
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Instituto de Filosofia, Sociologia e Política 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

 

 
Tese 

 
 
 
 
 
 
 

Mudança institucional e governo judicial:  

os conflitos entre CNJ e Justiça Eleitoral (2005-2015) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Caroline Bianca Graeff 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pelotas, 2020



 

 

Caroline Bianca Graeff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mudança institucional e governo judicial:  

os conflitos entre CNJ e Justiça Eleitoral (2005-2015) 

 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política, do Instituto de 
Filosofia, Sociologia e Política, da Universidade 
Federal de Pelotas, como requisito parcial à 
obtenção do título de Doutor em Ciência Política. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Alvaro Augusto de Borba Barreto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pelotas, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Caroline Bianca Graeff 
 
 
 
 
 

Mudança institucional e governo judicial:  
os conflitos entre CNJ e Justiça Eleitoral (2005-2015) 

 
 
 
 
 

Tese aprovada, como requisito parcial, para obtenção do grau de Doutor em Ciência 
Política, Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Instituto de Filosofia, 
Sociologia e Política, Universidade Federal de Pelotas. 
 
 
 
 
Data da defesa: 18/12/2020 
 
 
 
 
Banca examinadora: 
 
 
Prof. Dr. Alvaro Augusto de Borba Barreto (Orientador), Doutor em História pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
 
 
Prof. Dr. Carlos Artur Gallo, Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). 
 
 
Profa. Dra. Luciana Maria de Aragão Ballestrin, Doutora em Ciência Política pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
 
 
Prof. Dr. Pablo Holmes Chaves, Doutor em Sociologia pela Universidade de 
Flensburg, Alemanha.  



 

 

Agradecimento 

 

A trajetória de uma pesquisa é definida por muitos momentos e diferentes 

contribuições que se somam para alcançar determinado objetivo. O desenvolvimento 

deste trabalho não foi diferente. Ele envolveu mais do que meu tempo e minha 

dedicação. É o resultado de todos os momentos compartilhados com aqueles que me 

incentivaram e, de alguma maneira, contribuíram para que a tese fosse concretizada.  

Aos familiares e amigos, agradeço por serem parte da base que me sustenta e 

permite minha caminhada.  

Meu agradecimento especial também aos professores e colegas que dividiram 

suas reflexões e seus saberes, cooperando na minha formação e na elaboração da 

tese.  

Ao meu orientador, Álvaro, muito obrigada por ter acreditado em mim e me 

guiado durante todo este período. Seu profissionalismo e sua disposição em 

compartilhar seu conhecimento são uma inspiração que levarei comigo na vida 

acadêmica. Agradeço os valiosos ensinamentos, a paciência e a prontidão que 

sempre demonstraste. Sem teu auxílio e tuas contribuições não conseguiria ter 

trilhado esse caminho.  

Agradeço a meus pais, Milton e Vera, à minha irmã, Kiane, e ao meu marido, 

Joel, pelo suporte afetivo, o apoio constante e os incentivos nos momentos mais 

difíceis e cansativos. O carinho de vocês foi a força para seguir sempre em frente e 

transpor as adversidades que surgiram.  

Por fim, agradeço à CAPES pela bolsa de pesquisa que proporcionou o apoio 

financeiro para elaboração do trabalho e ao PROCAD por ter possibilitado a 

experiência acadêmica na UnB e a realização da pesquisa de campo em Brasília/DF. 

 

 



 

 

Resumo 

 

GRAEFF, Caroline Bianca. Mudança institucional e governo judicial: os conflitos 
entre CNJ e Justiça Eleitoral (2005-2015). 2020. 584 f. Tese (Doutorado em Ciência 
Política) – Instituto de Filosofia, Sociologia e Política. Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2020. 
 

O trabalho objetiva compreender as mudanças institucionais que se desenvolveram a 
partir de conflitos entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Justiça Eleitoral 
(JE), envolvendo as prerrogativas para decidir sobre questões internas ao próprio 
Judiciário. Está calcada sobre dois pilares teóricos: o Institucionalismo Histórico, 
seguindo uma vertente mais recente ancorada no modelo de mudança institucional 
endógena e gradual, elaborado por Mahoney e Thelen (2010); e na categoria de 
governo judicial, entendida como a concepção que fornece o conjunto mais amplo do 
debate em que a tese está inserida. Foram analisados 162 processos no CNJ e 134 
casos que foram processados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tendo sido 
selecionados 39 casos no CNJ e 28 na JE. A partir da análise desses processos, que 
envolveiam as duas instituições julgados pelo CNJ e pelo TSE nos dez primeiros anos 
de atuação do Conselho (2005-2015), concluiu-se que os conflitos emergiram de um 
debate relacionado à distribuição de poder sobre o governo judicial no âmbito da JE. 
A estrutura institucional forneceu aos agentes elementos que lhes propiciaram maior 
ou menor capacidade de mobilização frente a outros atores. Na JE, a mudança 
observada foi o "acréscimo em camadas" e no CNJ um processo de "conversão". O 
Conselho foi modificando a forma como tratou os assuntos relacionados à Justiça 
Eleitoral, conforme o TSE barrou o implemento de suas determinações. Além disso, 
houve um redirecionamento de seu foco de atuação para questões envolvendo o 
planejamento estratégico e a implementação de metas e programas para o Poder 
Judiciário como um todo, afastando-o dos assuntos relacionados a administração 
interna da JE. 
 

Palavras-chave: Mudança institucional; Governo judicial; Conselho Nacional de 
Justiça; Justiça Eleitoral. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

GRAEFF, Caroline Bianca. Institutional change and judicial government: the 
conflicts between CNJ and Electoral Justice (2005-2015). 2020. 584 f. Thesis 
(Doctoral Degree in Political Science). Federal University of Pelotas, Pelotas, 2020. 

 

The study aims to understand the institutional changes that developed from conflicts 
between the National Council of Justice (CNJ) and the Electoral Justice involving the 
prerogatives to decide on Judiciary internal matters. It is based on two theoretical 
pillars: Historical Institutionalism, following a more recent trend anchored in the model 
of endogenous and gradual institutional change, developed by Mahoney and Thelen 
(2010); and in the category of judicial government, understood as the concept that 
provides the broadest set of debates in which the thesis is inserted. From the analysis 
of the processes involving the two institutions judged by the CNJ and the Superior 
Electoral Court (TSE) in the first ten years of the Council's activities (2005-2015), it 
was concluded that the conflicts emerged from a debate related to the distribution of 
power over the judicial government in the Electoral Justice. The institutional structure 
provided the agents with elements that enabled them to have a greater or lesser 
capacity for mobilization vis-à-vis other actors. In the Electoral Justice the observed 
change was the "layering" and in the CNJ it was the "conversion". The Council has 
been modifying the way it has dealt with matters related to Electoral Justice as the TSE 
has been blocking the implementation of its determinations. Also, there was a 
redirection of its focus of action on issues involving strategic planning and the 
implementation of goals and programs for the Judiciary as a whole, moving it away 
from matters related to the internal administration of Electoral Justice. 
 

Keywords: Institutional change; Judicial government; National Council of Justice; 
Electoral Justice. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como escopo compreender as mudanças institucionais 

que se desenvolveram a partir de conflitos entre duas instituições do Poder Judiciário 

brasileiro: o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Justiça Eleitoral (JE).  

O CNJ foi criado em 2004 por meio da Emenda Constitucional 45, sendo 

efetivamente instaurado em junho de 2005. Ele possui a alcunha de exercer o controle 

do Poder Judiciário, fiscalizando a atuação administrativa e financeira de suas 

instituições e o cumprimento dos deveres funcionais pelos magistrados. Sua 

competência, contudo, não alcança as atribuições jurisdicionais dos Tribunais por 

serem consideradas atividades fins, razão pela qual, ele atua apenas como fiscal nas 

atividades administrativas, financeiras e correcionais, e como coordenador e gestor 

estratégico deste Poder. 

Já a JE, criada em 1932, caracteriza-se por ter como precípua atribuição 

administrar e executar as eleições. Em que pese exerça também a função jurisdicional 

de contenção dos conflitos eleitorais, sua criação deu-se com o principal intento de 

alocar a administração do processo eleitoral em uma instituição neutra e livre de 

interesses diretos nos resultados do pleito para que, de forma isenta, fosse possível 

garantir a lisura e a legitimidade dos resultados.  

Para tanto, predominam na Justiça Eleitoral atividades de cunho administrativo 

que permeiam o andamento de todas as fases do pleito, bem como a execução de 

tarefas administrativas que visam à efetividade da eleição, tais como: alistamento 

eleitoral; divisão das zonas e seções eleitorais; seleção e treinamento dos cidadãos 

que auxiliam a organização do pleito; registro de partidos, diretórios e de candidaturas; 

apuração dos votos; diplomação dos eleitos. 

Assim, sendo a atividade preponderante na Justiça Eleitoral de cunho 

administrativo e estando o CNJ incumbido do controle e da gestão das atividades 

administrativas do Judiciário, tornam-se imprecisos os limites para a atuação do CNJ 

frente à autonomia desta Justiça para realização de sua atividade fim. Isto propicia um 

ambiente institucional instável, onde pairam dúvidas e surgem conflitos sobre as 

competências envolvidas, os quais propulsionam um debate e uma disputa sobre o 

estabelecimento de limites ao novo órgão frente a JE e a modulação do seu poder no 

interior do Judiciário.  
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Este quadro se torna mais agudo porque o período abarcado pela pesquisa 

compreende os primeiros anos de funcionamento do CNJ, aqueles nos quais os 

procedimentos e as fronteiras de atuação da instituição previstos na norma estavam 

sendo testados na prática e, da mesma forma, os seus atores estavam experenciando 

um novo conjunto de possibilidades, em uma prática até então sem precedentes no 

âmbito do Judiciário. E, no caso específico proposto para análise, a relação do CNJ 

se dava frente a um órgão da Justiça com mais de 70 anos de história e com um papel 

consolidado, autonomia e amplo poder de autogoverno ou de exercício do chamado 

governo judicial. 

É um cenário impreciso, no qual, em tese, o CNJ, como organismo novo, ainda 

permeado de desconfianças no interior no Judiciário e com atribuições que envolvem 

o conjunto desse poder, está em posição de “ataque” sobre a Justiça Eleitoral, mais 

antiga e consolidada. Por outro lado, a JE tem sua autonomia possivelmente afetada 

pelo órgão novo e a defesa de sua esfera de atuação precisa ser reivindicada por 

aqueles membros que ocasionalmente nela atuam, já que nenhum dos seus 

integrantes está a ela exclusivamente vinculado, dado inexistir a carreira de juiz 

eleitoral. 

Este panorama oferece a base que move o objetivo do trabalho e instiga o 

desenvolvimento da tese. Dadas as características que envolvem as duas instituições 

e a potencialidade que elas trazem para a emergência de conflitos, a tese busca 

analisar nos processos administrativos em que CNJ e JE são partes ou interessadas, 

desenvolvidos entre os anos de 2005 e 2015, quais os incentivos para a emergência 

de disputas e tensões entre essas duas instituições, assim como avaliar como esses 

embates se desenvolvem, suas condicionantes, as ferramentas institucionais 

mobilizadas pelos agentes e as reações às determinações que emanam destes 

processos.  

A partir da análise deste relacionamento, busca-se evidenciar as mudanças 

institucionais ocorridas no âmbito do Poder Judiciário e dos dois órgãos que 

constituem o objeto (CNJ e JE), que se desenvolveram ao longo do recorte temporal 

proposto.  

Parte-se do pressuposto que as instituições não são modificadas apenas 

quando passam por conjunturas críticas ou choques exógenos que alteram 

substancialmente suas estruturas e funcionalidades, os quais acontecem apenas de 

tempos em tempos, e são intercalados por períodos de estabilidade institucional.  
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Esta visão tradicional dos estudos neoinstitucionalistas negligenciou por muito 

tempo outro tipo de mudança, e que apenas recentemente vem sendo alvo de atenção 

dos pesquisadores: a mudança endógena gradual. É um campo ainda em construção 

e sobre o qual se pretende debruçar esforços no intuito de incorporar reflexões que 

possam contribuir no seu desenvolvimento. 

Essa perspectiva entende que as mudanças institucionais ocorrem 

constantemente por meio da renegociação endógena promovida pelos agentes. Ou 

seja, há causas constantes que alteram as instituições sem promover mudanças 

bruscas, mas que influenciam no desenvolvimento institucional e na distribuição de 

poder.  

O trabalho está ancorado na teoria desenvolvida por Mahoney e Thelen (2010) 

para o estudo das mudanças institucionais graduais. Por sua vez, eles estão inseridos 

no chamado Institucionalismo Histórico.  

Os autores estabelecem um modelo baseado em quatro possíveis categorias 

de mudanças: deslizamento, conversão, acréscimo em camadas ou deslocamento. O 

tipo de mudança vai depender do contexto político e das características institucionais, 

bem como do tipo de agente de mudança e das estratégias utilizadas por esses atores 

para alcançar a alteração institucional. 

Considera-se que essa teoria contribui significativamente para compreender o 

cenário surgido no Poder Judiciário com a criação do CNJ e, em particular, o modo 

como se desenvolve a relação dele com a JE. Logo, a tese se propõe a aplicar essas 

categorias de análise ao caso em apreço, testar a aplicabilidade delas e observar os 

resultados que produzem em termos de explicação para a questão que a impulsiona 

e de propor soluções ao problema de pesquisa. 

Além disso, a tese trabalha com a categoria do "governo judicial". Ela esta 

intrinsecamente relacionada aos objetivos que nortearam a criação do CNJ e interliga-

se com suas atribuições de controle, gestão e administração do Poder Judiciário. A 

análise proposta envolve a relação entre duas instituições distintas, CNJ e JE, mas 

que estão imersas em um mesmo sistema de atuação correspondente ao Poder 

Judiciário e, por esse motivo, estão englobadas pela noção de governo judicial, com 

todas as disputas endógenas a ela associadas. 

Pode-se dizer que a categoria governo judicial é a que atribui conjunto e dá um 

significado mais amplo e particular à disputa de competências administrativas entre 

CNJ e JE que a tese analisa.  
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Entende-se que a discussão entre o CNJ e os tribunais – especificamente, 

nesta investigação, a Justiça Eleitoral – não versam meramente e tão somente sobre 

questões administrativas ou de incertezas quanto à extensão das competências de 

cada um, ainda que assim aparentem. Essas discussões são, também, e 

principalmente, disputas políticas em torno de espaços de poder e de controle sobre 

a administração de setores da justiça – a eleitoral, no caso – que cada uma dessas 

organizações burocráticas pode/deve exercer no sistema de justiça.  

Nesse sentido, pode-se dizer que a intenção analítica da tese se aproxima 

daquele identificada por Almeida (2010, p. 11, itálico no original): 

  

identificar o que poderia ser definido como a política da justiça, dando ao 
termo ‘política’ sentido equivalente ao de politics, usado pela ciência política 
norte-americana em contraposição ao termo policy, correspondente, por sua 
vez, ao uso que fazemos, em português, da expressão ‘política pública’.  

 

Com isso, esclarece-se que não serão objeto de investigação as ações 

propriamente administrativas do CNJ, tampouco ele será visto unicamente como 

“órgão administrativo da justiça”. Não se trata de desconsiderar ou menosprezar as 

abordagens que o encaram a partir dessa perspectiva e o concebem especialmente 

como um formulador e gestor de políticas públicas para o Judiciário e 

consequentemente o analisam por intermédio das noções de governança, 

governação, good governance1.  

Ocorre que a análise que a tese se propõe a desenvolver está focada em 

aspectos menos concretos e delimitados do que o acompanhamento de policies. Ela 

quer dar ênfase a elementos intangíveis, abstratos e que, como já dito, dizem respeito 

às fricções produzidas pela reivindicação de prerrogativas (exclusivas ou 

concorrentes) para decidir sobre essas e outras questões alusivas à política (politcs) 

de setores do sistema judicial. 

 Para demarcar essa distinção, pode-se usar como exemplo o modo como 

Silva, M. (2015, p. 155, itálico no original) busca distinguir governança de governo: 

  

Marco Aurélio Nogueira ao defender no ato de Governo, o governar, com a 
significação de ‘deter uma posição de força a partir da qual seja possível 
desempenhar uma função imediatamente associada ao poder de decidir e 
implementar decisões ou, ainda, de comandar e mandar nas pessoas’[2]; 

                                           
1 Essa questão será explorada no capítulo 2. 
2 A frase está em Nogueira (2004, p. 101). 
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enquanto a governance representa mais uma expressão conjunta de 
qualidades, meios e processos, basicamente ligada à performance dos atores 
e sua capacidade no exercício da autoridade política. A governance reúne 
dimensões inseridas na governabilidade, mas não se contenta apenas em ser 
governabilidade, quer um caráter mais amplo, ir mais longe, se constituir no 
modus operandi das políticas públicas com as diversas outras questões que 
lhe são inerentes. 

 

 Se a questão está colocada nos termos indicados por Silva, M. (2015), 

evidencia-se que a intenção da tese é precisamente enfocar o governo, não a 

governança. Ou melhor, as relações de governo judicial, internas ao próprio Judiciário, 

especificamente sobre o modo como se relacionam (acomodam-se e atritam-se) CNJ 

e Justiça Eleitoral para definir as capacidades exclusivas e concorrentes de exercício 

da autoridade política, capacidade de mando e da expectativa de obtenção da 

obediência.  

Enfim, não é parte da discussão saber se o resultado desse enfrentamento 

produz mais eficiência, eficácia e efetividade ao Poder Judiciário, tampouco se é boa 

ou ruim a partir dos parâmetros axiológicos definidos em abstrato. 

A partir dessas diretrizes, o problema de pesquisa ficou assim delineado: quais 

os incentivos e determinantes para a emergência e o desencadeamento dos conflitos 

entre a JE e o CNJ e como esses embates foram utilizados como mecanismos para 

mudanças institucionais nessas duas instituições? 

Este problema pode ser decomposto em outros quatro questionamentos: (1) 

quais (ou qual) os tipos de mudança ocorreram a partir dos conflitos entre o CNJ e a 

JE?; (2) quais os tipos de agentes mobilizadores dessa mudança?; (3) quais recursos 

institucionais postos à disposição dos agentes oferecem ferramentas para a promoção 

de mudança?; (4) quais as estratégias adotadas pelos agentes para promover a 

mudança ou a manutenção institucional?  

A hipótese geral é de que os conflitos entre as instituições foram 

desencadeados pela sobreposição de competências relativas ao governo judicial e 

que estes conflitos acabaram promovendo mudanças graduais em ambos os lados, 

adaptações e reconfigurações, as quais foram determinantes nesse processo de 

institucionalização do CNJ, pois desenharam seu espaço e as linhas que definem suas 

competências.  

Como hipóteses específicas delineia-se as seguintes assertivas:  

(1) Os conflitos desencadearam um processo de mudança denominado por 

Mahoney e Thelen (2010) como "acréscimo em camadas";  
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(2) A agência por parte do CNJ pode ser classificada como "subversiva", 

também conforme o modelo de Mahoney e Thelen (2010). Os agentes subversivos 

esperam o momento propício para atuar, trabalham dentro do sistema, ou seja, não 

procuram modificar as regras ou estruturas institucionais, mas sempre que possível 

incorporam novas regras ao lado das existentes.  

Já os agentes que atuaram pela JE não agiram a partir dos mecanismos de 

mudança institucional, mas sim utilizando ferramentas pró status quo mobilizadas pelo 

Institucionalismo Histórico, tais como: autorreforço, feedback positivos e lock in;  

(3) Tanto CNJ quanto JE oferecem recursos institucionais que foram 

mobilizados pelos agentes em prol de seus interesses, dentre eles: intersecção dos 

membros do TSE e do CNJ oriundos do STF; poder de estabelecimento de pauta de 

votação em órgãos colegiados; possibilidade de decisões monocráticas e liminares; 

heterogeneidade dos membros e representação de diferentes tribunais, Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público (MP), e cidadãos, no caso do CNJ; 

cargos estabelecidos por mandatos; poder normativo; alto grau de autonomia 

administrativa da Justiça Eleitoral. 

(4) Os agentes procuram reforçar seu poder de atuação e promover a afirmação 

da instituição da qual fazem parte, de suas funções e suas prerrogativas. Buscam 

ampliar o espaço legal e político sobre o qual incidem e, para isso, procuram 

estabelecer coalizões e estratégias, utilizando a interação processual conflituosa 

como palco para direcionar seus interesses. 

Como mencionado, para realizar a proposta, analisam-se os processos em que 

houve conflito entre as duas instituições na primeira década de atuação do Conselho. 

A análise centra-se na disputa entre os dois órgãos representantes da cúpula dessas 

instituições, o órgão colegiado do CNJ e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  

Em relação a isto cabe algumas ponderações iniciais sobre a forma como o 

trabalho é desenvolvido.  

Como se verificará adiante, essas instituições possuem em comum o fato de 

seus integrantes ocuparem o cargo por mandato fixo de dois anos, prorrogáveis por 

mais dois. Apesar desta característica, a tese opta por analisar cada um dos órgãos 

como um conjunto, e não individualmente cada um dos Ministros ou Conselheiros que 

passaram pelas instituições. Entende-se que esta perspectiva é a que melhor permite 

explicar o relacionamento travado entre as instituições e as transformações 

endógenas que ocorreram a partir dos conflitos analisados.  
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O fato da rotatividade dos membros não inviabiliza a análise, pois é utilizada a 

concepção de que as instituições orientam a ação, oferecem prerrogativas e moldam 

os caminhos possíveis aos que atuam nelas. Por sua vez, os agentes buscam 

fortalecer a instituição da qual fazem parte e ampliar o espaço em que ela atua para, 

consequentemente, reforçar seu poder de ação sobre outros agentes ou, como no 

caso objeto desta tese, sobre outras instituições. 

Dessa forma, ainda que as cadeiras ocupadas nas instituições sejam 

preenchidas por mandato, o cargo, seus limites e prerrogativas são fixos, o que 

confere uma estrutura estável para análise do órgão como um conjunto.  

Essa perspectiva permite observar as interações entre as instituições ao longo 

do tempo e possibilita entender as reconfigurações que surgem e gradualmente 

modificam o espaço e as formas de atuação.  

Quando se entender necessário para o bom entendimento da tese e para a 

análise dos dados, será destacada a atuação individual dos agentes e como ela 

contribui para o todo. É o caso, por exemplo, de quem é o Presidente do CNJ – e 

também do STF –, ator com recursos institucionais e políticos suficientes para orientar 

a direção da plenário e do órgão como um todo. 

Ainda, a escolha do objeto empírico para a análise, ou seja, os processos que 

tramitaram nas duas instituições envolvendo o CNJ e a JE, ocorre por se entender 

que este ambiente constitui uma arena de debate e de articulações políticas.  

O processo decisório é compreendido pela tese como um espaço no qual os 

agentes consolidam o papel institucional e buscam tomar decisões que refletem um 

posicionamento político apto a reconfigurar a estrutura existente. 

A realização da pesquisa empírica envolve quatro etapas. Na primeira houve a 

a catalogação dos processos no site do CNJ e no site da JE. Foram pesquisados os 

processos que se estabeleceram e já transitaram em julgado entre 2005 e 2015. Nesta 

etapa, encontraram-se 164 casos no CNJ e 134 na JE.  

A segunda etapa consiste na análise dos resumos destes processos e na 

realização de uma primeira triagem, na qual são excluídos os casos em que o CNJ e 

a JE não são partes ou diretamente interessados. A partir dela, restaram 102 

processos dentre aqueles encontrados no site do CNJ e 63 no da JE.  

Posteriormente, na terceira etapa, uma segunda triagem é realizada, por meio 

da qual são excluídos os casos em que não houve discussões sobre as atribuições 
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das duas instituições, nem sobre a atuação do CNJ em assuntos atinentes à 

administração da JE. Restaram 39 processos no CNJ e 28 na JE.  

Esses 67 casos, tidos como os mais relevantes para a pesquisa, são aqueles 

em que há um potencial conflito entre as instituições e que constituem o conjunto dos 

que foram efetivamente analisados e esmiuçados pela tese.  

Por fim, na quarta etapa, busca-se o acesso integral desses processos junto às 

instituições. 

Este material é analisado com o fim de compreender o relacionamento entre as 

instituições, os motivos que levaram a emergência de conflitos entre elas, as 

ferramentas institucionais utilizadas pelos atores para mobilizar o seu entendimento 

sobre os assuntos em debate e como, na prática, a dinâmica relacional possibilita 

alterar o cenário para as instituições ao longo do tempo. 

O trabalho está dividido em sete capítulos, aos quais podem ser associadas 

três partes ou “momentos” distintos.  

Os dois primeiros e que correspondem à primeira parte apresentam a base 

analítica da tese.  

O capítulo inicial é dedicado a expor as diretrizes do Institucionalismo Histórico. 

Desdobra os conceitos envolvidos na sua versão clássica e as características que 

marcam esta perspectiva teórica. Ainda, destaca os limites que a teoria encontra e as 

pesquisas que vem procurando transpor essas deficiências. Aborda uma nova linha 

de estudos que analisam as mudanças institucionais, dando foco às alterações que 

ocorrem endógena e gradualmente.  

Na sequência, o primeiro capítulo expõe as contribuições de autores que 

buscam construir um modelo de análise institucional a partir de um olhar mais 

complexo que o proposto pela versão clássica do Institucionalismo Histórico. Esse 

modelo envolve a incidência de diferentes fatores e a articulação entre agente e 

estrutura para explicar as mudanças institucionais.  

A partir dessas reflexões apresenta o modelo teórico desenvolvido por 

Mahoney e Thelen (2010), que possui como base estudos anteriores de Thelen 

(2003), Hacker (2004) e Streeck e Thelen (2005).  

Por derradeiro, demonstra como essa abordagem será apropriada para a 

análise pretendida pela tese.  

No segundo capítulo o objetivo é apresentar o governo judicial. Para isso, o 

texto expõe a conceituação desta categoria, sua distinção de outras denominações 
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como "administração pública" e "governança judicial", e as classificações encontradas 

na literatura, as quais envolvem os diferentes tipos e formas de exercer este governo. 

Também apresenta as temáticas da independência e da accountability judiciais, 

relacionadas diretamente com o debate sobre o governo judicial. Por fim, o capítulo 

expõe críticas à literatura que aborda o tema e as insuficiências que ela apresenta. 

Os capítulos 3 e 4 são dedicados a apresentar as duas instituições objetos da 

tese. Eles compõem a segunda parte da tese, ainda preparatória à análise específica 

a ser desenvolvida.  

O CNJ é o foco do terceiro capítulo. Nele, é caracterizada a instituição, o 

processo de sua criação, seu desenho institucional, competências e composição. 

Também há a retomada da temática do capítulo anterior, ao realizar algumas reflexões 

sobre a relação do CNJ com o governo judicial brasileiro. Como se trata de uma 

organização relativamente nova e menos conhecida e estudada, o capítulo também 

se preocupa em apresentar a forma como a literatura aborda o CNJ e destaca os 

trabalhos que possibilitam um diálogo mais efetivo e promissor com a proposta da 

tese.  

No capítulo 4 é abordada a Justiça Eleitoral, sua criação como organismo 

integrante do Poder Judiciário e a alocação da administração eleitoral como sua 

principal atribuição. Dispõe sobre a governança eleitoral e o modelo de Organismo 

Eleitoral (OE) adotado no Brasil. Também é relatada a forma como a JE é composta, 

sua estrutura e agentes, bem como suas funções e prerrogativas. Por derradeiro, é 

oferecido um panorama dos trabalhos que investigam a JE sobre diferentes 

perspectivas e abordagens.  

Após essa travessia, chega-se à terceira parte da tese, que compreende os 

capítulos 5 a 7. Essa terceira parte é aquela em que se desenvolve a investigação 

específica, há um caráter mais aplicado, assim como os elementos teóricos anteriores 

são reunidos para propiciar uma análise mais acurada dos achados e das evidências 

empíricas identificadas e/ou produzidas.  

Os capítulos 5 e 6 são dedicados à análise empírica da relação CNJ-JE entre 

2005 e 2015. Antes de adentrar na análise específica, em cada um deles são 

detalhados os processos metodológicos utilizados e explicado como ocorreu o acesso 

aos dados coletados.  

Depois disso, no capítulo 5, são expostos os casos que tramitaram no CNJ nos 

quais ele e a Justiça Eleitoral são partes ou interessadas. Uma análise mais 
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aprofundada é realizada nos processos em que foi evidenciado os estranhamentos ou 

conflitos entre as instituições.  

Da mesma forma, no capítulo 6 é apresentado os processos entre CNJ e JE 

que tramitaram na JE e nos quais as duas instituições aparecem como partes 

relevantes do debate, interessados diretos ou partes na ação. Realiza-se a seleção 

dos casos mais relevantes para a tese e são detalhados os debates presentes nesses 

processos.  

Em ambos os capítulos são analisadas variáveis como: as principais temáticas 

que apareceram nos processos; forma de decisão; atuação dos agentes envolvidos; 

período de maior incidência dos conflitos; utilização de ferramentas institucionais 

como mecanismos para mobilização das mudanças; a possibilidade de decisões 

liminares; a importância do relator e do Presidente; e a intersecção entre os 

integrantes.  

Por fim, no capítulo 7 são agregados todos os elementos apresentados com o 

objetivo de realizar uma reflexão sobre as disputas institucionais que foram objeto da 

pesquisa e as mudanças incrementais observadas. Ele está dividido em duas seções.  

Na primeira, são sistematizadas as semelhanças e as diferenças entre as duas 

instituições e dimensionado o processo de institucionalização, verificado a partir dos 

critérios estabelecidos por Polsby (2008), McGuire (2004) e, também, Huntington 

(1975).  

Na segunda seção o objetivo é compreender como a relação JE-CNJ 

efetivamente se deu, tendo por base o modelo de Mahoney e Thelen (2010). São 

apresentados o contexto de atuação e as características das instituições; o tipo de 

agente encontrado; e, por fim, determinado o modelo de mudança gradual e como a 

relação entre as duas instituições modificou o espaço legal e político sobre o qual elas 

incidem e remodelou a forma como o governo judicial é articulado no âmbito da JE e 

do CNJ. 

Para além da análise dos conflitos de forma individualizada, propõe-se uma 

compreensão de como essa "disputa" entre CNJ e JE se processa no tempo, ou seja, 

a análise procura também perceber o processo como um desenrolar histórico para 

compreender como as duas instituições se posicionam, atuam e estabelecem os 

parâmetros que moldam o seu relacionamento. 

Assim, este trabalho adentra em uma discussão pouco aprofundada, tanto 

teoricamente – ao buscar aprimorar a reflexão sobre as mudanças institucionais 
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ocorridas a partir de disputas endógenas e que modificam gradualmente o ambiente 

em que alas ocorrem – quanto no que se refere ao objeto de estudo específico.  

Há uma carência de estudos sobre a relação entre CNJ e JE, a qual se agrava 

quando o foco recai em observar como atuam politicamente esses atores em meio as 

disputas e divergências institucionais, tema negligenciado pela literatura 

especializada.  

Diante disso, a relevância da tese está na inovação da sua abordagem e no 

olhar dirigido a compreender como o conflito institucional foi mobilizado pelos atores 

neste processo de construção do CNJ para ampliar ou resguardar seu papel no interior 

do Poder Judiciário a partir de uma disputa política por espaço e poder. Ainda, procura 

desafiar as concepções analíticas tradicionais e entender a relação entre agente e 

estrutura de uma maneira dinâmica, analisando como os agentes utilizam de forma 

estratégica as ferramentas institucionais disponíveis e se valem das decisões judiciais 

como campo de demarcação de território e delimitação das fronteiras de atuação do 

CNJ frente à JE. 



 

 

Capítulo 1 – Institucionalismo Histórico 

 

Este capítulo traz a primeira parte do embasamento teórico que dá suporte ao 

trabalho. Ele auxilia na discussão e na análise da questão específica proposta. Para 

tanto, narra a abordagem que será utilizada na interpretação dos dados obtidos na 

pesquisa empírica, o Institucionalismo Histórico.  

Elaborado exclusivamente a partir de revisão de literatura, ele está organizado 

em duas seções e suas respectivas subdivisões.  

A primeira possui duas subseções. Inicia com a abordagem dos fundamentos 

que dão base à perspectiva analítica do Institucionalismo Histórico, a qual procura 

investigar como acontecem os processos de formação e de mudança institucional ao 

longo do tempo. Dá ênfase à forma como a trajetória histórica das instituições 

influencia as escolhas dos indivíduos e condiciona suas ações.  

Na segunda, apresenta as críticas dirigidas ao Institucionalismo Histórico na 

sua concepção clássica e exibe uma nova vertente desta teoria. É aquela que busca 

compreender as instituições a partir das mudanças endógenas e graduais, que se 

desenvolvem por meio da interação entre agentes e instituições. Com isso, abre 

possibilidade para uma análise mais profunda dos fatores que podem desencadear 

mudanças institucionais e possibilita investigar a influência das estruturas sobre a 

ação política a partir de um olhar mais amplo. 

A segunda seção está dividida em três partes. Nela, é abordado o modelo de 

mudança endógena gradual, que é aquele que será utilizado como suporte para 

compreender o relacionamento entre o CNJ e a JE. Essa perspectiva estabelece 

alguns parâmetros para compreender como os embates que ocorreram a partir da 

inserção do CNJ, com todos os aspectos históricos que envolveram sua 

institucionalização e a possibilidade de sua interferência na atuação administrativa da 

JE, geraram mudanças que, paulatinamente, estabeleceram novas diretrizes de 

atuação em ambas as instituições.  

A primeira subseção expõe a categorização das mudanças institucionais e 

como, a partir dessa classificação, foram estabelecidas as bases para a criação de 

um modelo analítico. Na segunda, é apresentado o modelo de mudança endógena e 

gradual desenvolvido por Mahoney e Thelen (2010). Esse modelo interpretativo 

orienta a observação do conflito, a partir da atuação dos agentes, do contexto político 
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e das características que delineiam as instituições. Permite observar como as 

instituições moldam os atores e dinamizam a formação de coalizões para vetar as 

mudanças e manter o status quo ou para apoiar novas determinações que acabam 

por gerar mudanças institucionais.  

Por fim, a terceira subseção se destina a explicar como o modelo será adaptado 

para ser utilizado pela tese e de que forma ele possibilita agregar um novo horizonte 

à literatura que vem trabalhando para demonstrar como o CNJ vem se 

institucionalizando e atuando no Judiciário.  

 

1.1 A teoria analítica do Institucionalismo Histórico 
 

1.1.1 Fundamentos da teoria 

Explicar as mudanças nas instituições a partir de fatores institucionais vem 

sendo um desafio a pesquisadores contemporâneos. O poder explicativo das teorias 

clássicas tem sido questionado e a necessidade de ampliação da reflexão teórico-

metodológica passou a ser objeto de discussão na literatura especializada 

(REZENDE, 2012b). Nessa seção é abordada a perspectiva do Institucionalismo 

Histórico, as críticas e as limitações a ela atribuídas e as alternativas que são 

propostas para compreensão das mudanças institucionais.  

O Institucionalismo Histórico se insere como vertente do novo 

institucionalismo1, buscando investigar, ao longo do tempo e contextualmente, como 

ocorrem os processos de formação e de mudanças nas instituições. Ele se propõe a 

observar como as organizações institucionais condicionam, regulam e moldam o 

comportamento político.  

                                           
1 Também denominado de neoinstitucionalismo, ele não constitui uma teoria unificada. Hall e Taylor 
(2003) esclarecem a existência de três correntes internas: Institucionalismo Histórico, Institucionalismo 
da Escolha Racional e o Institucionalismo Sociológico. “Todas elas buscam elucidar o papel 
desempenhado pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos” (HALL; TAYLOR, 
2003, p. 194). O da Escolha Racional entende que o comportamento do indivíduo é moldado por meio 
da escolha racional dentre todas as opções de ação existentes, analisando aquela que maximize seus 
ganhos ou suas preferências. As instituições, nesta perspectiva, moldam as alternativas existentes, os 
caminhos possíveis para determinada ação, diminuindo os riscos inerente às decisões. Já para o 
Institucionalismo Sociológico, os comportamentos são determinados não pela trajetória das instituições 
ou pela escolha racional dos indivíduos, mas por meio de procedimentos, símbolos e formas 
institucionais, que são, na verdade, frutos das práticas culturais. Para mais informações ver: Hall; Taylor 
(2003). Schmidt e Monnet ainda defendem uma quarta vertente, o Discursivo. Essa abordagem “explica 
os processos de mudanças institucionais ao longo do tempo através das ideias de agentes que 
reproduzem regras – e as mudam – na prática cotidiana” (SCHMIDT; MONNET, 2008, p. 17-18), 
ressaltando a influência da comunicação transmitida a partir de uma lógica discursiva como principal 
variável na explicação das mudanças e continuidades institucionais.  
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Entende que a estrutura organizacional, seu modo de funcionamento, 

procedimentos e convenções influenciam as escolhas dos indivíduos, da mesma 

forma que a trajetória histórica de uma instituição condiciona como um indivíduo agirá 

em determinada situação.  

Echeverry (2016, p. 84, tradução livre da autora) dispõe que o Institucionalismo 

Histórico 

 

sem cair em posições deterministas, planta a existência de possibilidades de 
ação que deixam uma ampla margem para que os atores, que não são 
simples cumpridores de regras ou normas culturais institucionalizadas, 
elejam entre as diferentes opções táticas e estratégicas, com o fim de 
alcançar objetivos pré-concebidos.  

 

Os institucionalistas históricos “analisam como os grupos de organizações e 

instituições se relacionam uns com os outros e dão forma aos processos ou resultados 

de interesse” (PIERSON; SKOCPOL, 2008, p. 20, tradução livre da autora). 

Igualmente, procuram compreender o desenvolvimento institucional a partir de 

processos de causalidades e de sequências ao longo do tempo.  

Neste sentido, uma investigação acerca das origens e das dinâmicas 

institucionais auxilia estudos que se dedicam às mudanças e às consequências de 

decisões estatais, às reformulações de diretrizes econômicas, troca nos regimes de 

estado, dentre outros. Permite observar a forma como as instituições se modificam ou 

se reconstroem ao longo do tempo e seus efeitos nas decisões políticas. 

Pierson e Skocpol (2008, p. 25, tradução livre da autora) ressaltam que 

  

a abordagem das grandes perguntas do mundo real, o rastreio dos processos 
através do tempo, e a análise de configurações e contextos institucionais, são 
as características que definem o Institucionalismo Histórico como uma das 
grandes estratégias de investigação na ciência política contemporânea. 

 

A expressão Institucionalismo Histórico passou a ser utilizada pela literatura a 

partir de um seminário realizado em Boulder, no Colorado (EUA), em 1989. Deste 

seminário foi publicado o livro "Structuring politics: Historical institutionalism in 

comparative analysis", em 1992, organizado por Sven Steinmo, Kathleen Thelen e 

Frank Longstreth, considerado um importante marco para o desenvolvimento do 

Institucionalismo Histórico (DE CÉSARIS, 2009; LIMA; MORSCHBACHER, 2016). 

Esta teoria surge como reação às análises que davam enfoque aos grupos 

como modeladores da vida política e em contraposição ao estrutural-funcionalismo 
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que predominava na Ciência Política nas décadas de 1960 e 1970 (HALL; TAYLOR, 

2003).  

Busca explicar o conflito e a mudança institucional não apenas como resultado 

da disputa entre grupos rivais pela apropriação de recursos, mas como fruto de uma 

organização institucional que estrutura os comportamentos e modula as interações 

sociais e os conflitos.  

Da mesma forma, distancia-se do estrutural-funcionalismo, ao não considerar 

as características sociais ou culturais como responsáveis pelo funcionamento do 

sistema, dando ênfase às estruturas organizacionais e à trajetória histórica das 

instituições. 

Para essa linha interpretativa, as instituições podem ser conceituadas como o 

conjunto dos “procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e oficiosas 

inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da economia política” 

(HALL; TAYLOR, 2003, p. 196), as quais, ao longo do tempo, produzem efeitos e dão 

forma às estruturas sociais, estabelecem como a interação entre indivíduos ocorre e 

condicionam as preferências individuais.  

Para North (1990, p. 3, tradução livre da autora)  

 

Instituições são as regras do jogo em uma sociedade ou, mais formalmente, 
são as restrições criadas humanamente que moldam a interação humana. 
Em consequência, estruturam incentivos no intercâmbio humano, seja 
político, social ou econômico. A mudança institucional molda a maneira como 
as sociedades evoluem ao longo do tempo e, portanto, é a chave para 
entender a mudança histórica. 

 

North (1990, p. 5, tradução livre da autora) ainda diferencia instituições de 

organizações, que "são grupos de indivíduos vinculados por algum propósito comum 

para alcançar objetivos". Em suma, "as instituições formam as regras do jogo 

enquanto as organizações atuam como peças desse jogo".  

Assim, as instituições estruturam a política: (1) definem quem participa de 

determinada arena política; (2) moldam os vários atores e organizações, bem como 

suas estratégias políticas; (3) influenciam o que esses atores acreditam ser possível 

e desejável, ou seja, suas preferências (STEINMO, 2001). 

A abordagem do Institucionalismo Histórico parte da história como variável 

determinante na análise do desenvolvimento institucional, permitindo observar como 

fatores que ocorrem ao longo de tempo influenciam nos processos institucionais e 
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ajudam a compreender, dentre outros aspectos, como algumas estruturas 

institucionalizam-se, quais os efeitos dos diferentes níveis de institucionalização e, 

ainda, como os atores se configuram historicamente e definem suas preferências, 

construindo suas percepções e estratégias de atuação (ECHEVERRY, 2016). 

Hall e Taylor (2003) distinguem quatro características próprias ao 

Institucionalismo Histórico.  

(1) A primeira diz respeito à forma como esta teoria aborda a relação entre 

comportamento humano e instituições, normalmente trabalhando por meio de duas 

perspectivas: a “calculadora” e a “cultural”. 

A perspectiva calculadora entende que o comportamento humano estaria 

sempre buscando a maximização dos ganhos, sendo um instrumento orientado de 

forma estratégica para alcançar objetivos ou angariar o máximo benefício possível. 

Neste viés, as instituições são entendidas como fornecedoras de “informações 

concernentes ao comportamento dos outros, aos mecanismos de aplicação de 

acordos, às penalidades em caso de defecção, etc.”. Elas afetam o comportamento 

dos indivíduos ao “incidirem sobre as expectativas de um ator dado no tocante às 

ações que os outros atores são suscetíveis de realizar em reação às suas próprias 

ações ou ao mesmo tempo que elas” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 197)2. 

Já a perspectiva cultural entende que o comportamento humano nunca será 

totalmente racional, pois é influenciado pelos padrões culturais e pela visão de mundo 

que o indivíduo possui. Assim, o agente realiza uma interpretação influenciada pela 

sua moral e pelos seus princípios pessoais antes de concretizar uma ação. As 

instituições seriam fornecedoras dos modelos cognitivos, de protocolos que permitem 

                                           
2 Esta linha de abordagem se aproxima do Institucionalismo da Escolha Racional. Porém, algumas 
diferenças entre ambos devem ser delineadas. Primeiro, a origem das preferências individuais, que, 
para o Institucionalismo Histórico, são criadas em contextos institucionais e não separável deles. Já 
para os teóricos da Escolha Racional, começam com uma suposição de racionalidade que não é 
específica ao contexto, mas sim compreendida como uma racionalidade universal. Segundo, as 
diferenças a partir da visão funcional das instituições, própria do Institucionalismo da Escolha Racional, 
enquanto o Institucionalismo Histórico aborda os atores e seus interesses como uma construção 
histórica. Outra diferença está na “ênfase da escolha racional nas funções de coordenação das 
instituições (gerar ou manter equilíbrios), versus a ênfase do institucionalismo histórico em como as 
instituições emergem e são incorporadas em processos temporais concretos” (THELEN, 1999, p. 371, 
tradução livre da autora). Embora as diferenças existam e devam ser ressalvadas, as demarcações 
das fronteiras entre estas teorias não devem ser consideradas de forma rígida e intransponível. Dessa 
forma, a perspectiva calculadora agrega à teoria do Institucionalismo Histórico a possibilidade de 
compreender o comportamento humano e a influência da racionalidade e estratégica para a 
manutenção da estabilidade institucional ao longo do tempo. Para compreender melhor as diferenças 
e aproximações entre as duas teorias, sugere-se a leitura de Thelen (1999). 
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a ação e “também afetam a identidade, a imagem de si e as preferências que guiam 

a ação” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 198). 

Ambos os enfoques trabalham com a ideia de trajetória das instituições, seja 

no sentido calculador de análise, seja a partir de uma visão culturalista. No primeiro 

caso, leva em conta que, quanto mais benefícios a instituição trouxer ao agente ou à 

coletividade, mais fácil será a adesão aos seus protocolos e a manutenção dela será 

mais sólida e estável ao longo do tempo. Já o enfoque culturalista entende as 

instituições como organizações coletivas que, ao afetarem as próprias decisões dos 

agentes, conduzem à manutenção de suas estruturas.  

(2) A segunda característica do Institucionalismo Histórico destacada por Hall 

e Taylor (2003) diz respeito à utilização da ideia de poder associada ao 

desenvolvimento institucional e, ainda, como as instituições repartem de forma 

assimétrica este poder. As instituições, entendidas como agentes que atuam e 

modificam as estruturas e os comportamentos, seriam definidoras do poder ou 

concessoras deste a determinados grupos relacionados a certos interesses, em 

detrimento de outros, que acabariam fora do processo de decisão. 

(3) O terceiro elemento trazido pelos autores é a análise voltada às trajetórias. 

Esta característica dá forma a uma importante linha de estudos que se dedica a 

compreender a relação de causalidade entre o desenvolvimento de uma instituição e 

a sua história, abordagem chamada de path dependence ou dependência da 

trajetória.  

Segundo essa perspectiva de estudos, as forças ativas em determinada 

sociedade produzem resultados distintos das mesmas forças atuantes em um local 

diferente, pois “essas forças são modificadas pelas propriedades de cada contexto 

local, propriedades essas herdadas do passado” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 200). 

As instituições seriam o fator determinante para os diferentes 

desenvolvimentos, sendo elas que estabelecem as trajetórias viáveis à sociedade. Os 

possíveis trajetos ou as possíveis respostas que as instituições fornecem à sociedade 

estão diretamente ligados às políticas adotadas no passado, as quais condicionam as 

políticas posteriores, orientam a atuação do Estado e influenciam o comportamento 

dos atores.  

Importante ressalvar que o conceito de path dependence e a forma como esta 

teoria é abordada na Ciência Política não é único. Pierson (2000) destaca que o 

emprego do termo oscila entre concepções mais amplas e mais limitadas.  
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As primeiras enfatizam a relevância causal de estágios anteriores em uma 

sequência temporal, denotando uma visão ampla de que a história importa e de que 

eventos anteriores afetarão o resultado de eventos posteriores.  

Já uma visão mais restritiva trabalha com a ideia de que o custo da reversão 

de determinado arranjo institucional é muito alto, induzindo mais movimentos na 

mesma direção e obstruindo ou dificultando mudanças após a escolha inicial por um 

caminho.  

Bennet e Elman (2006) apresentam quatro olhares distintos, os quais possuem 

mecanismos explicativos diferentes para a compreensão do processo de dependência 

da trajetória.  

Uma primeira abordagem é feita a partir de uma ideia de cadeia reativa de 

eventos, ou seja, um evento produz uma reação que levaria a outra reação, que 

novamente causaria outra reação, assim por diante, causando um “efeito dominó”.  

Uma segunda concepção aborda o processo como cíclico, no qual A leva a B, 

que leva a A, que leva a B, e que continua seguidamente.  

Também há uma concepção que trabalha com as externalidades negativas 

entendendo que A leva a B (feedbacks negativos), que leva a C, que leva a D 

(feedbacks negativos), que leva novamente a A, o qual seria considerado um equilíbrio 

recorrente. Nesse sentido, depois de um período crescente, haveria processos de 

feedback negativos (no exemplo, os processos B e D) que levariam A a uma reação 

e, a partir desta resposta, A busca retornar ao seu equilíbrio inicial.  

Ainda, há uma teorização de path dependence que trabalha com a ideia de 

rendimentos crescentes, no qual o processo A reforça a reprodução de mais As 

(BENNET; ELMAN, 2006).  

O conceito de path dependence baseado na dinâmica de rendimentos 

crescentes é defendido por Pierson em seu artigo “Increasing Returns, Path 

Dependence, and the Study of Politics”, publicado na American Political Science 

Review, em 2000, o qual se tornou uma das principais referências em estudos na área 

da política que se baseiam no Institucionalismo Histórico a partir do path dependence 

(DE CÉSARIS, 2009).  

Pierson (2000) parte de uma revisão de estudos da área da economia que 

trabalham com o path dependence, sugerindo ampliações para o uso do conceito na 

Ciência Política. Para o autor, os processos sociais são reforçados segundo a ideia 

de retornos crescentes, para a qual 
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a probabilidade de novos passos na mesma trajetória aumenta a cada passo 
dado nessa trajetória. Isto ocorre porque os benefícios relativos da ação atual 
comparados às opções anteriormente possíveis aumentam com o tempo. 
Colocado de maneira diferente, os custos de transição – de mudar para 
alguma alternativa previamente plausível – aumentam. Os processos de 
retornos crescentes também podem ser descritos como processos de 
autorreforço ou de feedback positivos (PIERSON, 2000, p. 252, tradução livre 
da autora). 

 

Críticas à perspectiva de Pierson (2000) relatam algumas lacunas e 

inconsistências deixadas pelo autor. Um primeiro aspecto diz respeito à utilização de 

algumas expressões, como “retornos crescentes”, “processos de autorreforço” 

(autoreinforced) ou “processos com “feedback positivos”, de forma fluida e sem 

diagnosticar as diferenças entre eles e as distintas consequências que cada um pode 

gerar para o path dependence. Nesse sentido, De Césaris (2009, p. 97) pondera: 

 

que Pierson não especifique as particularidades de cada termo poderia ser 
entendido como um erro menor e a preocupação com isso como algo 
puramente técnico. Mas, no que toca a mecanismos explicativos, cada termo 
refere-se a um fenômeno distinto, e, portanto, possui um valor explicativo 
próprio que deve ser respeitado. Não é a mesma coisa que uma instituição 
que se reproduza no tempo porque fomenta o estabelecimento de instituições 
complementares ou que o faça porque prevê benefícios crescentes aos seus 
membros atuais e potenciais. No mesmo sentido, não se pode dizer que 
esses mecanismos sejam equivalentes no processo de obtenção de uma 
massa crítica pela qual uma instituição passa a ser locked in. Aqui estamos 
apresentando duas trajetórias causais diferenciadas; a primeira centrada no 
crescente poder de um grupo de atores, e a segunda, nas relações que se 
teriam estabelecido entre uma certa configuração das arenas decisórias e 
uma política. Assim, também poderia ser que uma vez que se estabeleça o 
lock-in, os rendimentos crescentes ou o self-reinforcement deixassem de 
ocorrer. Mas isto não significaria obrigatoriamente que a instituição deixaria 
de existir. Nesse sentido, não seria a mesma coisa perguntar-nos sobre os 
potenciais mecanismos de desenvolvimento e mudança dos quais seria 
objeto uma configuração institucional estabelecida por rendimentos 
crescentes, ou investigar os de uma baseada em complementaridades 
institucionais. Encontraríamos, provavelmente, processos dessemelhantes. 

 

Page (2006) diferencia cada um destes termos: retornos crescentes; 

autorreforço; feedback positivos; lock in. O mecanismo de retornos crescentes 

determina que “quanto mais uma escolha é feita ou uma ação é tomada, maiores seus 

benefícios” levando à continuação da trajetória. Já o autorreforço “significa que fazer 

uma escolha ou tomar uma ação cria um conjunto de forças ou instituições 

complementares que incentivam essa escolha a ser sustentada”. Feedbacks positivos 

ocorreriam quando um indivíduo realiza uma ação ou escolha, criando externalidades 

positivas que servem de influência para que essa mesma escolha seja feita por outras 

pessoas. Por fim, lock in “significa que uma escolha ou ação se torna melhor do que 
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qualquer outra, porque um número suficiente de pessoas já fez essa escolha” (PAGE, 

2006, p. 88, tradução livre da autora). 

Dessa forma, Pierson (2000) dá especial relevância aos elementos de retornos 

crescentes, mas não trabalha com a possibilidade de que a dependência da trajetória 

ocorra sem que haja essa característica. Tampouco a diferencia das demais causas 

relevantes para o path dependence.  

Page (2006) reforça que os retornos crescentes não são elementos 

necessários nem suficientes para a dependência da trajetória, fazendo eco a outros 

autores que endossam esta crítica, como David (2007). Este, em uma análise mais 

econômica da utilização da teoria, salienta não haver, necessariamente, uma conexão 

entre retornos crescentes e o fenômeno do path dependence, podendo ocorrer um 

sem gerar o outro. 

Tais críticas não desconfiguram a relevância do trabalho de Pierson (2000), 

nem a importância dos retornos crescentes na análise da dependência da trajetória. 

Todavia, deve-se coordenar sua abordagem com outros fatores, como as 

externalidades negativas, que podem ser entendidas como constrangimentos que 

excluem determinadas opções das trajetórias possíveis e criam restrições temporais, 

financeiras e espaciais. Um exemplo seriam “grandes projetos públicos, como escolas 

e sistemas viários”, os quais “ocupam espaço, dinheiro e tempo, criando 

externalidades negativas para futuros projetos públicos”. Ainda, o poder limitado 

também cria restrições, como quando “um presidente tem apenas certo capital político 

e precisa decidir onde gastá-lo. Quaisquer que sejam as escolhas feitas, podem 

excluir outras alternativas” (PAGE, 2006, p. 112, tradução livre da autora), gerando 

externalidades negativas que influenciam na trajetória institucional. 

As externalidades negativas seriam, portanto, variações no estado, que 

modificam ou constrangem as opções possíveis e, assim, seriam determinantes para 

o desenvolvimento institucional. Levando isso em conta, os mecanismos de retornos 

crescentes só seriam fatores determinantes para compreender o path dependence se 

houver um momento de externalidades negativas estáveis (PAGE, 2006). Ou seja, 

apenas em momentos em que variações externas não incidem sobre determinada 

instituição se poderá entender os retornos crescentes como característica definidora 

das trajetórias. 

O próprio Pierson (2000) levanta a questão do perigo que a utilização do 

conceito de retornos crescentes poderia gerar, pois pode sugerir uma visão 
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excessivamente estática do mundo social. Nela, apenas alguns momentos seriam 

relevantes e, posteriormente, por meio de um mecanismo de retorno crescente, 

haveria a continuidade do processo inicial. Mas o conceito esqueceria o constante 

dinamismo da vida social e outros fatores que podem constranger a trajetória 

institucional.  

Contudo, para o autor “as análises dependentes à trajetória não implicam 

necessariamente que uma dada alternativa está permanentemente bloqueada (locked 

in)”, mas, sim, colaboram para compreender “porque práticas organizacionais e 

institucionais são muitas vezes extremamente persistentes – e isso é crucial, porque 

estas continuidades são uma característica marcante do mundo social” (PIERSON, 

2000, p. 265, tradução livre da autora). 

Relacionada a esta perspectiva do path dependence, Hall e Taylor (2003) 

destacam a utilização pelo Institucionalismo Histórico da ideia de continuidade versus 

situações críticas. Os momentos de situação crítica seriam aqueles em que as 

mudanças institucionais ocorrem de forma mais drástica. Capoccia e Kelemen (2007, 

p. 343, tradução livre da autora) as definem como 

 

uma situação em que as influências estruturais (isto é, econômicas, culturais, 
ideológicas, organizacionais) sobre a ação política são significativamente 
relaxadas por um período relativamente curto, com duas consequências 
principais: a gama de escolhas plausíveis em aberto a poderosos atores 
políticos se expande substancialmente e as consequências de suas decisões 
para o resultado do interesse são potencialmente muito mais importantes. 

 

Eles normalmente são decorrentes de guerras, crises econômicas ou mudança 

de regime. Ao passar por momentos como estes pode haver uma ruptura com o 

paradigma institucional existente e, então, novos trajetos de desenvolvimento 

institucional são traçados frente a esta nova diretriz estrutural3. 

(4) A quarta característica ressaltada por Hall e Taylor é a aceitação, por parte 

desta teoria, de uma pluralidade de complexas relações que podem estar envolvidas 

em uma análise institucional. Desta forma, não limitam suas análises, procurando 

“situar as instituições numa cadeia causal que deixe espaço para outros fatores, em 

                                           
3 Embora seja comum considerar a conjuntura crítica como motor da mudança, Capoccia e Kelemen 
(2007, p. 347-348) não a afirmam como uma causalidade necessária, pois pode ocorrer a restauração 
do status quo. Logo, ponderam que na conjuntura crítica “há uma probabilidade substancialmente 
aumentada de que as escolhas dos agentes afetem o resultado de interesse”.  
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particular os desenvolvimentos socioeconômicos e a difusão das ideias” (HALL; 

TAYLOR, 2003, p. 201). 

Neste sentido, também é importante entender que a teoria abordada é mais 

contextual do que universal. Ou seja, ela não desenvolve leis gerais, mas sim observa 

como “certas configurações institucionais favorecem certos processos de formação de 

preferências e estratégias de formação de coalizões e, conjuntamente, certos 

processos de mudanças institucionais” (DE CÉSARIS, 2009, p. 82). Logo, entre 

configurações institucionais distintas, pode haver a mobilização de fatores diferentes 

para o desenvolvimento das relações envolvidas. 

Outros dois conceitos mobilizados pela teoria do Institucionalismo Histórico são 

primordiais para o desdobramento da tese: estabilidade e mudança das estruturas 

institucionais.  

Ao tratar da estabilidade, Echeverry utiliza o conceito de retornos crescentes 

(increasing returns), já mencionado quando foi abordado o path dependence. Ele 

explica como ocorreriam os “processos sociais autorreafirmantes ou de 

retroalimentação positiva de padrões de desenvolvimento institucional surgidos em 

tempos de formação” (ECHEVERRY, 2016, p. 93, tradução livre da autora), que 

contribuem para a manutenção da estabilidade institucional.  

Após a formação de uma instituição ou de um conjunto de instituições, 

determinados tipos de comportamentos são restringidos ou, ainda, induzidos, fazendo 

com que os atores procurem adaptar suas estratégias para refletir e reforçar a lógica 

do sistema e perpetuar uma estabilidade institucional (THELEN, 1999). Dentre estes 

mecanismos de retornos crescentes, destacam-se: os custos da inversão, os efeitos 

da aprendizagem, da coordenação e da antecipação4.  

Os custos de uma transformação institucional podem ser muito altos e a 

manutenção das regras já existentes evita a necessidade de se passar por um período 

de adaptação e de conflitos, que são inerentes à troca institucional. Além disso, 

aqueles atores que detêm a autoridade tendem a reforçar o próprio poder e a 

reproduzir as instituições que os favorecem.  

                                           
4 Pierson (2000) também trabalha com estes elementos como características ou condições que dão 
origem aos retornos crescentes, utilizando como base estudos relacionados a novas tecnologias. O 
autor nomeia essas quatro características como: (1) Grandes custos fixos ou de instalação (set-up); (2) 
Efeitos de aprendizagem (learning effects); (3) Efeitos de coordenação (coordination effects); (4) 
Expectativas adaptativas.  
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Ainda, a importância e a hierarquia das normas ou regras que legitimam e 

coordenam uma instituição serão relevantes para manutenção de sua estabilidade. 

Quanto mais alta em uma hierarquia formal legislativa está a previsão legal das regras 

institucionais, também maior é o custo e a dificuldade de mudá-la. Normas 

constitucionais, por exemplo, tendem a ser mais duradouras e contribuir para uma 

estabilidade das instituições ali previstas (ECHEVERRY, 2016), pois os custos de sua 

mudança serão mais profundos e tendem a afetar de forma mais radical o sistema. 

Da mesma forma, os efeitos que a aprendizagem e as orientações 

governamentais, regramentos ou normas têm na coordenação do comportamento de 

indivíduos ou de grupos fazem com que o compartilhamento de uma determinada 

interpretação ao longo do tempo contribua para a estabilização institucional. Esta 

estabilidade e coordenação dos comportamentos possibilita a antecipação e 

adaptação das expectativas frente ao comportamento dos demais atores 

institucionais. 

Pierson (2000) destaca a dificuldade de mudar arranjos políticos e o viés pró-

status quo das instituições políticas. Para o autor, a resistência a mudanças é 

consequência de dois fatores.  

O primeiro diz respeito aos desenhos institucionais, que refletem o problema 

da incerteza política, pois os atores políticos podem prever que, em algum momento, 

seus rivais assumirão o controle do governo e, dessa forma, podem criar regras e 

acordos difíceis de se reverter, visando proteger suas agências do controle futuro dos 

adversários.  

O segundo indica que os atores são, muitas vezes, compelidos a associar-se 

diante dos grandes obstáculos à mudança institucional, aderindo a formas de 

cooperação e troca existentes e contribuindo para a continuação do status quo 

predominante. 

Para Thelen (1999), entender os mecanismos de reprodução por trás das 

instituições auxilia a compreender o que sustenta essas instituições ao longo do 

tempo, bem como quais elementos contribuem para a estabilidade e para a mudança 

na vida política. Dessa forma, entender as ferramentas de retroalimentação utilizadas 

na trajetória institucional é necessário para compreender não apenas os motivos que 

levam esta instituição a se manter estável ao longo do tempo, mas, também, para 

compreender as modificações que ocorrem no âmbito institucional. 
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1.1.2 Uma nova vertente 

A perspectiva do Institucionalismo Histórico que se baseia na compreensão dos 

mecanismos que permitem a estabilidade e a reprodução institucional, segundo a qual 

as mudanças derivariam de momentos críticos decorrentes de choques exógenos, 

passou a ser questionada nas últimas décadas.   

Rezende (2012a) observa que as formas tradicionais de realizar a análise sobre 

mudança institucional, utilizadas pela primeira vertente do neoinstitucionalismo, 

recorrem a explicações funcionalistas, históricas ou culturais, dando ênfase a causas 

exógenas, o que limita a explicação. O autor entende haver dois problemas a serem 

superados por esses estudos: a endogeneidade e o viés da estabilidade.  

O primeiro aspecto reside na procura por explicar as mudanças institucionais a 

partir de fatos externos às instituições, como alterações nas estruturas sociais ou nas 

escolhas estratégicas dos agentes.  

 

Recorrer a variáveis não institucionais significa elevar o grau de funcionalismo 
das teorias, que passam a tratar as mudanças em termos de ‘necessidades’ 
funcionais de adaptação a padrões eficientes, legítimos, racionais, ou mais 
adaptados aos contextos em que se inserem. As instituições mudam para se 
adaptar a efeitos gerados pelo contexto ou por mudanças em parâmetros 
exógenos (REZENDE, 2012a, p. 115). 

 

Para ele, há a necessidade de ampliar a explicação para incluir fatores 

endógenos às instituições e introduzir variáveis que auxiliem na explicação das 

rupturas com a estabilidade, como os "conflitos, tensões, desequilíbrios, choques de 

preferências, valores e interesses", características que "são fundamentais para dar 

conta da análise endógena da mudança" (REZENDE, 2012a, p. 116). 

A segunda crítica diz respeito à premissa adotada pelas análises tradicionais 

do Institucionalismo Histórico de que a mudança é a ruptura com a estabilidade, 

vendo-a como eventos com baixa probabilidade de ocorrência, haja vista a incidência 

de mecanismos como os retornos crescentes, o lock in ou os feedbacks positivos, que 

tenderiam a produzir a inércia institucional.  

Essas teorias deixam de perceber que as mudanças podem ocorrer de forma 

gradual e contínua, não sendo necessariamente consequência de um momento crítico 

ou decorrência da falta de retorno aos agentes que quebram a estabilidade.  

Os processos de mudanças são mais complexos e exigem a combinação de 

fatores exógenos e endógenos para compreensão das transformações, introduzindo 
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"categorias analíticas relativas às interações estratégicas entre os agentes e as 

instituições" (REZENDE, 2012a, p. 118). 

O próprio processo de retornos crescentes, quando utilizado em determinadas 

conjunturas, pode ser desencadeador de mudanças institucionais. Como ressalva De 

Césaris (2009, p. 106), os atores, de forma intencional ou não, ao reforçar os 

rendimentos crescentes, podem abrir possibilidade para novas trajetórias que irão 

oportunizar mudanças institucionais ou, ainda, promover bifurcações, criando outros 

“sub-regimes heterogêneos que operam por lógicas diferentes mas não 

contraditórias”. Isto ocorreria quando as direções determinadas pela instituição não 

promovem apenas a reprodução institucional, em um mecanismo de retorno crescente 

positivo, mas também tendências para reformas ou mudanças. E elas podem, de 

forma gradual, levar a alterações nas estruturas institucionais, as quais desencadeiam 

mudanças, desestabilizam a inércia e abrem possibilidades de novas trajetórias 

institucionais. 

Essa nova linha interpretativa não nega que a mudança aconteça a partir de 

conjunturas críticas, produzidas por fatores exógenos, contextuais e ambientais, que 

reduzem a influência da estrutura sobre a ação política, que rompem com longos 

períodos de estabilidade, que provocam alterações intensas, rápidas e bruscas, a 

partir das quais os agentes abandonam, transformam, refundam as instituições 

existentes ou criam novas. Na mesma medida, não nega que após essas mudanças 

advenham path dependence (dependência de trajetória), self-reinforcing 

(autorreforço), positive feedbacks (retroalimentação positiva), increasing returns 

(retorno crescentes), enfim as já consagradas características na literatura 

especializada que reforçam a continuidade da trajetória, a manutenção institucional 

por longo período e enfatizam a noção de equilíbrios pontuados e que foram 

comentados na subseção anterior.  

No entanto, ela pondera que essa visão enfatiza em demasia a estabilidade e 

a inércia institucional, de tal modo que eventual mudança vai ocorrer em razão de 

fatores externos, pois se trata de evento raro e pouco provável. Ou seja, tal 

perspectiva considera que sem as conjunturas críticas, as instituições permaneceriam 

as mesmas.  

Como destaca Rezende (2012a, p. 117): “o principal impacto da questão do 

viés conservador dos modelos institucionalistas históricos é que, em suas diversas 

variantes, estes são satisfatórios e adequados para a explicação da ordem e da 
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continuidade”, mas não o são para “dar conta dos complexos processos de mudança 

a partir das instituições”.  

De igual forma, Orren e Skowroneck (1994, p. 316, tradução livre da autora) 

enfatizam que  

 

se a associação de instituições como ‘ordem’ tem sido quase instintiva [...] o 
mesmo ocorre com o entendimento da mudança política como uma transição 
entre ordens institucionalizadas e dos próprios períodos de transição como 
uma solução para a desordem por meio de novos assentamentos 
institucionais. 

 

Consequentemente, as mudanças graduais são negligenciadas pelas análises 

institucionais. Como sintetiza Rezende (2013, p. 38), “o problema básico reside no 

importante fato de que interpretações centradas em causas exógenas falham 

sensivelmente em dar conta de como seria possível gerar mudanças institucionais a 

partir da continuidade, da estabilidade e de causas situadas nas próprias instituições” 

(itálico no original). 

Na percepção de Mahoney e Thelen (2010, p. 4), o fundamento dessa 

tendência está na ideia de persistência que está praticamente embutida na própria 

definição de instituição. Nela, ganham centralidade a continuidade ao invés da 

mudança, pois as tratam com características relativamente duradouras da vida política 

e social (regras, normas, procedimentos) que estruturam o comportamento e que não 

podem ser alteradas fácil ou instantaneamente.  

Nesse mesmo viés, os autores defendem haver uma fragilidade nas teorias 

institucionais, ao não incluírem os fatores endógenos em suas análises sobre 

mudança institucional: 

  

Todas as três variedades de institucionalismo, em suma, fornecem respostas 
para o que sustenta as instituições ao longo do tempo, bem como relatos 
convincentes de casos em que choques ou mudanças exógenas provocam 
mudanças institucionais. O que eles não fornecem é um modelo geral de 
mudança, particularmente um que pode compreender fontes de mudança 
exógenas e endógenas (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 7, tradução livre da 
autora). 

 

Os autores entendem ser necessária a mobilização de novas categorias 

"criadas para descrever e analisar os atores, padrões de coalizão e conflitos políticos 

que conduzem a política de mudança institucional" (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 

14, tradução livre da autora). 
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A ênfase às mudanças incrementais que eles procuram agregar parte do modo 

como concebem instituição, conforme explicam Streeck e Thelen (2005, p. 16, 

tradução livre da autora): 

 

O conceito ‘realista’ de instituições sociais [...] enfatiza que elas são 
continuamente criadas e recriadas por um grande número de atores com 
interesses divergentes, compromissos normativos variados, poderes 
diferentes e cognição limitada. Este processo não é controlado totalmente por 
nenhum ator isolado; seus resultados estão longe de serem padronizados em 
diferentes locais de atuação; e seus resultados são contingentes, geralmente 
imprevisíveis, e podem ser totalmente compreendidos apenas em 
retrospectiva. 

 

Desse modo, esses autores agregam outra perspectiva: a de que mudanças 

institucionais ocorrem com frequência, pois, conforme a frase de abertura do texto de 

Mahoney e Thelen (2010, p. 1, tradução livre da autora), “uma vez criadas, as 

instituições geralmente mudam de maneira sutil e gradual ao longo do tempo”. É o 

que Streeck e Thelen (2005) evidenciam por meio da ideia de que as instituições são 

“viscosas”.  

Deve-se destacar, porém, que com essa afirmação e essa metáfora os autores 

não pretendem negar a estabilidade das instituições e apresentá-las como 

intrinsecamente instáveis, mas sim destacar que, ao contrário do que tende a enfatizar 

o Institucionalismo Histórico, tal estabilidade não implica inércia e ausência de 

conflitos permanentes e de ajustes pontuais. Em outros termos: eles desejam chamar 

a atenção para o fato de que a estabilidade, ainda que seja a tendência predominante 

e mais verificável nas instituições, é sempre precária e “nervosa”, pois se apresenta 

como o resultado de um jogo que está permanentemente se renovando e, portanto, 

sujeito a alteração no placar. 

Na maior parte das vezes, tais mudanças se dão a partir das próprias 

instituições e são derivadas de fatores internos. Por sua vez, esses fatores internos 

se ligam, de um lado, ao processo de adaptação dos agentes às regras e, de outro, 

dos conflitos distributivos de poder entre os diferentes atores que atuam nas 

instituições. Porém, as mudanças institucionais não significam necessariamente 

alteração do status quo, elas podem ser adaptações necessárias para que tudo 

continue como antes em termos de distribuição de poder.  

A forma como concebem as instituições fundamenta essa perspectiva que as 

vê como permanentemente expostas à possibilidade de mudança e permeadas por 
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tensão derivadas de conflitos efetivos ou latentes que envolvem seus membros. Logo, 

são as propriedades básicas das próprias instituições que propiciam a mudança, pois 

elas trazem intrinsecamente uma distribuição desigual de poder e de alocação de 

recursos entre atores e grupos internos. Ou seja, as regras vigentes privilegiam (e são 

a expressão da vitória de) uns sobre outros ou implicam um compromisso ambíguo 

entre grupos com recursos mais ou menos equivalentes.  

Porém, esse é apenas um momento, mais do que o fim da história da 

instituição. Quando, em qualquer tempo, um resultado se fixa e determinadas regras 

se impõem, os preteridos não desaparecem. Eles continuam a participar da instituição 

e esperam a oportunidade de formar coalizões que se tornem vencedoras, ou seja, 

que consigam aproximar a instituição daquilo que esperam que ela seja e dos 

benefícios que pode gerar para eles. Ou, eventualmente, desinteressam-se pela 

instituição e a procuram desmantelar.  

De igual forma, os vencedores vivenciam um equilíbrio instável e sempre 

precário, seja pela “ameaça” dos perdedores, seja pelos riscos de sedição em suas 

hostes. Por essa razão, precisam estar sempre atentos e atuantes para se manterem 

como tais. 

E, se há um compromisso ambíguo, os próprios termos desse “empate” já 

indicam a instabilidade, pois cada grupo vai tentar suprir tal ambiguidade ao interpretar 

as normas conforme as suas preferências e seus interesses. Inevitavelmente, esse 

cenário produz conflitos e disputas com os demais, que tentarão fazer o mesmo.   

Ao invés de sacralização das regras, do desenho institucional e da estrutura – 

que parecem se autonomizar dos sujeitos após definidas –, conforme anunciam Lima 

e Mörschbächer (2016, p. 110), nessa visão é dada ênfase às instituições como obra 

da ação humana e, por conseguinte, ao caráter contingencial. Isso as torna sujeitas a 

conflitos de poderes e de interesse entre os agentes nelas envolvidos.  

Ou, como afirma Rezende (2012a, p. 120), a sustentabilidade das instituições 

no decorrer do tempo é decorrência de uma continuada mobilização de recursos 

políticos e da superação dos conflitos por parte de agentes. Consequentemente, 

 

As instituições políticas não são apenas contestadas periodicamente; eles 
são objeto de disputas contínuas, pois os atores tentam obter vantagem 
interpretando ou redirecionando instituições em busca de seus objetivos, ou 
subvertendo ou contornando regras que se chocam com seus interesses 
(STREECK; THELEN, 2005, p. 19, tradução livre da autora). 
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O “espaço” dessa contestação que expressa os conflitos dos atores em torno 

da instituição é sintetizado pela noção de conformidade ou de cumprimento das regras 

institucionais (compliance). A agência tem como uma de suas expressões questões 

relativas à interpretação e à aplicação das regras, pois são essas disputas que 

abrangem a distribuição de poder e em torno das quais se dá a mudança incremental. 

Ou seja, elas surgem precisamente nas lacunas ou nos pontos fracos entre a regra e 

a sua interpretação ou entre a regra e a sua aplicação (MAHONEY; THELEN, 2010, 

p. 4, 14). 

Afinal, como traduz Rodrigues (2011, p. 31): 

 

Quando instituições são formalmente codificadas, suas expectativas de 
orientação frequentemente permanecem imprecisas (ambíguas) e, por isso, 
sempre sujeitas à interpretação, ao debate e à contestação. E as lutas pelo 
significado, aplicação e execução, das regras institucionalizadas estão 
entrelaçadas com a alocação dos recursos implicados. Portanto, a 
ambiguidade das regras instaura um ponto de conflito e em muitos casos cria-
se um grande acordo para ‘jogar’ na interpretação das regras de significado 
especial ou no modo como as regras estão instanciadas na prática.  

 

Tais mudanças acontecem, ainda que sejam sutis e aparentemente não 

provoquem transformação intensa na instituição. Talvez por isso tenham passado 

despercebidas ou sido negligenciadas pela teoria institucional, habilitada a perceber 

tão somente as mudanças abruptas. Essas pequenas e sutis erosões só são 

observadas após a passagem do tempo, quando se acumulam e modificam 

drasticamente as instituições.  

Períodos considerados de estabilidade – por não envolverem crise política e 

transformação abrupta – não implicam por si só inércia institucional, e sim 

possivelmente tragam a aparência de estabilidade. De fato, eles envolvem “processos 

por meio dos quais os arranjos institucionais são renegociados periodicamente de 

maneiras que alteram sua forma e funções (THELEN, 2003, p. 213, tradução livre da 

autora).  

Logo, as instituições sempre correm o risco de sofrerem mudanças. Ainda que 

elas não ocorram, a estabilidade não é a demonstração da inércia, e sim da repetição 

do resultado do conflito decorrente da desigual distribuição de poder entre os agentes 

da instituição. E essa permanência torna-se um fenômeno a ser analisado, pois não é 

“natural” ou espontâneo, ao contrário, se as instituições têm a tendência a mudar 
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permanentemente, a não mudança é fenômeno tão intrigante quanto a alteração 

efetivamente ocorrida, por mais sutil que seja.  

Aliás, segundo essa interpretação, o que há de efetivamente permanente em 

uma instituição é a ocorrência desse conflito entre grupos e agentes detentores de 

distintas parcelas de poder institucional e que desejam mantê-lo e/ou ampliá-lo.   

Rezende (2012a, p. 123) propõe uma tipologia para compreender os elementos 

constitutivos necessários para teorias que busquem orientar estudos sobre mudanças 

institucionais no contexto do Institucionalismo Histórico, a partir de um olhar 

endógeno. Ele a denomina de tipologia interacionista. "O pressuposto básico é de que 

as mudanças refletem uma conjunção contingente de causas institucionais e não 

institucionais". Dessa forma, as instituições devem ser pensadas a partir de dois 

níveis: "o primeiro relacionado com elementos gerados na interação entre agência e 

instituição; o segundo, diretamente ligado à interação entre as instituições". 

Para o autor, os estudos precisam incorporar elementos que esclareçam "como 

os agentes refletem, elaboram e alteram suas estratégias diante de processos de 

mudança ou reforma institucional", bem como, incluir categorias que propiciem o 

estudo dos embates, conflitos, cooperação e barganha entre as instituições. "As 

teorias, portanto, devem estudar a fundo as tensões dinâmicas geradas pelas 

interações institucionais, a fim de encontrar categorias analíticas-chave para a 

compreensão da mudança" (REZENDE, 2012a, p. 124). 

Nesse viés, outras ferramentas conceituais oriundas da perspectiva do 

Institucionalismo Histórico que podem auxiliar na análise das mudanças institucionais, 

a partir de elementos endógenos ao conflito, são encontradas na análise das coalizões 

e também na concepção dos discursos ideológicos. 

Echeverry (2016) ressalva que os grupos ou coalizões dominantes tendem a 

desenhar as instituições que correspondam às suas preferências institucionais. Nesse 

sentido, “a estabilidade não se baseia só na acumulação, mas também na mobilização 

permanente dos recursos políticos (apoios) e na busca por soluções das 

ambiguidades das instituições” (ECHEVERRY, 2016, p. 87, tradução livre da autora).  

Assim, as coalizões são mecanismos para manutenção da estabilidade 

institucional e, igualmente, são mobilizadas quando há mudanças, unindo atores em 

torno de suas preferências institucionais, que buscam alterar ou manter as estruturas 

existentes. 
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Observar essas coalizões é uma ferramenta importante para compreender 

como as mudanças no equilíbrio do poder podem resultar em novos grupos de 

interesses que, a partir da utilização de estratégias de atuação institucional, buscarão 

se estabelecer como dominantes. Dessa forma, para entender as mudanças 

institucionais, é necessário perceber como as diferentes coalizões se organizam e 

disputam o poder nessas instituições. 

Além disso, perceber como esses atores utilizam seus discursos para mobilizar 

essas coalizões e como constroem seus recursos para atuar estrategicamente diante 

de seus pares e de outras instituições também contribui para compreender a 

estabilidade e as mudanças institucionais.  

Assim, é importante o estudo de como os atores ou as coalizões internas se 

formam e mobilizam seus discursos para manutenção ou troca dessas instituições ao 

observar os desenvolvimentos institucionais. Como Echeverry (2016, p. 89, tradução 

livre da autora) aponta, o “produto da natureza conflitiva dos processos históricos e o 

caráter contraditório e instável dos acordos institucionais” constrói “atores com 

recursos discursivos e de poder diferentes, com o fim de favorecer a formação de 

coalizões políticas”. Compreender estas coalizões se torna uma ferramenta perspicaz 

para compreender a evolução institucional. 

Esta nova vertente do Institucionalismo Histórico, que procura ir além da 

perspectiva de mudanças geradas por momentos críticos seguidos por períodos de 

estabilidade, "pensa nas instituições, antes de mais nada, como instrumentos 

distributivos repletos de implicações para a alocação e exercício do poder político" 

(CONRAN; THELEN, 2016, p. 13, tradução livre da autora). Procura observar as 

complexas dinâmicas que envolvem a mudança institucional, incluindo na análise 

fatores endógenos relativos à dinâmica agente-estrutura. 

 

As instituições restringem a ação, mas não eliminam a agência – de fato, elas 
a habilitam. Na vida política, a agência não estruturada é tão impensável 
quanto as estruturas sem agentes. Reconhecer isso no estudo da mudança 
institucional permite que seja atribuído peso analítico à estratégia, ao conflito 
e à agência o tempo todo, e não apenas de maneira muito rara nos momentos 
em que as estruturas se quebram completamente (CONRAN; THELEN, 2016, 
p. 17, tradução livre da autora). 

 

Importante perceber que nem sempre a relação entre agente e estrutura ocorre 

no sentido habitual, ou seja, a constituição da estrutura precede a constituição do 
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agente, que é por ela moldado. Gomes (2013, p. 48) ressalta a contingência nessa 

relação: 

 

Também é possível pensar os agentes e a estrutura sendo constituídos 
simultaneamente no processo de ação. Para fazer isso, é preciso entender 
se os imperativos impostos pelo projeto estrutural serão ambíguos e os 
interesses e identidades dos atores serão mal definidos e plásticos, existindo 
num fluxo de trocas comunicativas entre atores rivais nas suas possibilidades 
de ação e os fins desejados. 
 

Desse modo, a atividade institucional pode ser observada como um processo 

continuado de repactuação interna, a partir de mecanismos de atuação endógenos 

que resultam em modificações graduais e constantes ao longo do tempo (ROCHA, 

2016).  

Como destaca Rodrigues (2011, p. 31) "as instituições têm em si mesmas as 

propriedades básicas para as possibilidades de mudança, que são animadas pelas 

implicações da distribuição de poder e pela luta em torno do significado, aplicação e 

execução, das regras institucionalizadas".  

Em síntese, nessa nova vertente de análise, o Institucionalismo Histórico 

permite compreender o desenvolvimento institucional a partir de diversas estratégias 

metodológicas, centrando-se não apenas nas regras e na estrutura, mas também 

observando como elas moldam os atores e de que forma esses atores procuram 

estabelecer coalizões e mobilizar recursos para manutenção do poder ou para 

modificar a relação institucional de forma gradual no transcorrer do tempo. Assim, ela 

enriquece a análise e permite uma compreensão mais ampla dos processos que 

interagem na evolução institucional.  

 

1.2 Modelo para análise da mudança institucional endógena e gradual 
 

1.2.1 Classificação das mudanças institucionais 

A partir desses pressupostos e com a intenção de identificar o processo de 

mudança institucional foi desenvolvida uma teoria que procura avançar em relação ao 

olhar da primeira vertente do Institucionalismo Histórico. Nela é dada ênfase aos 

fatores endógenos, ou seja, aos agentes e aos grupos pertencentes às instituições 

que convivem com desigual distribuição de poder e que, ao agirem e moldarem suas 

estratégias para manter/alterar esse quadro, produzem alterações nas próprias 

instituições, sejam aquelas pretendidas, sejam aquelas imprevistas. 
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Em relação a esse último ponto, Mahoney e Thelen (2010, p. 22-23, tradução 

livre da autora) afirmam que  

 

precisamos estar conscientes de que a mudança institucional não precisa 
surgir de atores com motivos transformacionais. Em vez disso, a mudança 
institucional pode ser um subproduto não intencional que surge de lutas 
distributivas nas quais nenhuma parte procurou explicitamente as mudanças 
que eventualmente ocorreram. 

 

O passo inicial em direção à formulação dessa teoria da mudança gradual 

buscou integrar a mudança em um único modelo interpretativo. Streeck e Thelen 

(2005) as distinguem em processos de alteração abrupta e incremental (lento ou 

gradual), sendo o primeiro aquele já apreciado, notadamente por meio do conceito de 

equilíbrio pontuado, e o segundo aquele que pretendem analisar. Os autores também 

distinguem dois tipos de resultados que essas mudanças produzem: continuidade e 

descontinuidade. 

 

Quadro 1.1 - Processos de mudança institucional e resultados produzidos  
 

Processo de 
Mudança 

Resultado 

Continuidade Descontinuidade 

Incremental  Reprodução por adaptação Transformação gradual 

Abrupto Sobrevivência e retorno Colapso e substituição 

Fonte: Streeck; Thelen (2005, p. 9) 

 

Pela análise combinatória, eles chegam a quatro possibilidades: (1) mudanças 

abruptas que implicam continuidade e que geram a sobrevivência da instituição; (2) 

abruptas que produzem descontinuidade e que conduzem à ruptura e à substituição; 

(3) mudanças incrementais que, quando conjugadas à continuidade institucional, 

envolvem reprodução por adaptação; e (4) quando resultam em descontinuidade, 

geram transformação gradual (STREECK; THELEN, 2005, p. 9). 

É precisamente a mudança incremental com descontinuidade, aquela que 

produz transformação gradual – uma forma sutil de mudança – aquela que os autores 

pretendem desbravar e explicar.  

O conceito básico a guiar essas mudanças é o de agência, a ação de atores 

pertencentes à instituição que, independentemente de serem intencionais ou não, 

produzem efeitos transformadores na estrutura. Isto é, os modos como os atores 

atuam em relação aos constrangimentos que as regras criam incidem sobre as 
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próprias regras. Logo, eles as concretizam, seja ao confirmar, seja ao modificar o que 

elas pretendem realizar. 

A mudança incremental vai alcançar a formulação de uma teoria mais 

consolidada no artigo de Mahoney e Thelen (2010), no qual não apenas foram fixadas 

as suas modalidades – o que artigos anteriores já haviam promovido, como os de 

Thelen (2003), Hacker (2004) e Streeck e Thelen (2005) – como também foram 

apresentadas as condições e os agentes promotores dessas mudanças.  

Nesse sentido, eles atenderam os requisitos fundamentais propostos por 

Rezende (2012b, p. 39), segundo os quais, uma teoria institucionalista da mudança 

seria, aquela que, por princípio: “a) oferece explicações ou interpretações a partir de 

categorias analíticas ou variáveis institucionais; b) especifique em que condições as 

instituições mudam e (c) explicite os mecanismos causais que produzem a mudança”. 

 

1.2.2 O modelo de Mahoney e Thelen (2010) 

Os autores indicam que as modalidades de mudanças incrementais são o 

resultado combinado de dois fatores: as características do contexto político, que é 

uma variável exógena, mais as da própria instituição, uma variável endógena. Ambas 

propiciam o advento de tipos peculiares de agentes de mudança – que também é uma 

variável endógena –, os quais, por sua vez, realizam modos ou formas particulares de 

alteração incremental.  

Desse modo, torna-se possível estabelecer um mapeamento das condições ou 

causas específicas que produzem modalidades determinadas de mudança 

incremental.  

Dito de outra maneira: o tipo de mudança institucional vai depender do contexto 

político e das características institucionais (ligação III); por sua vez, as características 

institucionais e o contexto político moldam os agentes de mudança e suas estratégias 

(ligação II); e esses agentes vão atuar para gerar a mudança institucional (ligação I).  

A figura abaixo demonstra esse modelo: 
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Figura 1.1 – Modelo de mudança institucional de Mahoney e Thelen (2010) 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Mahoney e Thelen (2010) 

 

Assim, a mudança institucional é a variável dependente e é condicionada pelas 

variáveis independentes, que são o contexto político e as características institucionais, 

e pela variável interveniente, que se consubstancia no tipo de agente e suas 

estratégias de mudança. Nos próximos itens serão esclarecidas as nuanças de cada 

variável. 

 

1.2.2.1 Variável dependente 

A teoria identifica a mudança incremental como a variável dependente, mas a 

transformação propriamente dita se manifesta sob diferentes formas, resultado as 

diferentes interações possíveis entre as variáveis independentes da relação III. 

Mahoney e Thelen (2010) estabelecem quatro categorias para compreensão 

dessas mudanças, as quais são definidas a partir do locus da alteração institucional: 

drift (deslizamento)5; conversion (conversão); layering (acréscimo em camadas)6; e 

                                           
5 O termo foi chamado de: deriva (LIMA; MÖRSCHBÄCHER, 2016); deslizamento (SANTANA, 2012; 
GOMES, 2013; MELO, 2017; SOUZA, 2018; FREITAS; SILVA, 2019); derivação (CERQUEIRA, 2015); 
desvio (RODRIGUES, 2011; REZENDE, 2013; ROCHA, 2016; BINS, 2019); derivação/desvio 
(CORAIOLA et al., 2015); distanciamento (BRANDÃO, 2013), flutuação (GOMIDE, 2011) e substituição 
(VIEIRA, 2013; VIEIRA; CÂMARA; GOMES, 2014; VIEIRA; GOMES, 2014). A preferência da tese é 
por deslizamento. 
6 A palavra foi traduzida como: estratificação (BRANDÃO, 2013; LIMA; MÖRSCHBÄCHER, 2016); 
camadas (RODRIGUES, 2011; VIEIRA, 2013; VIEIRA; CÂMARA; GOMES, 2014; VIEIRA; GOMES, 
2014; CORAIOLA et al., 2015; ROCHA, 2016); acréscimo em camadas (SANTANA, 2012; GOMES, 
2013; MELO, 2017); sobreposição (CERQUEIRA, 2015; CORAIOLA et al., 2015; SOUZA, 2018; BINS, 
2019; FREITAS; SILVA, 2019); adensamento (REZENDE, 2013). A tese optou por acréscimo em 
camadas. 
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displacement (deslocamento). Os autores partem da classificação anteriormente 

apresentada em Streeck e Thelen (2005), que possui, ainda, uma quinta categoria: 

exhaustion (exaustão), a qual optaram por não mais utilizar7.  

Outro pesquisador que procura tipificar as mudanças institucionais é Hacker 

(2004), que trabalha com quatro concepções, três denominadas de forma idêntica às 

anteriores (drift, conversion, layering), e a quarta, chamada revision (revisão)8.  

 

(a) Deslizamento (drift)  

Nessa categoria, as transformações institucionais são explicadas pelas 

“mudanças na operação ou efeito das políticas, as quais ocorrem sem alterações 

significativas na estrutura dessas políticas” (HACKER, 2004, p. 246, tradução livre da 

autora), pois “instituições ou políticas são deliberadamente mantidas no lugar 

enquanto seu contexto muda de maneiras que alteram seus efeitos” (HACKER; 

PIERSON; THELEN, 2015, p. 180, tradução livre da autora).  

Este tipo de alteração ocorre fora do controle imediato dos atores institucionais, 

como, por exemplo, quando há modificações no contexto social que geram 

necessidade de mudanças que adaptem as diretrizes de operação existentes à nova 

realidade. Assim, não são mudanças formais na estrutura institucional, que continua 

a mesma, mas sim mudanças no ambiente de aplicação das normas que exigem 

adaptações nas regras de operação existentes.  

Os efeitos das políticas institucionais são modificados "sem manobras políticas 

explícitas: o mundo em torno de uma instituição evolui de maneira que altera seu 

escopo, significado e função" (STREECK; THELEN, 2005, p. 225, tradução livre da 

autora). Ou seja, “o gatilho para a mudança é a descontinuidade do contexto, a 

ocorrência de mudanças ambientais que as instituições existentes estão mal 

                                           
7 Caracteriza-se pela decadência progressiva ou esgotamento gradativo da instituição, ao fim do qual 
há o colapso ou a ruptura definitiva. Nestes casos, a instituição é exaurida diante de novos parâmetros 
e perde o sentido de sua existência. A exaustão pode ser provocada por meio da inserção de novas 
instituições, comportamentos e regras, ou, ainda, a partir de "um processo no qual comportamentos 
invocados ou permitidos pelas regras existentes operam para miná-los" (STREECK; THELEN, 2005, p. 
29, tradução livre da autora). Há um "processo de degradação contínua até chegar ao estado de 
falência institucional, por exaurimento da eficácia de seus instrumentos de ação" (ROCHA, 2016, p. 
53). Como se observa, se com essa mudança a instituição deixa de existir, há uma distinção 
significativa em relação aos demais tipos, em que ela muda, mas se mantém de alguma forma. Frente 
a essa diferença, os autores não a retomaram, seja porque dela abriram mão, seja porque a 
consideraram um tipo de mudança distinto dos anteriores. 
8 Um primeiro insight sobre mudança institucional gradual é encontrado em Thelen (2003), que trouxe 
o debate sobre alterações do tipo conversão e acréscimo em camadas. 
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adaptadas para lidar” (HACKER; PIERSON; THELEN, 2015, p. 183, tradução livre da 

autora). 

Contudo, a mudança por deslizamento também pode ocorrer pela inação dos 

agentes políticos (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 17). Quando eles resolvem não 

responder às mudanças ambientais, resultam alterações nos efeitos dos programas 

institucionais, que não alcançam sua eficácia ou produzem resultados diferentes 

frente as mudanças no contexto de aplicação.  

Neste sentido, Hacker (2004) destaca que nem sempre o deslizamento é 

resultado de falhas de previsão ou de percepção. Ele pode refletir os esforços de 

atores políticos para impedir as adaptações institucionais. Além disso, muitas vezes 

as lacunas nas regras permitem aos atores abdicar de responsabilidades anteriores, 

ou seja, não adaptar uma política a nova realidade pode ser uma forma de se esquivar 

das responsabilidades e recursos que ela exige do agente político e da instituição 

(STREECK; THELEN, 2005).  

Logo, “poderosos jogadores de veto podem ser capazes de defender as 

instituições existentes contra o deslocamento definitivo, mas seus poderes de veto 

são muitas vezes insuficientes para evitar desvios” (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 

20, tradução livre da autora). 

Este entendimento "implica uma compreensão de que a estabilidade 

institucional presumida não exclui uma atuação proativa em busca da 

compatibilização das regras aos fatos da vida cotidiana" (ROCHA, 2016, p. 53), ou 

seja, a sobrevivência das instituições requer a manutenção ativa, o que envolve 

reposicionar, reorientar, reavaliar e renegociar suas ações para se ajustar ao ambiente 

de atuação. Caso não ocorra essa adaptação, a instituição sofrerá, inevitavelmente, 

um processo de mudança via deslizamento.  

Resumindo, "o deslizamento depende de quão sensíveis são os efeitos de uma 

instituição ao seu contexto, se as políticas são projetadas de maneira a promover a 

atualização diante de circunstâncias em mudança e se é fácil ou difícil bloquear essa 

atualização" (HACKER; PIERSON; THELEN, 2015, p. 180, tradução livre da autora). 

Ou ocorre 

 

[...] quando essas mudanças alteram os resultados das regras sem uma 
alteração nas próprias regras. A deriva é, portanto, mais do que apenas 
inação política. Requer que: (1) as circunstâncias em torno das políticas ou 
instituições mudem de maneira a alterar os efeitos dessas políticas ou 
instituições no terreno; (2) essa mudança nos resultados seja reconhecida; 
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(3) existam regras alternativas que reduziriam o grau em que essas 
mudanças nos resultados ocorrer (em outras palavras, que as mudanças 
sejam potencialmente remediáveis) e (4) esforços para atualizar essas regras 
não sejam realizados ou bloqueados (HACKER; PIERSON; THELEN, 2015, 
p. 184, tradução livre da autora). 

 

(b) Conversão  

Nessa categoria também não há revisão formal da estrutura institucional. Ela 

se verifica quando os atores são capazes de redirecionar a instituição existente para 

novos propósitos, promovendo mudanças no papel que desempenham e/ou nas 

funções que exercem (THELEN, 2003, p. 226). Ou seja, com o tempo, instituições 

criadas para determinados propósitos passam a se voltar para novos fins (THELEN, 

2003, p. 234) e que podem ser muito diferentes ou mesmo diametralmente opostos 

aos originais (STREECK; THELEN, 2010, p. 27), com vistas a atender novas metas 

ou aos interesses de novos atores (STREECK; THELEN 2005, p. 25). 

Até esse momento, o modo como os diferentes autores definem a conversão 

não é plenamente claro e mantém uma dose de ambiguidade. É inegável que os 

significados indicam a preferência por a conceber como a modificação das finalidades 

originais, a adoção de metas novas, indicando que, ao sofrer essa mudança, ela 

“torna-se diferente” do que era. No entanto, não estabelecem se é imprescindível o 

abandono dos propósitos originais ou se eles podem ser preservados e ocorrer a 

incorporação de outros, de forma que a conversão poderia significar, também, a 

expansão ou a ampliação do escopo da instituição.  

As definições no dicionário não esclarecem essa dúvida, pois o termo pode 

significar tanto “transformação de uma coisa, de um estado, de uma forma etc. em 

outra” e “substituição de uma coisa por outra” quanto “alteração de sentido, de direção” 

(INSTITUTO HOUAISS, 2001, p. 827). Entretanto, essa imprecisão será superada na 

sequência. 

A conversão alerta que as instituições são "ferramentas polivalentes" que 

podem ser usadas para fins diferentes. Além disso, não apenas elas têm múltiplos 

efeitos possíveis, mas também são imprevistos, especialmente se uma instituição 

perdura por muito tempo (HACKER; PIERSON; THELEN, 2015, p. 185). 

Mahoney e Thelen (2010) esclarecem que, no caso da conversão, as regras 

que orientam a ação permanecem as mesmas. Contudo, elas são interpretadas e 

decretadas de novas maneiras. As lacunas ou ambiguidades inerentes às instituições 
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são exploradas pelos atores, permitindo a conversão dos propósitos da instituição sem 

necessitar transformar a estrutura ou modificar as regras.  

Assim, diferentemente do deslizamento, não há negligência dos atores em 

relação à lacuna existente entre a regra e sua aplicação. Ao contrário, os agentes 

exploram as ambiguidades deixadas por essa lacuna. 

Quando o contexto político-institucional não permite ou impõe barreiras para 

mudanças mais radicais, explorar as ambiguidades existentes possibilita a realização 

de adaptações nas políticas ao longo do tempo, sem necessidade de substituí-las ou 

eliminá-las (HACKER, 2004).  

Os agentes convertem a instituição para atender a novas demandas ou a novos 

interesses, sem o custo de uma modificação estrutural. "A conversão nos lembra que 

as instituições são ‘ferramentas de múltiplos propósitos’ que podem ser usadas para 

diferentes fins – e cujos objetivos e funções são testados por grupos tanto fora quanto 

dentro deles" (HACKER; PIERSON; THELEN, 2015, p. 185, tradução livre da autora). 

Ela pode ser consequência de alterações ambientais ou nas relações de poder 

que resultem na utilização das ambiguidades institucionais pelos agentes com vistas 

a adequar e remodelar a atuação da instituição, mas, também, pode ser resultado da 

utilização de forma estratégica pelos grupos de oposição. Neste caso, aqueles que 

são desfavorecidos por uma instituição utilizam a ambiguidade das regras para 

permitir redirecionar a organização para novas interpretações que lhe sejam mais 

favoráveis (MAHONEY, THELEN, 2010), sem necessidade de modificações formais 

ou estruturais.  

Hacker, Pierson e Thelen (2015) enfatizam que tanto a conversão quanto o 

deslizamento ocorrem quando há um forte viés status quo que dificulta a substituição 

das instituições existentes, tornando esses caminhos atraentes para a mudança 

institucional.  

Algumas das barreiras citadas pelos autores são: os custos e os riscos 

envolvidos, a incerteza sobre os efeitos das mudanças institucionais, os efeitos de 

feedback das políticas existentes, as barreiras de ação coletiva e os custos de 

transação para criar novas coalizões e coordenar uma única proposta de reforma e o 

perigo de "dano colateral", quando instituições ou políticas estão fortemente 

interconectadas.  

"Todas essas considerações sugerem que a mudança de instituições ou de 

políticas formais é uma tarefa difícil nas democracias estabelecidas e, portanto, é 
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provável que o deslizamento e a conversão sejam processos comuns nesses 

ambientes" (HACKER; PIERSON; THELEN, 2015, p. 188, tradução livre da autora). 

Thelen (2003, p. 228) explica que as oportunidades de conversão podem ser 

acionadas por uma mudança no ambiente, o que confronta os atores com novos 

problemas. Logo, eles os enfrentam usando as instituições existentes de novas 

maneiras ou a serviço de novas metas.  

Elas também acontecem quando os atores mudam, herdam instituições que 

não são de sua autoria. Ou pode ser consequência da ação estratégica de novos 

grupos incorporados ou daqueles de oposição previamente excluídos. (HACKER; 

PIERSON; THELEN, 2015, p. 195). Nesse caso, a partir de dentro, aqueles que são 

desfavorecidos por uma instituição utilizam a ambiguidade das regras para 

redirecionar a organização para novas interpretações que lhe sejam mais favoráveis 

(MAHONEY, THELEN, 2010, p. 17-18).  

Em contribuição mais recente, é ponderado, ainda, que a mudança pode se dar 

não apenas para reverter perdas e prejuízos, mas também com vistas a aumentar os 

ganhos (CONRAN; THELEN, 2016). 

Conforme Hacker, Pierson, Thelen (2015, p. 189, tradução livre da autora),  

 

essas estratégias prosperam em locais – tribunais, burocracias, órgãos de 
governo ‘para públicos’ – onde o significado de regras ambíguas é trabalhado. 
Por outro lado, políticas cujas regras são inequívocas são muito menos 
hospitaleiras à conversão, embora potencialmente mais vulneráveis à deriva. 
Isso ocorre porque o que não está na regra também não é coberto pela regra. 

 

De modo sintético, Hacker; Pierson; Thelen (2015, p. 185) afirmam que a 

conversão ocorre, quando: (1) instituições ou regras são suficientemente maleáveis 

para que possam servir a múltiplos fins; (2) esses fins são politicamente contestados; 

(3) atores políticos são capazes de redirecionar uma instituição ou política para servir 

novas funções, enquanto (4) deixam suas regras formais em vigor.  

 

(c) Acréscimo em camadas (layering)  

Ocorre quando há a criação de novas regras ou novas instituições, sem eliminar 

as já existentes, que permanecem em vigor. Não se realizam modificações diretas nas 

instituições. Diferentemente do verificado no deslocamento, o que ocorre é a 

"anexação de novas instituições ou regras às existentes ou ao lado delas" 

(MAHONEY; THELEN, 2010, p. 20, tradução livre da autora). Ou, conforme Lima e 
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Mörschbächer (2016, p. 111), há a "adição de novos elementos institucionais às 

instituições existentes, como se fossem camadas depositando-se uma sobre a outra". 

Streeck e Thelen (2005, p. 23, tradução livre da autora) destacam que  

 

novas dinâmicas são acionadas por atores políticos que trabalham à margem, 
introduzindo emendas que podem ser inicialmente 'vendidas' como 
refinamentos ou correções às instituições existentes. Como as novas 
camadas criadas dessa maneira não prejudicam diretamente as instituições 
existentes, elas normalmente não provocam mobilização contrária dos 
defensores do status quo.  
 

Então, ocorre o chamado crescimento diferenciado. As novas camadas 

crescem mais rapidamente do que o sistema tradicional, que permanece estagnado 

ou cresce pouco e, proporcionalmente, perde espaço. Assim, elas têm potencial para 

alterar a trajetória geral do desenvolvimento e se tornarem cada vez mais importantes. 

Como resultado, a regra ou a instituição anteriormente existente permanece, mas 

sofre modificações no modo como estrutura o comportamento. 

Hacker (2004) expõe que este tipo de mudança acontece quando as políticas 

existentes resistem à conversão, mas o contexto político-institucional permite a 

criação de novas políticas. Nesta situação, é provável que ocorra a sobreposição à 

instituição antiga e que os defensores da mudança trabalhem em torno da criação de 

uma instituição que fomente seus interesses e expectativas de longo prazo, 

adicionando novas estruturas ou novas regras, em vez de modificar a antiga.  

Para Mahoney e Thelen (2010, p. 17, tradução livre da autora), da mesma 

forma, o acréscimo em camadas é utilizado quando os "desafiantes institucionais não 

têm a capacidade de realmente alterar as regras originais". E, assim, "em vez disso, 

eles trabalham no sistema existente adicionando novas regras além das antigas". Por 

sua vez,  

 

os defensores do status quo podem ter condições de preservar as regras 
originais, mas são incapazes de impedir a introdução de emendas e de 
modificações. Cada novo elemento pode ser uma pequena mudança em si 
mesma, mas essas pequenas alterações podem se acumular, levando a uma 
grande mudança no longo prazo (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 17, tradução 
livre da autora). 

 

Gomes (2013, p. 48) destaca que a questão importante é "saber em que medida 

a margem (ou sistemas novos) e o núcleo (ou sistemas antigos) poderão coexistir 
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pacificamente, ou se a margem poderá atrair ‘desertores’ suficientes do núcleo para 

eventualmente substituí-lo".  

Diante disso, o acréscimo em camadas poderá promover a instabilidade e 

indeterminação dos rumos institucionais diante das disputas em torno dos recursos 

disponíveis. As vitórias de ambos os lados – sistema antigo e sistema novo – 

promoverão o acúmulo de pequenas mudanças no decorrer do tempo, as quais 

podem configurar uma grande modificação a longo prazo.  

 

(d) Deslocamento  

Outra categoria de mudança institucional trabalhada por Mahoney e Thelen 

(2010) e Streeck e Thelen (2005) é o deslocamento. Ela está presente quando as 

regras ou instituições existentes são deslocadas de seu espaço original ou 

substituídas por novas práticas ou instituições. Pode ocorrer de forma abrupta – como 

é frequentemente apresentada nas principais teorias institucionais – ou a partir de um 

processo lento.  

Neste caso, as instituições introduzidas competem diretamente com um 

conjunto mais antigo de instituições e ocupam o espaço de forma gradual, até eliminar 

ou deslocar as antigas e ocupar o seu lugar (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 16), assim 

como novos grupos passam a deter o poder e a determinar tais regras. Também é 

possível que o processo de mutação "já venha ocorrendo de modo informal e a 

formalização da nova regra apenas oficializa o que de fato já se consumou" (ROCHA, 

2016, p. 53).  

Para Streeck e Thelen (2005, p. 19, tradução livre da autora), "o deslocamento 

acontece à medida que novos modelos emergem e se difundem, o que põe em 

questão formas e práticas organizacionais existentes e previamente tomadas como 

garantidas". Há a redescoberta ou a ativação de possibilidades anteriormente 

suprimidas e o cultivo de formas institucionais alternativas e, à medida em que um 

número crescente de atores vai desertando para o novo sistema, as práticas 

anteriores são deslocadas em detrimento das novas.  

Diferentemente da estratificação, não há instituições ou regras em camadas, 

mas sim uma nova instituição criada para os mesmos propósitos da antiga e que, aos 

poucos ou de forma abrupta, vai tomando seu lugar e a deslocando para outro 

propósito ou outro ambiente institucional. 
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Hacker (2004) não utiliza a concepção de deslocamento, incorporando em seu 

lugar a categoria da revisão (revision). Nela, há uma mudança formal da instituição, 

as estruturas existentes são removidas e novas instituições estabelecidas.  

Para Rocha (2016), a categoria deslocamento de Streeck; Thelen (2005) e de 

Mahoney; Thelen (2010) e a categoria "revision" (HACKER, 2004) não se distinguem 

na essência, apenas refletem preferências de nomenclatura entre os autores.  

Pode-se concordar com esta percepção na medida que ambas as 

classificações procuram mostrar uma mudança institucional que é desenvolvida a 

partir da substituição de regras ou instituições antigas por novas formas e práticas 

institucionais. 

A ilustração a seguir sintetiza as categorias de mudanças institucionais, 

conforme os autores abordados acima: 

 

Figura 1.2 – Categorias de mudanças institucionais. 
 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de informações obtidas em Mahoney; Thelen (2010); Streeck; Thelen (2005); Hacker (2004). 

 

Mahoney e 
Thelen (2010)

Deslizamento: mudanças 
no contexto social alteram 

instituições e políticas.

Conversão: ambiguidades 
são exploradas para 

conversão dos propósitos 
da instituição.

Acréscimo em camadas: 
introdução de novas 

regras/instituições em 
cima ou ao lado dos que 

existem.

Deslocamento: 
instituições são deslocadas 
de seu espaço original ou 

substituídas por novas 
práticas ou instituições.

Streeck e Thelen 
(2005)

Deslizamento: mudanças 
no contexto social alteram 

instituições e políticas.

Conversão: ambiguidades 
são exploradas para 

conversão dos propósitos 
da instituição.

Acréscimo em camadas: 
introdução de novas 

regras/instituições em 
cima ou ao lado dos que 

existem.

Deslocamento: 
instituições são deslocadas 
de seu espaço original ou 

substituídas por novas 
práticas ou instituições.

Exaustão: a instituição é 
exaurida diante de novos 

parâmetros ou instituições.

Hacker (2004)

Deslizamento: mudanças 
no contexto social alteram 

instituições e políticas.

Conversão: ambiguidades 
são exploradas para 

conversão dos propósitos 
da instituição.

Acréscimo em camadas: 
introdução de novas 

regras/instituições em 
cima ou ao lado dos que 

existem.

Revisão: mudança formal 
nas estruturas existentes a 

partir da substituição ou 
do acréscimo de novas 
regras ou instituições.



55 

 

1.2.2.2 Variáveis independentes 

Os autores defendem que diferenças nas possibilidades de veto e na extensão 

da discricionariedade na interpretação e aplicação das regras estão associadas a 

diferentes categorias de mudança institucional.  

Para estabelecer os critérios relacionados a cada variável independente, 

Mahoney e Thelen (2010) levantam duas questões: (1) o contexto político proporciona 

aos defensores do status quo fortes ou fracas possibilidades de veto às mudanças?; 

(2) a instituição em análise oferece aos atores oportunidades para exercerem 

discricionariedade na interpretação e na aplicação das regras? 

No que tange à primeira questão, pode-se dizer que veto player ou jogador com 

poder de veto "é um ator individual ou coletivo cuja concordância é necessária para 

uma mudança no status quo" (TSEBELIS, 2002, p. 36, tradução livre da autora).  

Tsebelis (2002) distingue três tipos de veto players: (1) institucionais, que são 

aqueles jogadores que possuem o poder de veto constitucionalmente previsto; (2) 

partidários, que seriam gerados pelo jogo político, como partidos políticos que 

integram uma coalizão de governo; (3) coletivos, que podem ser grupos de interesse, 

corporações, representantes de classe, dentre outros.  

Neste último caso, o poder de veto é idiossincrático, variando "com a área de 

política (como os fazendeiros na agricultura), com determinado equilíbrio de forças (a 

influência do Exército em certas sociedades), ou com a personalidade de quem ocupa 

uma posição política" (TSEBELIS, 1997, p. 14). 

Para realizar uma análise da possibilidade de atuação de veto players para 

barrar determinada política, Tsebelis (1997) propõe observar três variáveis: número 

de jogadores com poder de veto; congruência entre eles e coesão. Quanto maior o 

número de jogadores com poder de veto, maior será a estabilidade, ou melhor, a 

dificuldade para promover mudanças. Ainda, quanto maiores a incongruência e a 

coesão, maior será a estabilidade. 

 

Em linhas bem gerais, e seguindo meu argumento, os sistemas que têm 
múltiplos veto players incongruentes e coesos deverão revelar níveis mais 
elevados de estabilidade no processo de formulação de políticas do que os 
sistemas que contam apenas com um único veto player ou com um pequeno 
número de veto players sem coesão e congruentes (TSEBELIS, 1997, p. 20). 

 

Mahoney e Thelen (2010) destacam que as possibilidades de veto a uma 

mudança são altas em uma instituição onde os atores têm acesso a recursos, 
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institucionais ou extrainstitucionais, capazes de bloquear as mudanças nas próprias 

regras (formais ou informais) ou nas determinações práticas que as regras produzem.  

Assim, em ambientes com inúmeras possibilidades de veto será difícil a 

mobilização de recursos e de coalizões que possam deslocar as regras institucionais 

existentes e é improvável que ocorram mudanças do tipo deslocamento ou conversão, 

pois ambos implicam modificar mais intensa e imediatamente as regras.  

Já em contextos com alta possibilidade de vetos, é mais provável que as 

mudanças ocorram via deslizamento ou acréscimo em camadas, pois não requerem 

propriamente a alteração das regras existentes, já que novas a elas são sobrepostas 

ou, diante da incapacidade de adaptar-se a mudanças ambientais, elas acabam 

dribladas.  

Poderosos veto players podem ter força para impedir um deslocamento 

institucional, mas seus poderes muitas vezes são insuficientes para evitar o 

deslizamento, pois exigiria desses atores participação direta no contexto social para 

evitar mudanças nesses ambientes onde as regras são aplicadas. 

Em relação ao acréscimo em camadas, a mudança institucional se dá por meio 

da criação de novas instituições ou de regras dentro ou ao lado das existentes e, ainda 

que veto players possuam poder para proteger as antigas instituições, não podem 

necessariamente impedir a adição de novos elementos (MAHONEY; THELEN, 2010).  

Mahoney e Thelen (2010, p. 19, tradução livre da autora) ainda reforçam que 

"atores com forte capacidade de veto em relação a uma instituição, no entanto, podem 

não ter essa força em relação a outras instituições". Por exemplo, os atores de uma 

instituição podem evitar que suas regras sejam alteradas ou que sejam modificadas 

as formas como elas são aplicadas. Contudo, evitar a criação de nova instituição ou 

de nova regra muitas vezes escapa do poder desses veto players por ocorrer fora do 

ambiente institucional que ocupam.  

Importante evidenciar que a análise proposta pelos autores não é isenta de 

críticas. Souza (2018, p. 57) destaca que há uma redução da análise do contexto 

político à variável "capacidade de veto". Entende-se possível superar essa restrição 

do modelo ao incluir como pano de fundo na análise proposta uma reflexão acerca do 

ambiente institucional que se analisa.  

No caso da tese, essa reflexão envolve a inclusão dos debates que permearam 

a criação do CNJ, da conjuntura de atuação da Justiça Eleitoral que possui ampla 

autonomia administrativa, tanto no que se refere ao governo judicial quanto em 
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relação à administração das eleições, e prerrogativas que lhe conferem poderes 

distintos dos demais ramos do Poder Judiciário.  

Também em relação ao contexto, grifa-se o processo de conversão que vem 

ocorrendo nas últimas décadas na Justiça Eleitoral, o qual é evidenciado pela 

literatura a partir de estudos acerca do ativismo judicial e da judicialização das 

questões eleitorais, aspecto que será aprofundado no capítulo 2.  

Dessa forma, para compreensão mais profunda dos processos de mudanças 

institucionais, defende-se a necessidade de compreensão do contexto de atuação dos 

agentes de veto, para poder determinar quem são e como agem, o que permite 

ampliar a reflexão sobre o contexto político em que a mudança ocorre. 

Além disso, o modelo peca ao não detalhar nem estabelecer parâmetros para 

compreender quem são os atores com poder de veto e como eles estabelecem 

coalizões em prol de seus interesses. Nesse sentido, Vieira e Gomes (2014, p. 685) 

grifam a falta de ferramentas para "identificar as coalizões e seus interesses, o 

equilíbrio de poder e a dinâmica da distribuição dos recursos".  

Diante disso, propõe-se o acréscimo de algumas proposições como parâmetros 

para suprir as lacunas inerentes a identificação dos agentes com poder de veto: 

(1) Os atores com poder de veto podem estar previstos legalmente (veto 

players institucionais, designados formalmente) ou surgirem e atuarem de forma 

informal, influenciando e exercendo poder sobre veto players formais. 

(2) O ator que possui competência constitucional ou legalmente prevista para 

barrar determinada política será considerado um forte veto player. Quanto maior seu 

espaço para barrar mudanças ou vetar projetos, maior seu poder enquanto veto 

player. 

(3) Se o ator possui poder de direcionar a ação de outros atores ou grupos será 

um forte veto player, ou seja, o agente terá um alto poder de veto se possuir grande 

influência sobre outros atores. Ou, ainda, quanto maior o número de atores sobre os 

quais ele possui influência, maior será seu poder de veto. 

(4) Um agente com prerrogativa de definir a agenda de decisão em uma 

instituição possui alto poder de veto, na medida em que pode deixar de fora da 

discussão uma política que lhe seja inconveniente, sendo possível bloquear da 

agenda uma votação que leve a uma mudança institucional. 

(5) Um grande número de veto players dificulta a realização da mudança 

institucional. 
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(6) Quanto maior o número de atores mobilizados em torno de um interesse 

comum que formam uma coalizão, maior será a força dessa coalizão para vetar uma 

mudança institucional.  Assim, formar coalizões em torno de interesses comuns 

possibilita uma atuação mais efetiva do grupo como veto player.  

(7) A coesão no interior de uma coalizão aumenta seu poder de veto. Dito de 

outra forma, quanto maior a incongruência entre veto players que compõem uma 

coalizão, mais difícil será sua atuação para barrar determinada mudança. 

A segunda variável independente do modelo de Mahoney e Thelen (2010) 

abarca características da própria instituição relacionadas à adequação às regras 

(compliance). Em outros termos, ela corresponde ao grau de discricionariedades, 

ambiguidades ou lacunas existentes nas regras institucionais, tendo como 

alternativas: baixo ou alto nível.  

Se ela for baixa, ou seja, se os atores não conseguem construir novos sentidos 

e/ou concretizá-las de modo distinto ao significado corrente, estão dadas as condições 

para alterações do tipo acréscimo em camada e deslocamento. Isso porque  

 

esses resultados são estratégias prováveis para agentes de mudança que 
percebem que a transformação não pode ocorrer tirando proveito de uma 
disjunção entre regras e aplicação. Com as camadas, a antiga instituição 
permanece em vigor, mas é alterada através da introdução de novas regras. 
Com o deslocamento, a antiga instituição é simplesmente substituída – direta 
e abruptamente ou gradualmente ao longo do tempo (MAHONEY; THELEN, 
2010, p. 22, tradução livre da autora). 

 

Quando a ambiguidade é alta, ou seja, quando houver possibilidade de 

interpretações conflitantes e variações na compreensão das regras de uma instituição, 

há uma tendência a mudanças dos tipos conversão e deslizamento. "A conversão 

normalmente ocorre quando as regras são ambíguas o suficiente para permitir 

interpretações diferentes (geralmente contrastantes)" e o deslizamento ocorre 

"quando uma lacuna se abre entre regras e aplicação (nesse caso, geralmente uma 

lacuna devido à negligência)" (MAHONEY; THELEN, 2010, p, 21, tradução livre da 

autora). Dessa forma, os autores defendem que há uma alta discricionariedade 

institucional em ambas as categorias.  

A título de síntese, pode-se classificar a relação dos tipos de mudança 

institucional com as regras vigentes, conforme o quadro abaixo. 
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Quadro 1.2 - Relação entre regras institucionais e tipo de mudança institucional  
 

Regras Deslocamento Camada Desvio Conversão 
Remove  Sim Não Não Não 
Negligencia - Não Sim Não 
Muda impacto - Não Sim Sim 
Introduz novas Sim Sim Não Não 

Fonte: Mahoney; Thelen (2010, p. 16) 

 

Ao se observar o quadro, verifica-se ser possível aproximar deslocamento e 

acréscimo de camada, pois essas duas mudanças introduzem novas regras, enquanto 

deslizamento e conversão não o fazem, embora alterem o impacto das antigas.  

Conforme Hacker; Pierson; Thelen (2015, p. 183), no deslizamento os 

resultados mudam e na conversão se modifica o modo como as regras são 

interpretadas e usadas. Em outra passagem, eles exaltam que  

 

a conversão, como a deslizamento, combina elementos de constância na 
forma institucional com mudanças no impacto institucional. Também como a 
deriva, a conversão permite que os reformadores busquem mudanças 
substantivas importantes, mesmo em face de obstáculos formidáveis a 
formas mais diretas de reengenharia institucional. No entanto, ao contrário da 
deriva, a conversão requer uma reinterpretação ativa das regras formais 
existentes para servir a novos fins (HACKER; PIERSON; THELEN, 2015, p. 
185, tradução livre da autora). 

 

A análise combinatória redunda nas diferentes modalidades de mudança 

institucional, conforme o quadro a seguir.  

 

Quadro 1.3 - Fatores causais da mudança institucional 
  

Possibilidades  
de veto 

Nível de discricionariedade na  
interpretação/aplicação das regras 

Baixo Alto 
Forte  Acréscimo de camada Deslizamento 
Fraco Deslocamento Conversão 

Fonte: Mahoney; Thelen (2010, p. 19) 

 

Contudo, pode-se questionar se a alta discricionariedade não facilitaria 

adaptações das políticas a mudanças ambientais, evitando o deslizamento. Hacker, 

Pierson e Thelen (2015) trazem à tona esse debate e procuram ponderar a relação 

entre a existência de deslizamento e a discricionariedade na aplicação das regras. Na 

essência, o que os autores defendem é que a ambiguidade entre a política e a sua 

aplicação favorece a agência por meio de deslizamento.  
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Porém, se as regras derem aos agentes da linha de frente a flexibilidade de 

adaptá-las às novas circunstâncias, poderá se evitar o deslizamento ou o desvio dos 

objetivos originais da política como resultado de alterações contextuais. Nesse caso, 

o deslizamento é propiciado pela ambiguidade institucional, mas pode ser evitado pela 

discricionariedade na aplicação das regras.  

Por esse motivo, quando o modelo propõe a discricionariedade para a 

existência do deslizamento, deve-se fazer um adendo, o qual especifica que essa 

discricionariedade se refere à ambiguidade ou às lacunas entre a regra e a sua 

aplicação.  

Uma solução para evitar o deslizamento seria projetar políticas para que elas 

apresentem uma automaticidade, forçando-as a mudar em resposta a alterações 

ambientais específicas, como, por exemplo, incluir uma indexação que liga a política 

a mudanças quantificáveis nas condições ambientais relevantes para o seu 

desempenho, como crescimento salarial e inflação (HACKER; PIERSON; THELLEN, 

2015). 

Já nas mudanças do tipo deslocamento ou acréscimo em camadas, a 

ambiguidade ou as lacunas nas regras não são relevantes, já que a mudança não 

depende de alteração nas regras existentes ou na forma como elas são aplicadas. No 

acréscimo em camadas, a antiga instituição permanece e a alteração se dá através 

da introdução de novas regras. No deslocamento, a antiga instituição é substituída, 

abruptamente ou gradualmente ao longo do tempo. Assim, as duas categorias se 

caracterizam por ocorrerem em espaços com baixa discricionariedade.  

Uma restrição que pode ser identificada na proposta dos autores é a falta de 

ferramentas hábeis para identificar quais características institucionais proporcionam 

maior ou menor discricionariedade institucional. Mahoney e Thelen (2010) se detêm a 

esclarecer que muitas características podem influenciar para que haja maior ou menor 

discricionariedade. Todavia, não estabelecem parâmetros para que se realize a 

análise, apenas exemplificam três características que podem ser determinantes para 

identificar a discricionariedade: complexidade das regras; tipos de comportamentos 

regulados pelas regras; extensão dos recursos mobilizados pelas regras.  

Creem que para o propósito do estabelecimento de um modelo para análise de 

mudanças institucionais, a identificação das fontes dessa variação não é relevante, 

sendo necessário apenas compreender a variação na extensão de interpretação e na 

aplicação das regras que os atores institucionais possuem.  
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No entanto, como exposto, entende-se que uma das lacunas no modelo dos 

autores está na indeterminação destas fontes de variação da discricionariedade. Para 

aplicar o modelo proposto é necessário analisar os diferentes mecanismos que podem 

incidir sobre a discricionariedade dos agentes para compreender a extensão dela.  

Dessa forma, a partir das três características levantadas por Mahoney e Thelen 

(2010), procurou-se elaborar algumas proposições na tentativa de clarear quando uma 

instituição possui elevada discricionariedade: 

(1) Uma alta complexidade das regras as torna passíveis de ambiguidades ou 

diversidade de interpretações. Assim sendo, instituições ou políticas públicas com 

regras muito complexas tendem a permitir divergências de entendimentos maiores e, 

consequentemente, também maior discricionariedade institucional. 

(2) Se o comportamento dos agentes é regulado ou limitado pelas regras, é 

mais difícil agir com discricionariedade. Entretanto, se os atores possuem ampla 

liberdade de atuação, haverá alta discricionariedade institucional. 

 (3) Quando as regras ou políticas existentes no interior de uma instituição 

mobilizam uma ampla gama de recursos (aqui, entende-se recursos econômicos e/ou 

recursos de pessoal), é mais difícil utilizar as lacunas ou ambiguidades nas regras 

para realizar ou evitar mudanças institucionais. Assim, políticas que não mobilizem 

altos recursos financeiros, nem necessitem grande alteração funcional, possibilitam 

uma atuação mais discricionária por parte dos agentes. 
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Figura 1.3 – Discricionariedade das instituições 
 

Quanto maior, menor 
discricionariedade

Quanto menor, maior 
discricionariedade

Quanto maior, menor 
discricionariedade

Quanto menor, maior 
a discricionariedade

Quanto maior, menor a 
discricionariedade

Quanto menor, maior a 
discricionariedade

Complexidade 
das regras 
existentes 

Regulação do 
comportamento dos 

agentes

Mobilização de 
recursos pela 

instituição

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Ainda que não sejam sanadas por completo as deficiências na proposta de 

Mahoney e Thelen (2010), há de se destacar que nenhum modelo abarcará todas as 

possibilidades interpretativas, o que não desqualifica que seja utilizado para obtenção 

de ganhos científicos. Nesse caso, especificamente na análise acerca das mudanças 

institucionais endógenas e graduais. Entende-se que a partir das proposições acima 

delineadas se aprimora e clarifica o modelo, detalhando parâmetros mais específicos 

para a observação da discricionariedade institucional e dos atores com poder de veto.  

 

1.2.2.3 Variável interveniente 

Mahoney e Thelen (2010) definem os tipos de agente da mudança gradual a 

partir de dois questionamentos: (1) o ator procura preservar as regras institucionais 

existentes?; (2) o ator cumpre as regras institucionais?  
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Com base nas respostas a essas perguntas, eles definem quatro categorias: 

insurgentes (insurrectionaries)9, simbiontes (symbionts)10, subversivos (subversives) 

e oportunistas (opportunists).  

Cada um desses agentes está associado a um modo particular de mudança 

institucional, bem como a uma estratégia peculiar para a realização dessa mudança. 

Ou seja, "diferentes tipos de agentes de mudança emergem em diferentes contextos 

institucionais e, onde são bem-sucedidos, modos específicos de mudança institucional 

provavelmente se seguirão" (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 23, tradução livre da 

autora). 

 

Quadro 1.4 - Tipos de agentes de mudança 
 

Tipo de agente Instituição 
Preserva  
as regras 

Cumpre  
as regras 

Alia-se  
a apoiadores 

Alia-se a 
desafiadores 

Insurgente Não Não Não Sim 
Simbionte Parasita Não Não Sim Não 
Simbionte Mutualista Sim Não Sim Não 
Subversivo Não Sim Não Não 
Oportunista Não/Sim Não/Sim Não/Sim Não/Sim 

Fonte: Mahoney; Thelen (2010, p. 30) 

 

Os insurgentes se caracterizam pela mobilização ativa para eliminar as 

instituições ou regras existentes. Normalmente, aparecem quando grupos 

marginalizados questionam a permanência institucional e desobedecem suas 

regulamentações. Assim, estão relacionados à mudança via deslocamento, aquela na 

qual os agentes possuem como objetivo uma mudança radical no status institucional. 

Eles rejeitam o status quo, nem sempre cumprem seus regulamentos e se 

mobilizam ativa e visivelmente contra eles (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 23). 

Segundo os autores, esse tipo de agente 

  

é amplamente teorizado e representa o modo como muitos institucionalistas 
pensam os agentes de mudança ao explicar padrões abruptos de mudança. 
De fato, quando os insurgentes prevalecem em conflitos, eles podem levar a 

                                           
9 Foi traduzido como: insurrecionários (RODRIGUES, 2011); insurretos (BRANDÃO, 2013; FREITAS; 
SILVA, 2019); insurrecionistas (BINS, 2019); revolucionários (SOUZA, 2018); insurgentes (GOMIDE, 
2011; SANTANA, 2012; GOMES, 2013; VIEIRA, 2013; VIEIRA; CÂMARA; GOMES, 2014; VIEIRA; 
GOMES, 2014; CORAIOLA et al., 2015; CERQUEIRA, 2015; ROCHA, 2016; CABRAL, 2017; MELO, 
2017). 
10 Foram identificados como simbiontes (GOMIDE, 2011; RODRIGUES, 2011; SANTANA, 2012; 
BRANDÃO, 2013; GOMES, 2013; CERQUEIRA, 2015; CORAIOLA et al., 2015; ROCHA, 2016); 
simbióticos (VIEIRA, 2013; VIEIRA; CÂMARA; GOMES, 2014; VIEIRA; GOMES, 2014; CABRAL, 2017; 
MELO, 2017; SOUZA, 2018; FREITAS; SILVA, 2019) e simbionistas (BINS, 2019).  
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períodos críticos de conflito que levam à rápida queda do status institucional 
em favor de regras radicalmente novas. Portanto, eles podem estar 
especialmente ligados a padrões de deslocamento definitivo. Além disso, o 
rápido deslocamento das instituições é precisamente o objetivo delas. Se o 
deslocamento ocorrer gradualmente, é provável que os insurgentes não 
possam fazer as coisas mudarem tão rapidamente quanto gostariam 
(MAHONEY; THELEN, 2010, p. 24, tradução livre da autora). 

 

Santana (2012, p. 40) resume os agentes simbiontes como aqueles "que são 

próximos das instituições e preservam e exploram o status quo tendo em vista ganhos 

privados". Eles não criam as regras, mas as exploram em benefício próprio. São 

divididos em dois grupos: parasitas e mutualistas.  

Os parasitas procuram manter a ordem institucional vigente para, explorando-

a, obter ganhos pessoais, ainda que, para isso, seja necessário agir de forma contrária 

ao propósito da instituição, comprometendo sua eficácia a longo prazo. São 

associados à mudança institucional do tipo deslizamento, pois, a despeito de 

mudanças no ambiente de aplicação das regras, agem de forma negligente e 

preservam a manutenção do status quo institucional com vistas a continuar a obter 

ganhos pessoais.  

Os mutualistas também se beneficiam das regras institucionais, mas procuram 

utilizar essas regras de novas maneiras para ampliar ou promover seus interesses. 

Não comprometem a eficiência ou a sobrevivência institucional como os parasitas, 

mas exploram as regras, moldando-as para fortalecer a instituição e manter seus 

ganhos privados. Assim como os oportunistas, dos quais trata-se adiante, os 

mutualistas normalmente estão associados à mudança do tipo conversão. 

Por sua vez, os atores subversivos procuram deslocar uma instituição em 

busca de seus objetivos, contudo, sem violar suas regras. Estes agentes "disfarçam 

efetivamente a extensão de sua preferência por mudanças institucionais, seguindo as 

expectativas institucionais e trabalhando dentro do sistema" (MAHONEY; THELEN, 

2010, p. 25, tradução livre da autora). Assim, esperam o momento propício para atuar 

de forma oposicionista e, sempre que possível, incorporam novas regras ao lado das 

existentes, encorajando mudanças do tipo acréscimo em camadas.  

No entanto, dependendo das características do contexto político-institucional, 

elas também podem incentivar a conversão institucional e os tipos de negligência que 

promovem o deslizamento. De qualquer maneira, a subversão traz mudanças à 

medida que os desenvolvimentos na periferia chegam ao centro. 
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Por fim, os agentes oportunistas se caracterizam por possuir preferências 

ambíguas sobre a continuidade institucional. Diante do custo da realização de 

mudanças mais abruptas, exploram as possibilidades existentes no sistema vigente 

para atingir seus objetivos.  

De fato, o peso dos oportunistas dentro de uma instituição pode ser uma 

importante fonte de inércia institucional. A preferência deles por fazer uso das 

possibilidades existentes sobre a estratégia mais arriscada de mobilizar para a 

mudança faz com que os oportunistas – por meio de sua inação – sejam aliados 

"naturais" (de fato) dos apoiadores de uma instituição. Assim, além das assimetrias 

de poder observadas anteriormente, os oportunistas ajudam a explicar porque mudar 

um status quo institucional é muitas vezes muito mais difícil do que defendê-lo 

(MAHONEY; THELEN, 2010, p. 27). 

Segundo Rocha (2016, p. 60), a "estratégia preponderante consiste em uma 

ação calculada para viabilizar a realização de interesses de forma menos onerosa". 

Utilizam as brechas institucionais como um espaço para implementar mudanças e 

reinterpretar a ordem vigente sem necessidade de alterações formais. Assim, 

relacionam-se a mudança do tipo conversão. 

Pode-se resumir os tipos de agentes de mudança da seguinte maneira: 

insurgentes buscam o deslocamento rápido, mas aceitam um deslocamento gradual; 

simbiontes procuram preservar o status quo; na vertente parasita geram o 

deslizamento institucional; subversivos buscam a substituição, mas trabalham no 

curto prazo, usando a estratégia do acréscimo em camadas; oportunistas e simbiontes 

do tipo mutualistas buscam a conversão para adequar a instituição aos seus 

interesses (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 27).  

 

1.2.3 Aplicação do modelo ao objeto em análise 

Sintetiza-se o modelo de Mahoney e Thelen (2010) da seguinte maneira:  

(1) quando houver baixo nível de discricionariedade na interpretação e na 

aplicação das regras, mais a baixa possibilidade de veto, os agentes serão do tipo 

subversivo e a mudança institucional se dará pelo acréscimo em camadas;  

(2) quando houver baixo nível de discricionariedade na interpretação e na 

aplicação das regras, conjungada com alta possibilidade de veto, os agentes serão do 

tipo insurgentes e a mudança institucional se dará por meio do deslocamento;  
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(3) quando houver alto grau de ambiguidade na interpretação das regras e 

baixa possibilidade de veto, os agentes serão do tipo simbiótico parasita e a mudança 

institucional se dará via deslizamento;  

(4) quando houver alto nível de discricionariedade na interpretação e aplicação 

das regras e alta possibilidade de veto, os agentes serão do tipo oportunistas ou 

simbiótico mutualista e a mudança institucional se dará pela conversão.  

O quadro abaixo mostra o modelo de mudança institucional, conforme o tipo de 

agente, as características institucionais e o contexto político: 

 

Quadro 1.5 - Fontes contextuais e institucionais e os respectivos agentes de mudança 
 

Acréscimo por 
camadas
Subversivos

Deslizamento
Simbiótico parasita

Deslocamento
Insurgentes

Conversão
Oportunistas e 

simbiótico mutualista

Baixa
possibilidade de 

veto

Alta 
possibilidade de 

veto

Baixo nível de 
ambiguidade e 

liberdade na 
interpretação e 
aplicação das 

regras

Alto nível de 
ambiguidade e 

liberdade na 
interpretação e 
aplicação das 

regras

Característica 
do contexto 

político

Característica da 
instituição

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Mahoney e Thelen (2010, p. 28) 

 

Para o estudo desenvolvido neste trabalho, o Institucionalismo Histórico com 

foco no modelo de mudança gradual contribui para que, a partir do conflito entre as 

instituições em análise na tese, possa ser identificado o tipo de mudança que se 

desenvolveu com a inserção do CNJ, as características institucionais e políticas que 

colaboraram para a alteração, os tipos de agentes envolvidos e suas manifestações 

na condição de atores da mudança.  

Essa perspectiva também permite uma percepção mais sensível do processo 

de institucionalização do CNJ frente à Justiça Eleitoral. A forma como os atores se 

portam e procuram alcançar espaço ou, no caso da Justiça Eleitoral, manter sua 

autonomia na administração das eleições, pode auxiliar a compreender como o CNJ 

vem se firmando institucionalmente nesta arena.  
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Dessa forma, observar como os agentes moldados pelas estruturas 

institucionais das quais fazem parte desenvolvem mecanismos e estratégias para 

fortalecer essas instituições, com vistas a fortalecerem a si próprios como membros 

da organização, possibilita um olhar sobre a complexa relação de interações, 

processos e lógicas envolvidas nas tomadas de decisões que levam à mudança 

institucional endógena.  

Igualmente, permite ampliar o espaço de análise e considerar as estratégias de 

ação que podem ser encontradas em um ambiente de conflito institucional, no qual o 

poder e a disputa por espaço estão comumente em jogo. Com isso, possibilita 

investigar a forma de atuação das instituições e o caminho percorrido pelo CNJ na 

construção de seu espaço junto à Justiça Eleitoral. 

Assim, acredita-se poder captar o processo de estabelecimento do CNJ como 

nova instituição no Judiciário, a influência do processo histórico de implementação 

desse órgão e a dinâmica de interação frente à atuação da Justiça Eleitoral, instituição 

já consolidada no seu papel de governança eleitoral.  

Não se pretende esgotar todas as possíveis vias que podem impactar este 

processo de desenvolvimento, como por exemplo influências exógenas e movimentos 

sociais ou outros poderes e instituições externos ao Poder Judiciário. Contudo, 

acredita-se que a perspectiva proposta consegue demonstrar, a partir do estudo de 

caso, como os agentes se mobilizaram endogenamente, em um processo de mudança 

institucional que se desenvolve de forma gradual, moldando a atuação de ambas as 

instituições, substituindo determinadas práticas e estabelecendo outras, impactando 

a lógica de atuação das instituições e desenvolvendo uma nova dinâmica no interior 

do Poder Judiciário. 

Resumindo, o modelo possibilita identificar como o CNJ vem se inserindo no 

Judiciário a partir da análise das resistências e disputas que envolvem essa 

demarcação de espaço e oferece ferramentas para observar como a maneira como o 

CNJ vem decidindo as questões que envolvem a dimensão administrativa-eleitoral e 

a forma que a JE vem se portando diante dessas decisões, estabelecem alterações 

endógenas e graduais nas estruturas institucionais em análise.  

No próximo capítulo, dando continuidade à exposição das bases teóricas que 

orientam a tese, será apresentada a categoria do governo judicial, seu conceito, 

características e como ele compõe o aporte teórico que auxilia no desenvolvimento 

da análise proposta pelo trabalho. 



 

 

Capítulo 2 – Governo judicial 

 

Este capítulo tem como objeto o “governo judicial”1. Ele discorre sobre a 

contribuição teórica de estudos que abordam essa temática, tendo em vista que ela 

se mostra relevante para compreender a relação CNJ-Justiça Eleitoral. 

O texto busca cumprir dois objetivos fundamentais, sendo o primeiro 

compreender o que constitui esta categoria, distinguindo-a de nomenclaturas 

correlatas, como "administração pública" e "governança judicial". O segundo visa a 

adentrar no debate sobre o governo judicial propriamente dito, ou seja, aponta as 

classificações que distinguem diversos tipos ou formas de exercê-lo. Contudo, ambas 

as intenções não se esgotam em si mesmas, elas são suporte para a investigação 

específica que se pretende empreender e, por conseguinte, compõem a construção 

da base analítica da tese.  

Para cumprir esses objetivos, o capítulo está dividido em quatro seções. A 

primeira busca distinguir governo de outras denominações com as quais é comumente 

confundida ou tratada como equivalente, caso de administração pública e governança. 

A segunda conceitua o que pode ser considerado o governo judicial, o que impele a 

inserir as temáticas da independência e da accountability judiciais, assim como o 

insere no debate acerca das suas características e competências. A terceira 

apresenta algumas das modalidades de classificação do governo judicial. A quarta e 

última expõe críticas à literatura que aborda a temática e indica as insuficiências que 

ela apresenta, conforme a perspectiva analítica que a tese propõe.  

  

                                           
1 Essa denominação prepondera na literatura. Também são encontradas: “governo da justiça” 
(GAROUPA, 2011), “do judiciário”, “do Poder Judiciário”, do “poder judicial” (ALONSO, 2015), “da 
magistratura” (MELO FILHO, 2013) e, até mesmo, “governo dos juízes” (GUERRA, 1997). A rigor, são 
todas sinônimas, embora tradições nacionais e especificidades contextuais possam atribuir significados 
particulares a alguma delas. Ocasionalmente, essas outras expressões poderão ser aplicadas pela tese 
e/ou ser encontradas em citações de outros autores. A exceção é “governo dos juízes” – utilizada por 
Guerra (1997) para indicar “governo exercido sobre os juízes” – que será evitada, pois se considerada 
ambígua e ter originalmente outro sentido, o da crítica ao fato de, por meio do judicial review, juízes 
passarem a exercer o governo das instituições políticas. Comentários complementares sobre esses 
termos podem ser observados em: Chaves (2019, p. 137-138, nota 147; p. 168-170). 
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2.1 Delimitação dos termos 
 

Antes de adentrar nas características do governo judicial propriamente dito, é 

importante diferenciar a denominação básica – governo – de termos ou de expressões 

correlatas, casos de administração pública e de governança judicial. 

Principia-se pela distinção entre governo e administração pública. Na prática, 

suas fronteiras não são tão delineadas, pois ambas se correlacionam e há uma 

interdependência entre os dois termos. Contudo, elas se distinguem do ponto de vista 

conceitual. 

Para Meirelles e Burle Filho (2016, p. 68), o governo possui três dimensões. 

Em seu sentido formal, é "o conjunto de Poderes e órgãos constitucionais; em sentido 

material, é o complexo de funções estatais básicas; e em sentido operacional, é a 

condução política dos negócios públicos".  

Independentemente da dimensão que se observe, a constante do governo é "a 

sua expressão política de comando, de iniciativa; de fixação de objetivos do Estado e 

de manutenção da ordem jurídica vigente". Ou seja, ele vai sempre atuar com 

autonomia, sendo uma atividade política e discricionária, de exercício de direção e de 

comando. 

Cueva (1995, p. 175, tradução livre da autora) ressalva que o governo, quando 

relacionado ao poder Executivo, pode ser considerado a "capacidade de direção ou 

de decisão sobre um conjunto de aparatos estatais e, em último extremo, sobre os 

cidadãos". 

Na síntese de Nogueira (2004, p. 105, itálico no original) 

 

O governo tem muitos sentidos. Implica diversas atividades conexas e pode 
ser associado a um conjunto de verbos ativos. Em boa medida, vincula-se à 
ideia de ordenar, tanto no sentido de dar ordens quanto no de pôr em ordem, 
organizar. Relaciona-se, assim, com o coordenar. É também indissociável do 
dirigir, sobretudo no sentido de dar direção e indicar rumos. Quem governa 
pode comandar e liderar. Opera como alguém capaz de dominar, já que reúne 
condições de pressionar, coagir, coibir, manipular, influenciar, persuadir. 
Governar é também executar, no sentido de realizar e implementar. Pode 
significar empreender, já que se espera que o governante tenha iniciativa e 
saiba escapar dos obstáculos que o constrangem. 

 

Na continuidade, o autor confirma a sobreposição entre os termos governo e 

administração, pois indica que “quem governa administra, isto é, toma providências e 
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soluciona. Além do mais, planeja, quer dizer, propõe metas e caminhos factíveis” 

(NOGUEIRA, 2004, p. 105-106, itálico no original).  

Já administração pública corresponde a "todo o aparelhamento do Estado 

preordenado à realização de serviços, visando à satisfação das necessidades 

coletivas" (MEIRELLES; BURLE FILHO, 2016, p. 68). Os autores também a dividem 

em três dimensões: a primeira se refere ao seu sentido formal, podendo ser definida 

como o conjunto de órgãos instituídos para a realização dos objetivos do governo; a 

segunda diz respeito a seu sentido material, que corresponde ao "conjunto das 

funções necessárias aos serviços públicos em geral"; e a terceira, em sua acepção 

operacional, sendo "o desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços 

próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade". 

 

Quadro 2.1 - Definição de governo e administração pública 
 

Categoria Sentido formal Sentido material Sentido operacional 

Governo 
Conjunto de poderes e 
órgãos constitucionais 

Complexo de funções 
estatais básicas 

 
Condução política dos 

negócios públicos 
 

Administração 
Pública 

Conjunto de órgãos 
instituídos para a 

realização dos objetivos do 
governo 

Conjunto das funções 
necessárias aos 

serviços públicos em 
geral 

O desempenho perene 
e sistemático, legal e 
técnico, dos serviços 
próprios do Estado ou 
por ele assumidos em 

benefício da 
coletividade 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Meirelles e Burle Filho (2016) 

 

No sentido exposto pelos autores, a administração pública é o instrumento para 

a execução das políticas de governo. Logo, ela pode ter certo grau de autonomia, mas 

está sempre vinculada às diretrizes previstas em lei ou em normas técnicas.  

 

Comparativamente, podemos dizer que governo é atividade política e 
discricionária; administração é atividade neutra, normalmente vinculada à lei 
ou à norma técnica. Governo é conduta independente; administração é 
conduta hierarquizada. O Governo comanda com responsabilidade 
constitucional e política, mas sem responsabilidade profissional pela 
execução; a Administração executa sem responsabilidade constitucional ou 
política, mas com responsabilidade técnica e legal pela execução. A 
Administração é o instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática 
as opções políticas do Governo. Isto não quer dizer que a Administração não 
tenha poder de decisão. Tem. Mas o tem somente na área de suas atribuições 
e nos limites legais de sua competência executiva, só podendo opinar e 
decidir sobre assuntos jurídicos, técnicos, financeiros ou de conveniência e 
oportunidade administrativas, sem qualquer faculdade de opção política 
sobre a matéria (MEIRELLES; BURLE FILHO, 2016, p. 69). 
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Marienhoff (1965) exemplifica diversos conceitos utilizados para definir 

administração pública. Dentre eles, destacam-se algumas concepções que a 

identificam como atividade: 

(1) equivalente à de governo. Neste sentido, governo seria toda a atividade 

relativa aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, sem diferenciar quanto às 

especificidades das competências, pois tudo que abarca a atividade pública faria parte 

do governo e, assim, seria considerado também tarefa administrativa. 

(2) total do Estado. Para esta perspectiva, todo o Estado e as atividades para 

o cumprimento dos seus fins estão incluídas na expressão administração pública.  

(3) do Poder Executivo. Esta concepção, como se verá a seguir, não se 

sustenta ao se observar que não só neste Poder se encontra a atividade 

administrativa. Ainda que em menor grau, a administração está diluída entre todas as 

funções do Estado, compreendendo também os poderes Judiciário e Legislativo. 

(4) estatal que tem como objetivo o funcionamento dos serviços públicos. Para 

Marienhoff (1965), esta concepção carece de base, pois os serviços públicos não 

constituem a única atividade da administração. Existe uma ampla margem para a 

execução de atividades administrativas que não se inserem em serviços prestados à 

população, como, por exemplo: a administração interna de uma instituição, compra de 

materiais, ou, ainda, desenvolvimento de softwares para utilização administrativa. 

(5) subordinada ao governo. O governo seria a direção; a administração, a ação 

complementar, subordinada e não espontânea. "O governo é o motor. Os funcionários 

da Administração são os órgãos de transmissão e as peças da máquina" 

(MARIENHOFF, 1965, p. 40, tradução livre da autora).  

Nessa tese, o governo é concebido nesses termos: um poder de comando, de 

direção, diferenciando-se da administração, que seria a ação ou o exercício das 

determinações emanadas pelo primeiro. Com isso não se quer dizer que a 

administração não tenha espaço para discricionariedade e decisão política, mas sim 

que essa não é a sua característica definidora. Em contrapartida, ela o é para a noção 

de governo.  

Marienhoff (1965) especifica que a administração compreenderia a ação, e não 

a estrutura ou a atividade teleológica. O autor ainda destaca que o conceito falha ao 

incluir todas as funções do Estado sob a denominação de administração, pois nem 

todas as atividades terão um caráter estritamente administrativo. 
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Ao definir administração pública, Di Pietro (2017) a divide em um sentido amplo 

e outro estrito. O sentido amplo abarcaria a subdivisão em dois itens: aspectos 

subjetivos, incluindo neste ponto os órgãos governamentais (governo) e os órgão 

administrativos (administração pública em sentido estrito); e aspectos objetivos, que 

remetem à função política e à função administrativa.  

O sentido estrito de administração pública, da mesma forma, subdivide-se em: 

subjetivo, o que abrange pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que exercem a 

função administrativa; e objetivo, que compreende a atividade administrativa exercida 

por esses agentes. 

 

Figura 2.1 - Definição de Administração Pública, segundo Di Pietro (2017) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos por Di Pietro (2017) 

 

Observa-se que a autora abarca o conceito de governo como integrante da 

administração pública em sentido amplo. Para fins desta tese não se utiliza essa 

concepção, mas sim aquela que está presente na definição de administração pública 

em sentido estrito, diferenciando-a da atividade de governo.  
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Assim, quando a tese se refere à "administração pública" ou administração, 

designa o sentido estrito da expressão. Se, em algum momento, tratar da primeira 

definição, este aspecto será especificado. 

Di Pietro (2017) ainda diferencia o que entende por atividade de governo. Ela 

abrange, basicamente, "as atividades colegislativas e de direção. Compreende os atos 

de direção geral do Estado, de coordenação ou de comando das ações a serem 

executadas em nome da soberania e do interesse público”. Di Pietro (2017, p. 122) 

cita alguns exemplos de atos de governo ou atos políticos: 

 

[...] a convocação extraordinária do Congresso Nacional, a nomeação de 
Comissões Parlamentares de Inquérito, as nomeações de Ministros de 
Estado, as relações com Estados estrangeiros, a declaração de guerra e de 
paz, a permissão para que forças estrangeiras transitem pelo território do 
Estado, a declaração de estado de sítio e de emergência, a intervenção 
federal nos Estados. Além disso, podem ser assim considerados os atos 
decisórios que implicam a fixação de metas, de diretrizes ou planos 
governamentais. Estes se inserem na função política de Governo e serão 
executados pela Administração Pública (em sentido estrito), no exercício da 
função administrativa propriamente dita.  

 

A definição se encaixa mais facilmente no âmbito do Poder Executivo, onde a 

função política predomina e se pode observar de forma mais clara o governo. Por 

exemplo, o, Presidente, ministros e seus auxiliares diretos, autoridades que possuem, 

respeitadas as respectivas hierarquias, poder de comando e de determinar diretrizes 

e políticas a serem adotadas. Já a administração pública, ela comporta todo o aparato 

para a execução dessas políticas.  

Contudo, como mencionado, não apenas no Poder Executivo se encontram as 

atividades de governo e de administração pública. Todos os poderes exercem, de 

algum modo, atribuições de governo, ainda que elas não sejam a sua finalidade, e sim 

a chamada atividade-meio. E, da mesma forma, possuem um arcabouço funcional e 

material para executar as tarefas administrativas.  

Marienhoff (1965, p. 41, tradução livre da autora) discorre sobre este aspecto: 

 

O ‘governo’ de um país, [...] não está limitado a um dos ramos (legislativo, 
judiciário e administrativo): encontre-se nos três simultaneamente; é por isso 
que seria incorreto assimilar o órgão ‘executivo’ a ‘governo’, e é por isso que 
no atual processo de evolução do Estado seria impróprio assimilar 
‘administração’ a ‘governo’. 
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Por certo que essa divisão entre função política (de governo) e administrativa 

não é tão sistemática. Na prática, ocorre a conexão e até sobreposição dessas tarefas. 

Ao executar uma política governamental, pode haver a necessidade dos executores a 

adaptarem, ajustá-la à realidade prática ou, ainda, corrigir determinado ponto para 

efetivamente aplicar a determinação, exercendo atos políticos e de fixação de 

comandos (CHAVES, 2019). 

Outro aspecto a destacar é que governo se diferencia do conceito de 

governança. O termo "governança" já vem sendo abordado há algum tempo na 

administração de setores privados. Contudo, apenas recentemente passou a ser 

incorporado pela gestão pública brasileira (CHAVES, 2019).  

Em 2017, o Governo Federal promulgou o Decreto 9.203, que dispõe sobre a 

política de governança da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, estabelecendo "governança pública" como o "conjunto de mecanismos 

de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 

serviços de interesse da sociedade (BRASIL. Decreto 9.203, art. 2º, I).  

O termo “governança” ganhou repercussão internacional a partir de 

proposições disseminadas pelo Banco Mundial (DINIZ, 1995, p. 400). Ele surge como 

alternativa à denominação governabilidade, então predominante e que se destacou a 

partir da obra de Huntington, nos anos 1960. Para esse autor, governabilidade se 

projeta como o equilíbrio entre demandas que são apresentadas pela sociedade e 

respostas que o Estado tem condições de fornecer como políticas públicas, com vistas 

a evitar crises políticas e de legitimidade. Essas crises, por sua vez, são pensadas 

essencialmente como a redução da capacidade de mando do governo e da disposição 

da sociedade para obedecer tais comandos. 

A noção de governabilidade passou a ser considerada como excessivamente 

associada às ideias de autoridade, imposição de mando, independentemente dos 

meios e das formas adotadas, estando, por isso, pouco comprometida com valores 

democráticos. Isso porque, se o desafio é garantir a capacidade do exercício da 

autoridade, as formas de governo que melhor possibilitem tal exercício se tornam as 

mais desejáveis. E a democracia é, dentre todas, aquela que mais apresenta 

dificuldades nesse quesito. Como expõe Maria Helena de Castro Santos (1996), “a 

ênfase é colocada, não na democracia, mas na ordem: antes de distribuir poder é 

preciso primeiro acumulá-lo”.  
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Boaventura de Sousa Santos (2005) identifica a origem da governança em 

1975, quando foi publicado o relatório da Comissão Trilateral, redigido por Crozier, 

Huntington e Watanuki. Este trabalho diagnosticou a crise da democracia e, seguindo 

a perspectiva de Huntington apontada acima, associou-a ao excesso de demandas 

que chegavam ao Estado e que, ao não terem como ser atendidas, produziam crise 

de legitimidade. Ao diagnosticar que a democracia era vítima de seu sucesso, a 

solução proposta pelo relatório era controlar mais as reivindicações que a sociedade 

apresenta ao Estado.  

Porém, ele não propunha menos democracia e mais repressão – embora essa 

alternativa tenha sido praticada, especialmente no chamado Terceiro Mundo –, e sim 

seguia um caminho mais sofisticado: menos Estado e mais investimento em novas 

formas domesticadas de participação social.  

Ou seja, o caminho proposto pela Comissão Trilateral é redirecionar as 

demandas – e as soluções – para outro campo. Concretamente: por um lado, a 

solução passou a estar na substituição do Estado pelo mercado, concebido como 

autorregulado, eficiente e capacitado a recepcionar e a atender as demandas, e, por 

outro, substituir as reivindicações sociais por agentes de mercado, que nele atuam em 

uma perspectiva despolitizada.  

Seguindo essa perspectiva, no campo teórico, era preciso superar o termo 

governabilidade por outro, que fosse capaz de expressar a relação entre pressões 

sociais, agora transformadas em novas formas de organização social, e respostas 

coordenadas e participativas em um mundo pós-estatal ou, ao menos, não centrado 

no Estado. Como se pode perceber, esse termo é governança.    

Na perspectiva analítica de Boaventura de Sousa Santos (2005), para os 

proponentes da governança, ele não seria uma simples modificação das ênfases 

promovidas pelo termo governabilidade, e sim corresponderia a expressivas 

distinções no modo de conceber as relações sociais. Às similitudes decorrentes do 

mesmo radical – referirem-se a governo – se sobressairiam visões de mundo muito 

diferentes. Na síntese do autor, governabilidade remete a Estado e governança, a 

mercado. 

Rosenau (2000, p. 15) também demarca a proximidade entre as duas noções 

– ele fala em governo e governança, não em governabilidade –, pois ambas 

compartilham a referência a “um comportamento visando a um objetivo, a atividades 
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orientadas para metas, a sistemas de ordenação”. E, da mesma forma, ele considera 

que não se confundem.  

Afora a temporalidade milenar de governo, que remonta aos princípios do 

pensamento político, e a relativa “novidade” da governança, o primeiro indica uma 

unidade, um núcleo ou um centro que exerce o poder político. Já o segundo remonta 

a uma noção mais fluida, vaga e dispersa, que se refere ao próprio exercício desse 

poder e enfatiza a inter-relação, interação, a participação dos atores, e a concebe 

como a coordenação de esforços na busca por melhores resultados e boa prestação 

de serviços.  

Esses componentes impõem o desempenho e o cumprimento de determinadas 

metas como o horizonte normativo da governança, de tal forma que também é utilizada 

a denominação “boa governança”. No dizer de Diniz (1995, p. 400), as agências 

multilaterais se referiam à essa expressão – e mais “bom governo” – “para enfatizar o 

bom desempenho do governo em termos de critérios como justiça, igualdade e direitos 

humanos. Na verdade, o que está implícito nessas formulações é a associação entre 

elevada capacidade governamental e democracia política”.  

Em outro texto, a autora complementa a afirmação, ao exaltar que 

 

Governance, por outro lado, diz respeito à capacidade governativa no sentido 
amplo, envolvendo a capacidade de ação estatal na implementação das 
políticas e na consecução das metas coletivas. Refere-se ao conjunto dos 
mecanismos e procedimentos para lidar com a dimensão participativa e plural 
da sociedade, o que implica expandir e aperfeiçoar os meios de interlocução 
e de administração do jogo de interesses (DINIZ, 1996, p. 13). 

 

Rosenau (2000, p. 15-16) corrobora a distinção apresentada acima:   

 

[...] governo sugere atividades sustentadas por uma autoridade formal, pelo 
poder de polícia que garante a implementação das políticas devidamente 
instituídas, enquanto governança refere-se a atividades apoiadas em 
objetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais e 
formalmente prescritas e não dependem, necessariamente, do poder de 
política para que sejam aceitas e vençam resistências. Em outras palavras, 
governança é um fenômeno mais amplo do que governo; abrange as 
instituições governamentais, mas implica também mecanismos informais, de 
caráter não-governamental [...]. 

 

O caráter difuso – e ao mesmo tempo permanente e imanente – da governança 

chega ao ponto de Rosenau (2000, p. 14) afirmar que ela existe sem a necessidade 

de um governo, pois se refere a “funções que precisam ser executadas para dar 
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viabilidade a qualquer sistema humano, mesmo que o sistema não tenha produzido 

organizações e instituições incumbidas explicitamente de exercê-las”. Essa visão 

corrobora o caráter pós-Estatal diagnosticado por Santos (2005). De igual modo, como 

governança implica a obtenção de determinados resultados, o autor também afirma 

que é possível existir governo sem governança (ROSENAU, 2000, p. 16). 

A noção de governança traz um elemento que é relevante para o estudo do 

caso do CNJ. Diniz (1995, p. 401) destaca que ela possui três dimensões essenciais. 

A primeira é compartilhada com a noção de governo e indica a capacidade de 

comando. A segunda, mais específica, diz respeito à capacidade de coordenação do 

Estado entre as distintas políticas e os diferentes interesses em jogo. A terceira diz 

respeito à capacidade de implementação de suas políticas, o que é compreendida 

pela chamada capacidade governativa (SANTOS, M. H. C., 1997).  

Mais do que a condição de elaborar políticas e regulamentações, o nó do CNJ 

está nessa última dimensão, isto é, na condição de ser aceito e respeitado pelos 

demais órgãos, de modo a efetivar as políticas que estabelecer para Judiciário. Essa 

questão será aprofundada neste e no próximo capítulo.  

Entretanto, como ficará evidente ao abordar as dimensões do governo judicial, 

considera-se que essa dimensão já está contemplada na própria concepção de 

governo e no termo governabilidade tão criticado pelos proponentes da governança. 

É relevante ponderar que a concepção dessa terceira dimensão da governança 

não se centra tanto na efetividade – o que é central para a governabilidade –, e sim 

na capacidade prática de implementar decisões. Por isso, como esclarece Diniz (1995, 

p. 403), 

 

Para tanto, o Estado deve ser capaz de mobilizar os recursos técnicos, 
institucionais, financeiros e políticos necessários à execução de suas 
decisões. Em primeiro lugar, é preciso que tais recursos estejam disponíveis; 
caso inexistam ou não sejam consistentes com as decisões, torna-se 
imprescindível criá-los. Em segundo lugar, deve-se considerar os recursos 
associados à competência técnica e excelência do quadro administrativo. 
Tais aspectos são fundamentais, pois a qualidade do pessoal administrativo, 
a existência de um corpo técnico de alto nível, o reforço do sistema 
meritocrático e das normas universalistas são condições para garantir o 
caráter público do Estado. [...] Além disso, a existência de um acervo de 
informações, de uma base de dados armazenados de forma eficiente constitui 
também um componente necessário da eficiência operacional do Estado[2]. 

                                           
2 Ressalva-se que Diniz (1995, p. 403) não esquece a dimensão propriamente política. Logo na 
sequência do texto citado, ela afirma que “embora importantes, os aspectos acima referidos não são, 
porém, suficientes para o êxito da implementação. É preciso ainda levar em consideração as condições 
de sustentação política das decisões”. 
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Em uma abordagem bem mais crítica sobre o tema, Boaventura de Sousa 

Santos (2005, p. 10, 16) considera que “desde meados da década de 1990 que a 

governação[3] se tornou a matriz política da globalização neoliberal” ou “a forma de 

governo do neoliberalismo”. A ênfase do autor é à afirmação do caráter não-estatal ou 

pós-estatal que o termo pretende enfatizar – o que está conforme às interpretações 

de Rosenau (2000) e Diniz (1995), citadas anteriormente – e à noção de cooperação 

e de inclusão, com vistas a se contrapor à de autoridade, como é o caso de 

governabilidade. 

Contudo, ele não vê tais características como positivas. Uma de suas restrições 

– também em conformidade com o que afirmam outros autores – é à diversidade de 

definições de governança e a imprecisão conceitual. Ele a vê como “uma ideologia 

esquiva e uma prática que de um modo geral ainda não foi testada funcionam como 

um apelo vago, capaz de mobilizar cientistas sociais, decisores políticos e juristas com 

os mais variados perfis intelectuais e filiações políticas” (SANTOS, 2005, p. 11).  

Outra crítica se dirige aos silêncios que a matriz da governança produz, os 

quais ele sintetiza em: transformações sociais, participação popular, contrato social, 

justiça social, relações de poder, conflitualidade social. E, na sequência, explica sua 

compreensão:  

 

Foram estes os conceitos com que, na década de 1970, foi formulada a crise 
da legitimidade. Foram também os conceitos em que se alicerçou a teoria 
crítica moderna. Ao silenciá-los sem para eles oferecer uma alternativa 
positiva, a governação assinala a derrota da teoria crítica tanto no plano social 
como no plano político. De facto, as alternativas aos conceitos silenciados 
propostas pela governação são, todas elas, negativas, no sentido em que se 
definem por oposição aos conceitos da legitimidade: em vez de 
transformações sociais, a resolução de problemas; em vez da participação 
popular, participação dos titulares de interesses reconhecidos (stakeholders); 
em vez do contrato social, a auto-regulação; em vez da justiça social, jogos 
de soma positiva e políticas compensatórias; em vez de relações de poder, 
coordenação e parcerias; em vez de conflitualidade social, coesão social e 
estabilidade dos fluxos (SANTOS, 2005, p. 14). 

  

Por isso, ele avalia que a governança não está a serviço de um projeto de 

inclusão social e de redistribuição social, e sim ao serviço da exclusão social e da 

polarização econômica (SANTOS, 2005, p. 14). 

                                           
3 Governação é o modo como se traduz, em português de Portugal, a palavra inglesa governance. É, 
portanto, equivalente a governança (a tradução do mesmo termo em português do Brasil). 
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Uma terceira crítica diz respeito à contradição que a ideia de governança traz 

em relação ao mercado, ao qual se vincula. Isso porque,  

 

todo o instrumentário conceptual, tanto ideológico como técnico, da 
governação vai contra aquele que subjaz à lógica do mercado. Em lugar de 
concorrência (mercado), coordenação e parceria (governação); em lugar de 
destruição criativa, problemas sociais; em lugar de rentabilidade, coesão 
social; em lugar de consequências imprevistas, consequências a tratar como 
se houvessem sido previstas; em lugar de mercado, sociedade civil. Em 
resumo, a matriz da governação surgiu para corrigir falhanços do mercado, 
sendo dominada por uma lógica que não é uma lógica económica mas sim 
uma lógica social (SANTOS, 2005, p. 16). 

 

Entretanto, essa combinação de elementos inconciliáveis pode ser a chave 

tanto para a pouca consistência teórica que envolve a definição do termo ou a sua 

falta de precisão conceitual quanto para a criatividade e inventividade que o envolve 

e lhe fornece a capacidade sedutora que vem apresentando junto às agências 

multilaterais e às mais diferentes disciplinas das Ciências Sociais. 

Por fim, Boaventura de Sousa Santos (2005, p. 20) identifica a governança com 

o “mundo liberal” e assevera que, dentro desse universo, ela está em melhores 

condições de responder à questão do reconhecimento da diferença do que à da 

redistribuição social, pois baseada na premissa da necessidade de incrustar a 

sociedade na economia e de considerar as organizações da sociedade civil como 

reivindicadoras de espaço, mas sem contestação ao regime político (democracia 

liberal) e à ordem econômica (capitalismo neoliberal) (SANTOS, 2005, p. 17). Isto é, 

a governança está aberta ao reconhecimento, mas daqueles que aceitam os 

pressupostos inquestionáveis da manutenção da ordem vigente, que buscam “entrar 

na festa”, sem perquirir sobre as razões e os impactos da festa. 

Baseado nessas críticas, assim como Chaves (2019, p. 165), entende-se que 

"a ideia de governança pública não se opõe ou substitui os conceitos de governo e 

administração ou gestão pública.  Em realidade, a governança implica muito mais uma 

forma de exercer esses poderes públicos".  

Nesse sentido, a governança pública implica um caminho a ser seguido pelo 

governo: um caminho que seja orientado ao desenvolvimento de capacidades 

institucionais, a uma gestão de desempenho em busca de eficiência e efetividade do 
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serviço público, utilizando-se de redes colaborativas entre instituições e entre estas e 

a sociedade, tendo como objetivo o valor público (MARTINS; MARINI, 2014)4. 

Akutsu (2014, p. 51) e Akutso e Guimarães (2015, p. 942) entendem que "o 

conceito de governança é multifacetado e plural, envolve distintas dimensões e está 

alinhado com práticas de gestão e de controle de organizações, tanto públicas quanto 

privadas"5.  

Quando se trata da governança judicial, apresentam como definição: 

 

[...] conjunto de políticas, processos, costumes, atitudes, ações, 
comportamentos e decisões necessários ao exercício da Justiça. Esse 
conceito parte do pressuposto de que governança judicial se fundamenta em 
instituições, isto é, em regras, em normas, em padrões de conduta 
socialmente construídos e legitimados, e manifesta-se em práticas, ações e 
comportamentos dos distintos atores do Poder Judiciário (AKUTSU; 
GUIMARÃES, 2015, p. 942). 

 

A partir destas concepções, pode-se ponderar que a governança judicial 

envolve um aspecto operacional determinado do governo judicial. Ou seja, o governo 

judicial adotará um modelo de governança, o qual buscará abarcar questões como: 

efetividade da justiça; qualidade dos serviços prestados; celeridade; equidade; 

planejamento estratégico; formas de alocação do orçamento; políticas de 

desenvolvimento de pessoal; mecanismos de accountability, dentre outros aspectos 

relacionados a gestão e à administração deste Poder. 

Nesse sentido, pode-se entender que o governo judicial compreende tanto as 

instituições ou os organismos que exercem o governo (aspecto subjetivo) quanto um 

aspecto objetivo, que abarca as suas atividades, as decisões, ordens de comando, a 

atuação do governo propriamente dita, na qual está compreendido o modelo de 

governança por ele adotado. 

 

  

                                           
4 Martins e Marini (2014, p.130) esclarecem que a expressão "valor público" pode assumir: 
"significações axiológicas (de valores cívicos e republicanos); de percepções de satisfação e qualidade 
(o que o público valora e consequentemente daria algo em troca); de excedente de valor agregado 
mediante processos de inovação; de ativo, patrimônio imaterial representado pelas instituições 
públicas; e, que mais interessa ressaltar, de resultados de políticas públicas formulada sem função de 
preferências refinadas – por meio de mecanismos dos processos político e gerencial atuando como 
reguladores de uma ‘lei’ da oferta (públicos dispostos a ofertar) e da demanda (públicos dispostos a 
pagar) de bens públicos e semipúblicos".  
5 A tese de Akutsu foi organizada sob a forma de capítulos que estão estruturados como artigos. Dois 
foram publicados, assinados em conjunto com Guimarães (2012, 2015).   
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Figura 2.2 - Aspectos abarcados pelo governo judicial 

 
                            Fonte: Elaborado pela autora 

 

Akutsu (2014) e Akutsu e Guimarães (2012) analisam diversas contribuições 

teóricas sobre governança judicial e identificam as dimensões que aparecem nos 

estudos relacionados ao conceito. São elas: desempenho do sistema judicial; 

independência judicial; accountability; recursos estratégicos do Poder Judiciário; 

acessibilidade à Justiça; estrutura do Poder Judiciário.  

O desempenho está diretamente relacionado aos resultados alcançados por 

magistrados e tribunais, envolvendo, dentre outros aspectos: tempo de julgamento, 

custo dos processos judiciais e qualidade das sentenças.  

A independência diz respeito à capacidade de o magistrado atuar livre de 

pressões e constrangimentos, o que será mais bem discutido na próxima seção.  

Accountability remete à responsabilização6 daqueles que ocupam um cargo ou 

uma função pública, os quais devem prestar contas dos seus atos, dando publicidade 

e indicando a motivação da atuação. A questão também será abordada na seção 

subsequente. 

Por sua vez, os recursos estratégicos envolvem recursos humanos (servidores 

e magistrados), a capacitação desses membros e a organização deles em carreira, 

                                           
6 Utiliza-se esse termo como sinônimo e uma adaptação ao português da palavra inglesa accountability, 
que não tem uma tradução consagrada. Ao mesmo tempo, será evitado o uso de “prestação de contas”, 
que é outra tradução disseminada pela literatura, por indicar somente uma parte do conceito e não 
explicitar a possibilidade de sanção, o que, na perspectiva interpretativa da tese, a ele se associa 
obrigatoriamente.  
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bem como a estratégia interna do Judiciário, como, por exemplo a implementação de 

redes de informações para melhorar o desempenho dos tribunais com os recursos 

existentes.  

A acessibilidade abarca a possibilidade de os cidadãos recorrerem aos serviços 

prestados pelo Poder Judiciário em igualdade e sem qualquer tipo de 

constrangimento.  

E, por fim, a estrutura corresponde à organização formal deste Poder, o que 

está diretamente ligada à acessibilidade. Ela objetiva perceber a melhor forma de 

estruturar o Judiciário para promover melhoria no acesso aos seus serviços, o que 

inclui a resolução extrajudicial de conflitos, como a autocomposição e a arbitragem. 

É relevante frisar que a governança judicial sempre estará ancorada em 

previsão legal, operando dentro dos parâmetros estabelecidos em norma, regras e 

princípios constitucionais, por meio de "recursos, capacidades, práticas e métodos de 

gestão utilizados para o planejamento, acompanhamento e controle das atividades de 

organizações encarregadas da prestação de serviços judiciais (AKUTSU; 

GUIMARÃES, 2015, p. 941).  

Tendo sido realizada as distinções entre os termos governo, administração 

pública e governança, no próximo item destrincha-se governo judicial, esmiuçando 

suas características, dimensões, assim como os modelos e as formas de composição 

do órgão destinado a efetivá-lo.  

 

2.2 Conceito de governo judicial 
 

Como visto na seção anterior, a tese pensa o governo como um poder de 

comando, a administração compreende o exercício das determinações emanadas 

pelo primeiro e a governança é um modo particular e normativamente orientado de 

exercício desses atributos. Desse modo, torna-se aparentemente simples estabelecer 

uma definição mínima de governo judicial: trata-se do poder de comando intrínseco à 

ideia de governo, porém aplicado a um campo, terreno ou âmbito específico, que é o 

Poder Judiciário.  

Cueva (1995, p. 177, tradução livre da autora) apresenta uma definição mais 

restritiva, que o circunscreve a um conjunto particular de atividades, que se identifica 

com a administração mais do que com a ideia de comando. Para ele, governo judicial 

se "reduz ao conjunto de decisões relativas à seleção, ascensão, transferências, 
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licenças e situações administrativas dos juízes, assim como as concernentes ao seu 

regime disciplinar". Ou seja, abrange tão somente a gestão do estatuto jurídico do juiz.  

Guerra (1997, p. 14), ao mesmo tempo em que frisa que esse governo não 

envolve as decisões jurisdicionais – cujos eventuais equívocos são ou podem ser 

revisados por órgãos superiores –, enfatiza que ele se refere à atuação dos juízes 

como funcionários que devem cumprir determinadas tarefas e abster-se de outras7.  

Por sua vez, Chaves (2019, p. 111) indica: “constitui-se o governo judicial [...] o 

espaço institucional de defesa das garantias constitucionais da magistratura, não 

somente em relação a higidez de seu estatuto, mas também diante de ameaças 

externas”. Ainda que seja menos restritiva que as anteriores, essa definição apresenta 

peculiaridades normativas. 

Em síntese: de um lado, preponderam definições instrumentais ou aplicadas, 

por isso demasiadamente estreitas; e, de outro, aquelas em que pretensões 

normativas se sobrepõem, o que as faz excessivamente axiológicas. Falta aquela 

conceituação voltada a precisar e a distinguir a expressão de outras com os quais está 

diretamente relacionada, assim como que possa abranger suas mais diversas 

manifestações, ainda que nem todas estejam dentre as mais desejadas8.  

O que se quer expressar com isso é que, quando se adentra nas definições de 

governo judicial, há a sobreposição entre as dimensões “governo” e “administração”, 

por vezes a segunda é tomada como se fosse a primeira e esta, por sua vez, é 

esquecida. Ou então, ela explicita o modelo institucional adotado para gestão do 

Judiciário, o que a transforma em questão apenas de organização burocrática.  

Como resultado, perde-se o caráter eminentemente político dessa categoria e 

ocorre o esvaziamento de suas potencialidades, assim como há a tendência ao uso 

lato da expressão, com mais características conotativas do que denotativas.  

Este é um custo derivado das circunstâncias históricas e dos objetivos que ela 

pretendia atingir, quando começou a ser utilizada. Essas peculiaridades deixam 

marcas no debate, geram polissemia e confundem os significados a ela associados. 

                                           
7 As razões pelas quais essas duas definições – dentre tantas outras similares – adotam essa restrição 
serão apreciadas na sequência. 
8 De qualquer modo, elas devem ser destacadas por apresentarem uma definição, pois há muitos 
trabalhos que tomam a expressão (e suas variações) como autoexplicativa ou evidente. 
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A identificação governo judicial está vinculada ao advento dos chamados 

Conselhos Judiciais9, criados na Europa Ocidental, no imediato no pós-II Guerra, 

como órgãos responsáveis por exercer tal governo. Ela é uma elaboração teórica que 

visa a legitimar essas novas organizações (LUQUE, 2012). Por isso, não se falava 

extensivamente em governo judicial antes deles serem criados, embora seja possível 

– e normalmente ocorra – de a expressão ser aplicada retroativamente.  

No horizonte epistemológico dela está a ideia que o Judiciário é um setor 

específico do Estado e que, como tal, pode ou deve ser dirigido de forma distinguível 

em relação aos demais entes estatais. Embora ela não necessariamente implique a 

plena autonomia e o isolamento frente aos demais poderes, traz intrínseca a 

afirmação de que há questões que são atinentes apenas ao Judiciário e que devem 

ser observadas pelo próprio, especialmente as garantias da magistratura.  

Por isso, tradições, como a espanhola, e autores – como Zaffaroni (1995), 

López (2002), Hernández (2013) e Alonso (2015) – desenvolvem denominação 

derivada desta, mas que traz ainda mais claramente essa reivindicação política: 

autogoverno judicial10.  

Essa expressão em particular costuma indicar as prerrogativas administrativas 

do Judiciário tomado como organização (autonomia orçamentária, para definição de 

seus dirigentes, aplicação dos recursos e elaboração do regimento interno), assim 

como as prerrogativas funcionais dos juízes (vitaliciedade, inamovibilidade, 

irredutibilidade de vencimento), notadamente quando exercidas por um órgão criado 

com essa finalidade.  

Ou seja, ao contrário do que possa imaginar, a denominação não indica que 

ambos, Judiciário e juízes, são governados, e sim que “se governam” e/ou é desejável 

que assim o seja.  

Porém, como a continuidade do texto pretende demonstrar, essa pretensão não 

é simples e, em boa medida, implica contradição em termos, traz grandes desafios 

para a construção de modelos institucionais que a consigam efetivar. Afinal, a seco, 

                                           
9 As denominações variam muito entre os países: de um lado, há o Conselho Superior, Nacional, Geral; 
e, de outro, de Magistrados, da Magistratura, de Juízes, do Poder Judicial, da Justiça etc. Para 
simplificar, a tese adota como denominação única, Conselho Judicial, com vistas a indicar essas 
instituições que são órgãos criados especialmente para exercer todas ou algumas das dimensões do 
governo judicial. 
10 No Brasil, dela se utilizam Ribeiro (1991) e Costa (2001), quando a criação do CNJ ainda estava em 
discussão.  
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autogovernar-se implica um grau de autonomia das partes que torna inviável a plena 

afirmação de um governo comum do Judiciário e vice-versa.  

Portanto, o governo judicial (e mais ainda o autogoverno) expressa um conceito 

que tem muito de normativo e que afirma uma determinada ideia de como o Poder 

Judicial deve se organizar, quais prerrogativas deve gozar e como deve ser gerido. A 

sua interface – e fundamentação, pode-se dizer – é a independência judicial, tomada 

como objetivo principal a que deve atender. No dizer de Binder (2018, p. 22, tradução 

livre da autora), a sintetizar essa visão, “o único fundamento de qualquer ideia de 

‘governo judicial’ [...] é a preservação e defesa da independência funcional de cada 

um dos juízes em particular”. 

Recentemente, como contraponto e modo de controle, nova finalidade 

axiológica ganhou força e se agregou ao conceito: a necessidade de atender a 

accountability. Haveria, portanto, uma nova combinação de objetivos: o governo 

judicial não visaria mais exclusivamente a defesa da independência com vistas a 

garantir a prestação jurisdicional isenta, e sim a tentaria coordenar com a 

responsabilização dos órgãos judiciais, a fim de garantir também transparência na 

prestação jurisdicional. As possibilidades e os riscos dessa “combinação” serão 

apreciados a seguir.  

 

2.2.1 Independência judicial 

Uma grande parte da discussão sobre a questão do governo judicial diz 

respeito, portanto, ao modo como se compreende a independência judicial. Esse valor 

possui escopo amplo, tem sido desenvolvido há muito tempo e por larga bibliografia, 

mas, conforme Melton e Ginsburg (2014, p. 187), forma um “consenso normativo”. Por 

conseguinte, apresenta muitas sutilezas, visões peculiares, sobreposições de 

modelos e de perspectivas de análise. Apesar das dificuldades, pode ser sintetizada 

em algumas classificações que buscam organizar o debate.  

Uma delas é formulada por Zaffaroni (1995, p. 87-90), que apresenta duas 

modalidades de independência judicial, diferentes entre si, mas relacionadas. Ele as 

denomina externa e interna.  

A primeira se refere à ausência de pressões oriundas de outros poderes e é 

aquela tradicionalmente identificada com a denominação. Isso porque, 

historicamente, o Judiciário fazia parte dos atributos da Monarquia e, mais 

recentemente, do Poder Executivo. Logo, estava a ele subordinado e era tão somente 
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um dos seus departamentos ou uma divisão administrativa, apesar das prerrogativas 

especiais oferecidas ao juiz-funcionário em comparação a outros servidores públicos.  

Consequentemente, a reivindicação da independência judicial espelha a luta 

pela afirmação do Judiciário como um Poder do Estado, o que, concretamente, 

significava ganhar autonomia frente ao governo e ao(s) governante(s).  

Ela se refere ao Poder Judiciário como um todo, o que o autor chama de 

independência da magistratura, e está dimensionada pelas autonomias no 

recrutamento de quadros, na administração da carreira dos juízes, assim como na 

preservação das garantias ao exercício da atividade profissional. Mas também, e 

principalmente, abrange a independência do juiz, do indivíduo que exerce a atividade 

jurisdicional. 

A segunda imuniza as instâncias e os membros desse poder individualmente 

considerados da “ingerência dos órgãos considerados ‘superiores’ no interior da 

estrutura judiciária” (ZAFFARONI, 1995, p. 90). No que tange ao juiz, se a 

independência externa lhe oferece garantias funcionais e procedimentos isentos de 

progressão na carreira contra a intervenção dos demais poderes, a interna dá a ele 

as mesmas prerrogativas frente às autoridades do Judiciário. 

Tem-se diversos exemplos de como podem surgir constrangimentos aos 

magistrados no cotidiano interno do próprio Judiciário. Há aqueles mais simbólicos, 

como expõe Arruda (1997, p. 170), ao narrar que hierarquias jurisdicionais se tornam 

funcionais ou mesmo qualitativas na percepção de determinadas autoridades. “No 

nosso dia-a-dia como magistrada, é bastante comum ouvirmos a expressão ‘juízes 

inferiores’ quando se trata de juízes não ocupantes de Tribunais, embora essa 

concepção seja desconforme com a independência funcional dos órgãos judiciais 

entre si”.  

Igualmente, há constrangimentos mais concretos. Zaffaroni (1995, p. 89) afirma 

que a organização do Judiciário segue o modelo militar napoleônico, hierarquizado e 

burocratizado, o que se reflete no funcionamento do Poder: 

 

[...] os corpos colegiados que exercem uma ditadura interna e que se divertem 
aterrorizando seus colegas abusam de seu poder no cotidiano. Através deste 
poder vertical, satisfazem seus rancores pessoais, cobram dos jovens suas 
frustrações, reafirmam sua titubeante identidade, desenvolvem sua vocação 
para as intrigas, desprendem sua egolatria, etc., mortificando os que, pelo 
simples fato de serem juízes de diversas competências, são considerados 
seus inferiores. Deste modo, desenvolve-se uma incrível rede de pequenez e 
mesquinharias vergonhosas, das que participam os funcionários e auxiliares 
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sem jurisdição. A maledicência é convertida em moeda corrente, faz-se presa 
de todos e substitui as motivações racionais dos atos jurisdicionais [...]. 

 

O caso relatado por Calamandrei (1995, p. 287-288) é ainda mais explícito, pois 

versa sobre os efeitos que a dependência do juiz às autoridades internas pode causar 

na sua decisão judicial e no (não)cumprimento da atividade-fim do Judiciário: 

 

Um construtor de edifícios vendera a uma senhora casada um apartamento 
em construção, comprometendo-se a entregá-la acabado dentro de certo 
prazo, mediante pagamento do preço. O apartamento foi entregue no prazo, 
mas o preço não foi pago; por fim o construtor foi obrigado a citar a senhora 
em juízo para fazer com que fosse condenada a pagar. 
Na primeira audiência diante do juiz de instrução, este se demonstrou 
francamente convencido das boas razões do construtor e dirigiu à senhora 
inadimplente palavras de severa censura. Mas, na audiência seguinte, em 
que se tratava de admitir as provas requeridas pelo autor, a atitude do juiz 
mudara da água para o vinho: deu francamente a entender que o construtor 
estava errado e declarou inaceitáveis as provas por ele oferecidas. 
O advogado do autor, amigo pessoal daquele magistrado, ficou tão perplexo 
com essa inexplicável mudança de cena, que não pôde deixar de lhe pedir 
explicações frente a frente. E o juiz, com ar sinceramente aflito, lhe disse: 
– Vou lhe falar com o coração aberto. Na primeira audiência, eu ainda não 
sabia de uma circunstância decisiva, que descobri em seguida: aquela 
senhora é mulher de um alto magistrado que faz parte da comissão julgadora 
da minha promoção. Estou sinceramente consternado com essa 
coincidência, mas você precisa compreender o que representa para a minha 
vida uma promoção que espero há dez anos. Entenda que, nesse processo, 
o verdadeiro objeto da controvérsia não é o apartamento do seu cliente, mas 
a minha promoção. 
E, como o advogado não parecia persuadido com esse raciocínio, o juiz 
acrescentou: 
– Também sei que é uma injustiça não lhe dar razão, mas me consolo 
pensando que, quando eu tiver salvado minha promoção com a sua 
sucumbência, os juízes de apelação certamente lhe darão razão. 

 

A independência interna é muitas vezes negligenciada pela literatura, a partir 

de uma ambiguidade sintetizada por Guerra (1995, p. 12, tradução livre da autora): 

“não é fácil conciliar a exigência, teórica e normativa, de independência do juiz com 

as exigências que derivam de seu pertencimento a uma organização estável”. Ou seja, 

quanto mais é enfatizada a relevância da autonomia do juiz frente ao Executivo e o 

Legislativo, uma questão amplamente reconhecida, menos destaque recebe o fato de 

ele não ser um ator isolado e de atuar em uma organização coletiva, portanto, estar 

sujeito a regras e a constrangimentos institucionais.  

Alguns autores, como Binder (2018), discordam dessa visão. Eles afirmam que 

as atividades da organização judicial devem ser denominadas de autonomia, e não 

de independência, visto que não conformam um Poder estatal e que existem com a 

finalidade de assegurar a independência do magistrado, a única pretendida. Logo, 
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negam que exista Poder judicial. Há apenas o poder jurisdicional, que é sempre e 

unicamente do juiz ou do tribunal (colegiado de juízes). Com essa perspectiva, 

também esvaziam a ideia da independência interna, embora reconheçam que a 

organização pode oferecer riscos. Logo, Binder (2018, p. 19, tradução livre da autora) 

enfatiza que essa organização tem como única função “dar força ao poder do juiz, 

único depositário do poder jurisdicional” [itálico no original]. 

Dessa negligência da literatura emanam duas consequências contraditórias 

entre si. A uma, torna-se mais difícil atentar aos constrangimentos que um juiz pode 

sofrer dos seus superiores e aos efeitos que eles geram na atividade jurisdicional. A 

duas, prepondera a suposição de que qualquer exigência para que ele tenha de 

prestar contas ou vir a ser responsabilizado seja uma restrição à sua independência.  

A denominação autogoverno ajuda a difundir essa impressão. Ao enfatizar que 

cabe ao próprio Judiciário eleger suas autoridades e administrar suas questões 

funcionais, quando não gerir livremente seus recursos, ela não deixa evidente o fato 

de ser uma organização verticalizada, na qual podem ser registrados casos de 

favorecimentos de alguns e perseguições a outros, realizados pelos magistrados que 

ocupam os cargos diretivos, que os praticam como exercício da própria autoridade 

e/ou reforço às posições de mando. 

Facchini Neto (2009, p. 509) acresce uma terceira modalidade de 

independência, a judicial psicológica, que garante “[...] ao juiz a possibilidade de 

desenvolver opiniões autônomas, livre dos condicionamentos derivados dos 

instrumentos de pressão de que se servem os centros de poder político e econômico 

para uniformizar a opinião pública, bem como garantir decisões que sejam imunes às 

pressões culturais e ideológicas da sociedade”.  

De modo convergente, Russell (2001) fala em independência judicial relacional 

e comportamental. A primeira abrange a autonomia pessoal do juiz na sua relação 

com os demais poderes e com os demais membros do Judiciário, assim como a da 

instituição em relação ao Executivo e ao Legislativo. Ou seja, compreende as 

modalidades interna e externa indicadas acima. A segunda se vincula às 

características comportamentais do juiz que indicam se ele goza ou não de autonomia 

decisória e em que medida, sendo equivalente à independência psicológica.  

Facchini Neto (2009, p. 504) ainda anota que “a independência do juiz não pode 

ser vista como um fim em si mesmo. Pode-se dizer, ao contrário, que ela possui uma 

validade nitidamente instrumental, porque é a via para assegurar a imparcialidade do 
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julgador”, o que nem sempre ocorre na literatura, que a toma como absoluta e 

fundamento para a ausência de qualquer necessidade de prestação de contas tanto 

dos juízes quanto da instituição.  

Russell (2001, p. 10) também destaca que ela se vincula à expectativa de que 

o juiz vai aplicar a lei conforme a interpretação que lhe parecer mais correta, e não 

baseado no medo ou com vistas a receber recompensa. 

Verifica-se, então, que a independência judicial implica duas abrangências 

fortemente vinculadas, mas passíveis de distinção: uma é a independência do Poder 

Judiciário, de ordem institucional; a outra, a independência no Poder Judiciário, mais 

diretamente vinculada à condição funcional dos juízes para decidirem as questões 

jurisdicionais conforme interpretarem a lei aplicável ao caso concreto.  

Se a primeira é condição relevante para a possível ocorrência da segunda, 

nenhuma das duas, porém, é suficiente. A independência concreta, verificável no 

exercício jurisdicional, depende da psicológica, que é aquela que efetiva as garantias 

oferecidas pelas anteriores. Elas oferecem expectativas mais do que são a certeza da 

independência, pois esta é sempre condicionada ao modo como cada juiz procede e 

a exercita (RUSSELL, 2001).  

O exemplo apresentado por Calamandrei (1995), citado há pouco, ilustra a 

situação. O juiz que decidiu um caso baseado na sua promoção pessoal não estava 

obrigado a assim proceder. Ele o fez tão somente por projetar o eventual prejuízo que 

supunha ter, caso decidisse contra o interesse da esposa do seu superior, a reforçar 

a eficiência desses constrangimentos. Ele sequer sofreu pressão explícita do superior 

para tal. E o pior é que, cinicamente, apontou a expectativa de que a sua sentença 

fosse corrigida em instância superior. 

De igual forma, é mais difícil, mas não impossível, que um magistrado exerça 

a independência psicológica, ainda que as demais garantias não lhe sejam 

propiciadas. Ou seja, apesar de difícil e pessoalmente custoso, o juiz pode ser 

autônomo, ainda que o Poder Judiciário não o seja e/ou ainda que sofra 

constrangimento dos seus superiores.  

Embora relevante, essa independência que Facchini Neto (2009) chama de 

psicológica e Russell (2001), de comportamental, não é o foco do modo como a 

questão do governo judicial é aqui abordada, que se centra nas outras duas 

modalidades. 
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2.2.2 Accountability judicial 

Pode-se dizer que, ao longo dos tempos, houve uma bem-sucedida afirmação 

da independência judicial como um valor a ser pretendido na sociedade. De igual 

forma, embora se mantenha como um desafio permanente, ela tem avançado no 

mundo, de modo a se reduzirem os exemplos vigentes do modelo que Cappelletti 

(1989) chama de repressivo ou de sujeição.  

Um dos indícios desse sucesso é o crescimento nas sociedades democráticas 

da reivindicação da implantação e/ou da ampliação da responsabilização de juízes e 

do Poder Judiciário, pois eles passaram a ser considerados excessivamente 

autônomos e a não oferecer garantias de que não iriam exercer seus poderes em 

interesse próprio, quando não em benefício de interesses alheios àqueles a partir dos 

quais lhe eram garantidas prerrogativas especiais. Ele corresponderia ao que 

Cappelletti (1989) denomina de modelo autônomo-corporativo ou de isolamento.  

Na literatura especializada, o termo que sintetiza a demanda pela mudança 

nesse cenário é accountability.  

Garoupa (2011) também relaciona esse modelo ao corporativismo e, 

consequentemente, ao risco de insulamento dos órgãos judiciais em geral e dos 

magistrados em particular, o que é considerado um risco à democracia e ao Estado 

de Direito. Isso porque, segundo ele, 

 

Quando a independência do Poder Judiciário serve os interesses corporativos 
dos magistrados, a qualidade do Estado de Direito é reduzida. [...] Neste 
contexto, faz sentido distinguir a independência judicial adequada ao Estado 
de Direito da excessiva independência judicial. A esta última, podemos 
chamar autonomia judicial, ou mesmo autogoverno dos juízes. A definição de 
autonomia judiciária seria o exercício do poder judicial sem controlo nem 
responsabilidade perante terceiros, apenas sujeito às próprias leis, aplicadas 
e interpretadas pelos tribunais. 

 

A partir dessa constatação, Garoupa (2011, p. 32-33) manifesta uma opinião 

que contraria conclusões comuns da literatura. Ele não afirma a necessidade de 

compatibilizar independência judicial e accountability, a fixar um terceiro valor a ser 

perseguido pelo governo judicial. Para ele, esta compatibilização não é possível, pois 

se trata de uma antinomia. O que ambos podem suportar é um equilíbrio 

inevitavelmente tenso, tendo em vista serem incompatíveis entre si. Logo, “qualquer 
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reforma da organização da justiça que comece por dizer que vem reforçar ambas deve 

ser encarada com toda desconfiança”11.  

Ao se reportar aos mesmos elementos, porém aplicados ao exercício do 

controle de constitucionalidade, Arguelhes (2017, p. 94) indica: “[...] o dilema na 

verdade não é superável – nem com teoria, nem com empiria. Pode, porém, ser 

enfrentado e respondido de diversas formas” [itálico no original].  

Para expressar essa tensão, em um trabalho de Garoupa e Ginsburg (2008, p. 

20), é apresentada uma figura que sumariza a alternância entre esses dois polos das 

prioridades do governo judicial.  

A subordinação do Judiciário a outros atores gera a demanda por reforma. O 

resultado produz a plena independência – e que é, em traços gerais, o movimento 

relatado anteriormente. Porém, tal independência provoca a ampliação da ingerência 

judicial nas políticas públicas e um empoderamento desmesurado dos juízes, cenário 

que é combatido por novas reformas que objetivam promover accountability. Como 

resultado das mudanças, elas podem conduzir a um Judiciário controlado 

externamente e “carente” de independência. Então, o ciclo recomeça. 

Garoupa e Ginsburg (2008) não afirmam que esse movimento seja inevitável e 

tampouco os resultados tão claros e inequívocos. Eles constroem um modelo 

dinâmico que fornece subsídios para entender os diferentes ajustes institucionais 

observados nos países, conforme o “momento” vivenciado e os objetivos pretendidos. 

A questão primordial a apreender é que o ponto de equilíbrio jamais é alcançado. 

Contudo, torna-se relevante discutir ao que corresponde a accountability, 

quando se refere a mecanismos de controle e de fiscalização de autoridades judiciais 

e do Poder Judiciário como um todo12. A denominação consagrada é accountability 

judicial, a indicar aqueles que tais mecanismos são exercidos sobre os Judiciário, e 

não por ele13. 

                                           
11 A título de exemplo, observe-se o contraste entre Garoupa (2011) e Chaves (2019, p. 120). Para este 
“não há incompatibilidade entre a independência judicial e a responsabilidade que dela também 
decorre, como dimensões umbilicalmente interligadas, constituindo dever do governo judicial ajustar – 
em equilíbrio – essas duas dimensões, em ordem a garantir a autonomia decisional do juiz – núcleo de 
seu estatuto constitucional – com a responsabilidade de seu agir, como detentor de um poder soberano 
do Estado”.  
12 Para elaborações teóricas gerais sobre o conceito, especialmente em sua versão horizontal, ver: 
O’Donnell (1998); Schedler (1999); Smulovitz; Peruzzotti (2000); Mainwaring (2003); Mainwaring; 
Welma (2003); Abrucio; Loureiro (2004); Ceneviva (2006). Sobre a sua recepção no Brasil, ver: Campos 
(1990), Pinho; Sacramento (2009); Medeiros; Crantschaninov; Silva (2013). 
13 Obviamente, o Judiciário é uma instituição que exerce accountability. Porém, aqui, o foco não recai 
sobre esta questão.  
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Há dois estudos produzidos no Brasil que abordam o tema e que podem ser 

destacados. Tratam-se da tese de Robl Filho (2012) e do artigo, derivado desta, 

assinado por Tomio e Robl Filho (2013). Ambos partem da proposição hoje clássica 

de O’Donnell (1998), que acresceu a accountability horizontal à vertical, que é aquela 

exercida pelos cidadãos por meio de eleições democráticas14.  

Na definição de O’Donnell (1998, p. 40), a accountability horizontal abrange: 

 

a existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão 
de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a 
supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou 
omissões de outros agentes e agências de Estado que possam ser 
qualificadas como delituosas. 

 

Essas instituições voltadas ao monitoramento dos agentes públicos têm sido 

consagradas contemporaneamente por meio de: controladorias e tribunais de contas, 

agências de auditoria e agências reguladoras, ombudsmen e ouvidorias, conselhos 

consultivos e deliberativos etc. 

Os autores adaptam a accountability horizontal ao sistema judicial e advogam 

a existência de formas dela derivadas. Assim, propõem quatro novas modalidades: 

 

[...] a accountability judicial decisional significa a possibilidade de requerer 
informações e justificações dos magistrados pelas decisões judiciais, além de 
aplicar uma sanção por essas decisões. Accountability judicial 
comportamental significa receber informações e justificações sobre o 
comportamento dos magistrados (honestidade, integridade, produtividade e 
outros), também sendo autorizada a atribuição de sanção. De outro lado, 
accountability judicial institucional diz respeito às informações e às 
justificações sobre ações institucionais (administração, orçamento, relações 
com outros poderes), assim como a sanção pela realização de processos 
institucionais inadequados. Por fim, accountability legal significa o 
fornecimento de informações e justificações sob o cumprimento da lei, além 
da sanção no caso de sua violação (ROBL FILHO, 2012, p. 18). 

 

Para compreender as ponderações a serem apresentadas a seguir, destaca-se 

que esta tese considera que a accountability é formada por dois elementos 

inseparáveis.  

                                           
14 A inspiração espacial adotada por O’Donnell (1998) recebe algumas críticas. A horizontal, por 
exemplo, nem sempre implicaria relações não hierárquicas, como a denominação faz crer. Assim, tem-
se a proposta de substituir as denominações vertical por eleitoral e horizontal por intraestatal 
(ABRUCIO; LOUREIRO, 2004). Ainda que as críticas sejam procedentes, elas não evitaram a 
consagração da classificação proposta pelo autor, as quais serão preservadas pela tese. 



93 

 

Um é o informacional ou a responsividade (answerability). Ele corresponde à 

obrigação de o agente público (indivíduo ou órgão, agência) prestar informações ou 

justificações sobre as decisões tomadas e as tarefas desenvolvidas (e/ou as eventuais 

omissões), assim como os resultados que elas produziram (SCHEDLER, 1999). Essa 

prestação de contas é requisitada pelo mandante (principal) ou outro agente 

autorizado a realizar tal demanda e, normalmente, apresentada diretamente a ele.  

O outro é o condenatório (enforcement). Ele compreende a possibilidade de o 

agente público sofrer sanção a partir da narrativa que apresentar, decisão que implica 

discussão e julgamento sobre a correção, a conveniência e a adequação dos 

procedimentos adotados (SCHEDLER, 1999). E esse julgamento não é somente 

jurídico-legal, relativo à apreciação sobre o rompimento de alguma norma, mas 

também pode assumir características eminentemente políticas, o que inclui a 

avaliação retrospectiva sobre o desempenho, ainda que nenhum delito tenha sido 

cometido.  

Não há consenso em torno do significado de sanção no âmbito da 

accountability. Em uma visão mais ampla e menos precisa, como a presente na 

accountability social, desenvolvida por Smulovitz e Peruzzotti (2000), ela não 

compreende apenas a condenação legal, pois também pode ser contemplada por uma 

condenação simbólica, intangível, como a perda de prestígio ou a exposição pública, 

o que é classificada como uma sanção fraca.  

Essa é a modalidade realizada por meios de comunicação, ONGs, movimentos 

sociais, organizações sindicais e associações civis etc., instituições que não têm, de 

fato, a possibilidade de impor sanções legais. Para agregar a condenação legal, 

tangível, eles precisam mobilizar outros atores: o eleitor, que pune com a não 

reeleição, se se tratar de um agente público detentor de mandato eletivo 

(accountability vertical); ou o Ministério Público, que propõe ação, e o Poder Judicial, 

que a aceita e, eventualmente, condena os acusados, o que abrange todos os agentes 

públicos, eletivos ou não (accountability horizontal)15.  

                                           
15 A possibilidade de impor sanções diretamente, como o Poder Judiciário, ou indiretamente, como o 
MP, é outra distinção (MAINWARING, 2003). Como explica Ceneviva (2006, p. 3), “o Ministério Público, 
por exemplo, não tem entre suas atribuições a capacidade de punir diretamente governantes, 
burocratas ou agências públicas; pode apenas acionar o sistema judiciário no caso para tal finalidade. 
Também não é de competência direta do ‘ombudsman’ infligir punições a agentes públicos que violaram 
normas ou transgrediram regras. Ambos, no entanto, são incluídos pela grande maioria dos autores na 
relação de mecanismos de controle da administração pública”.  
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Nessas duas hipóteses – a do eleitor e a do sistema judicial –, tem-se uma 

sanção forte, aquela necessariamente concreta e prevista em lei, como perda ou não 

renovação do mandato, censura, multa, prisão etc. Esta corresponde a uma visão 

mais estreita e delimitada do que seja a sanção que compõe o conceito e que a vincula 

a instituições formais e/ou a organizações públicas ou semi-públicas que incluem tal 

competência dentre as suas finalidades. Por exemplo, esta é a concepção de 

accountability horizontal de O’Donnell (1998), citada há pouco. 

Apenas a obrigação de prestar contas, sem a possibilidade de o agente sofrer 

alguma sanção não configura accountability. De fato, a prestação de contas é 

imprescindível, enquanto a sanção pode ou não ser aplicada, embora persista como 

possibilidade permanente. Todavia, a ideia de responsabilização das autoridades 

públicas tem de acompanhar a accountability para a configurar e é complemento 

necessário à concepção de prestar contas.  

Não se pode concordar com as afirmações de Robl Filho (2012, p. 89) e Tomio 

e Robl Filho (2013, p. 31) de que a ausência de sanção constrói uma forma fraca. 

Ainda que seja válido a distinção entre formas fortes e fracas, sem sanção, 

simplesmente não há accountability16. 

Comenta-se, a seguir, as modalidades de accountability judicial, conforme 

proposta pelos autores. No que tange à decisional, eles indicam a necessidade de 

exigir que o magistrado tenha de prestar contas de suas decisões, ao justificar na 

própria sentença as razões que a motivam e as normas em que se baseia. Entretanto, 

Robl Filho (2012) e Tomio e Robl Filho (2013) discordam que ele possa ser 

sancionado por isso, o que, se ocorresse, afetaria a independência decisional 

(psicológica), que é imprescindível para o bom funcionamento do sistema jurisdicional.  

O que pode ocorrer – e figura como parte constitutiva do sistema de justiça – é 

a possibilidade de contestação da decisão na mesma instância ou em instância 

superior, a qual tem a prerrogativa de confirmar, rever ou, dependendo das 

circunstâncias, anular a sentença anterior. Porém, a eventual sanção recursal sempre 

recai sobre a decisão, jamais sobre o julgador que a proferiu – a não ser se forem 

                                           
16 Conforme ponderado anteriormente, a tese comunga dessa definição. Porém, accountability é um 
conceito com diversas concepções, sem que haja um consenso básico ou uma base teórica comum, 
de modo que muitos trabalhos afirmam bastar a obrigatoriedade da prestação de contas. Um exemplo 
está em como a definem Abrucio e Loureiro (2004, p. 75): “a construção de mecanismos institucionais 
por meio dos quais os governantes são constrangidos a responder, ininterruptamente, por seus atos 
ou omissões perante os governados”. 
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constatados problemas comportamentais dele na condução do processo e, para esse 

caso, há a accountability judicial comportamental, a ser comentada a seguir. 

Robl Filho (2012) e Tomio e Robl Filho (2013) vislumbram que, em modelos 

nos quais os juízes têm caráter eletivo – como em vários estados dos EUA –, é 

possível sancionar essas autoridades com a não recondução em razão de 

discordância com o teor de suas sentenças. Todavia, consideram tal punição um 

desvio e um equívoco, pois a avaliação do desempenho do juiz deve se dar pelo 

respeito à norma e pela isenção de julgamento, não pela concordância ou não com o 

conteúdo da(s) sentença(s).  

Nessa perspectiva, quando verificável, a suposta accountability judicional 

decisional é uma prática disfuncional e indevida. Consequentemente, na condição de 

modalidade teórica, ela não existe. Considerá-la é especular com uma distorção, 

tendo em vista que contradiz a noção de independência judicial decisional e a própria 

essência do conceito de accountability.  

Frisa-se que essa é a interpretação da tese, pois há várias passagens nos dois 

trabalhos que não só a afirmam, como a identificam de um modo bastante lato. Tomio 

e Robl Filho (2013, p. 37) repetem o que Robl Filho (2012, p. 238) destaca:  

 

constitui-se na possibilidade de outro agente estatal ou particular de dirigir, 
de anular ou de rever a decisão judicial. São formas legítimas de exercer 
accountability judicial decisional: i) recursos judiciais, ii) discussão da 
ideologia dos candidatos quando escolhidos por agentes estatais eleitos e iii) 
crítica às decisões judiciais pela doutrina e pela sociedade civil.  

 

Como já foi ponderado, entende-se que os autores incorrem em equívoco 

nessa abordagem. Nenhuma do que chamam de “formas legítimas” constitui 

accountability, pois nelas não há, de fato, sanção ao agente.  

O atendimento a um recurso não é e não deve ser visto como punição ao juiz 

e nem mesmo implica prestação de contas de parte dele. É, sim, o reexame por outro 

ou outros julgadores do mesmo caso, seguindo o princípio do duplo grau de jurisdição. 

Como já dito, se incluir ou tiver como base o desvio comportamental do juiz, está 

contemplado em outra modalidade, a comportamental.  

As outras duas, igualmente. Elas podem envolver críticas ao magistrado e até 

redundar no desprestígio dele, logo causar prejuízos simbólicos. Os efeitos que esses 

prejuízos exercem sobre as futuras decisões podem ser grandes, porém, para serem 
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sanções efetivas, dependem de como o magistrado atingido os percebe e os 

recepciona. Ainda assim, são sempre informais17.  

Logo, considerá-las por si só como sanção expande em demasia a abrangência 

do conceito e ingressa em discussões sobre as características psicológicas do 

magistrado. Além disso, tais críticas e discussões são absolutamente normais em uma 

sociedade democrática, constituindo-se em elemento do jogo, não em uma punição. 

E, como os próprios autores indicam, se assumirem essa característica, podem ser 

prejudiciais à independência judicial.  

Como mais uma das modalidades propostas por Robl Filho (2012) e Tomio e 

Robl Filho (2013), a accountability judicial comportamental exige dos juízes o 

cumprimento de deveres de ofício, como imparcialidade, integridade (não 

discriminação por questões ideológicas, classe social, raça ou gênero), urbanidade no 

trato com advogados e partes, mais a eficiência na prestação judicial.  

Na mesma medida, ela busca coibir e punir a atuação do juiz para além dos 

limites e das competências que lhe cabem, inclusive em decisão jurisdicional. Como 

visto, não se trata de discordar do teor da decisão – o que é razoável, mas não pode 

suscitar sanção formal –, mas sim da linguagem e das elucubrações impróprias e 

desmedidas, dos meios e dos procedimentos adotados pelo magistrado ao longo do 

processo, quando contrários às normas legais.  

Nesse caso, a sanção está sintetizada na não oferta de promoção na carreira 

e, principalmente, nos aspectos disciplinares da magistratura e nas previsões de 

punição prevista em lei, normalmente o estatuto da própria magistratura, as quais 

variam em grau de intensidade a cada país e também no tempo em um mesmo país, 

sendo as mais gravosas o impeachment (magistrados de tribunal superior) e a 

demissão sem remuneração (juízes comuns). Conforme o arranjo do governo judicial, 

                                           
17 Recondo e Weber (2019, p. 64-66) relatam o caso do ministro do STF, Luiz Fux. Segundo eles, é um 
exemplo da eficácia desses meios informais: “Fux contou: ‘eu sofri desprezo das pessoas que jogam 
vôlei onde eu vou à praia… [...] Quando eu fui aprovado no Supremo, eles pararam a rede, foram lá, 
me abraçaram e tal. Quando eu julguei o Ficha Limpa [referência ao voto decisivo contra a produção 
de efeitos já na eleição de 2010], passavam ali, nem cumprimentavam, iam direto. [...]’. No dia seguinte 
[ao voto], a manchete do jornal O Globo, leitura diária do ministro [...], informava: ‘Novo ministro 
surpreende e joga Ficha Limpa para 2012’. Na seção de cartas dos leitores, as mensagens 
machucaram a mãe do ministro [...]. Como consequência das pressões que vinham da opinião pública, 
a partir de então o ministro mudou, abandonou o garantismo que o marcou entre os colegas de STJ e 
se afinou com as teses do Ministério Público”. Ressalva-se que essa pressão teve como origem grupos 
de interesse e de opinião específicos, pois pesquisa do Índice de Confiança no Judiciário, da FGV, 
identificou 52% de aprovação dessa decisão do STF, 37% não tinham opinião e somente 11% 
discordavam (CUNHA et al., 2011).  
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a função disciplinar é exercida pelo Ministério da Justiça, parlamento, pelos próprios 

magistrados, tribunais ou por um Conselho de Justiça.  

Quando essa atribuição recai sobre os próprios juízes, por meio de 

Corregedoria ou de órgão equivalente, a crítica mais recorrente denuncia o risco do 

déficit de accountability. De um lado, porque prevaleceriam interesses corporativos a 

preservar os magistrados ou a garantir punições brandas, quando essa proteção já 

não figura na própria previsão legal por meio de previsões e de sanções restritas ou 

de rápida prescrição. De outro, porque seria instrumento de constrangimento ou de 

cooptação aos juízes de piso, manobrado pelas instâncias superiores, as mesmas que 

não seriam por ele abarcadas. 

Como afiançam Kerche, Oliveira e Couto (2020, p. 1335),  

 

corregedorias, embora cumpram papel relevante na organização interna e 
possam colaborar com incentivos para a criação de uma política institucional, 
não funcionam efetivamente como instrumentos de accountability 
democrática justamente porque o corregedor mantém laços com aqueles que 
devem ser fiscalizados. São, quando muito, órgãos de controle interno, ou de 
accountability administrativa, que asseguram uma melhor gestão e o 
cumprimento diligente de tarefas, mas não implicam necessariamente 
prestação de contas à sociedade 

 

Sendo assim, a possibilidade de punição aos juízes sempre esteve presente e, 

ao menos em teoria, a accountability comportamental também. O problema quase 

sempre reside nas deficientes definições e aplicações das punições, o que faz com 

que os juízes se tornem aparentemente “irresponsáveis” (CAPPELLETTI, 1989).  

É com vistas a superar essa dificuldade e a implementar uma efetivamente 

maior dessa accountability que passaram a ser propostos organismos coletivos com 

poderes disciplinares, preferencialmente de composição mista, e que pertencem ou 

não institucionalmente ao Poder Judiciário18. De igual forma, a questão é uma das que 

mais suscita discussão em torno das ameaças à independência judicial e à 

fragilização da autonomia decisional dos magistrados.  

A terceira modalidade de accountability judicial apontada pelos autores é a 

institucional. Ao contrário das anteriores, que diziam respeito ao juiz, ela se refere ao 

Poder Judiciário, relaciona-se com as independências externas e internas, e com as 

                                           
18 Essa foi uma das justificativas para a criação, por exemplo, do CNJ brasileiro e que, como será visto, 
motivou muitas discussões antes e após a sua efetivação em torno da relação com as corregedorias e 
os limites da competência do Conselho. 
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dimensões exercidas autonomamente, como a gestão do estatuto da magistratura, a 

administração dos recursos orçamentários e de pessoal auxiliares à atividade 

jurisdicional, a fixação de metas de desempenho dos tribunais, dos magistrados e da 

instituição como um todo.  

Por conseguinte, ela implica a condição de algum poder, agente ou instituição 

estar autorizado a fiscalizar as decisões tomadas pelo Judiciário ao gerir seus 

recursos e/ou apreciar se as metas foram alcançadas, assim como a sancioná-lo, caso 

não o faça de modo considerado correto. Chaves (2019) vai ainda mais longe e reputa 

a eficiência na prestação dos serviços jurisdicionais como um terceiro e distinto pilar 

do governo judicial. Logo,  

 

deve se encarregar de estabelecer padrões de gestão e governança que, 
para além daqueles aspectos, também ofereça, no desempenho de seu papel 
de organização prestadora de serviços públicos, uma resposta efetiva e 
eficiente, assim como se espera e se cobra do Executivo o cumprimento das 
políticas públicas propostas e dos serviços que são de seu constitucional 
encargo. 

 

Outra modalidade de accountability apresentada pelos autores é a legal. Dentre 

todas, é a que eles menos desenvolvem. Pelo que os textos indicam, corresponde ao 

império da lei, ou seja, a submissão de todos à lei e às sanções nela previstas, em 

particular, as autoridades públicas.  

É o que se depreende de afirmações como: “tanto os funcionários públicos e 

políticos como os cidadãos comuns possuem suas condutas reguladas pelo império 

do direito, isto é, pela accountability legal”; “no que se refere à accountability legal 

(observância das leis e do direito sob pena de aplicação de sanções)”; e “significa 

restrição feita pelo direito aos agentes estatais” (ROBL FILHO, 2012, p. 37, 50, 52).  

Pensada nesses termos, considera-se que não cabe associar o império da lei 

e sua aplicação à accountability judicial, pois se tratam de questões distintas, ainda 

que ambas compartilhem a possibilidade de sanção. Mais claro é o modo como Mollah 

(2010, p. 310, tradução livre da autora) a define: 

 

refere-se ao processo judicial pelo qual as ações e as decisões de agentes 
do governo podem ser colocadas sob revisão judicial e, em seguida, estão 
abertas à inspeção e passíveis de contestação nos tribunais, geralmente com 
base em que certos funcionários agiram sem poder legal, ou excederam seus 
poderes. 
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Se, de fato, ela for uma modalidade de accountability, todas as outras formas 

arroladas seriam subtipos dela, já que todas implicam a formalização por meio de 

exigências manifestas em lei. Portanto, há um problema epistemológico no fato de ela 

ser introduzida nessa classificação: as demais (decisional, comportamental e 

institucional) se referem a “ambientes” aos quais se aplica, enquanto ela indica um 

meio a partir do qual é efetivada (o arcabouço legal).  

Mainwaring (2003), por exemplo, inclui o sistema jurídico como uma das 

modalidades de accountability, mas o circunscreve ao tipo de relação que se 

estabelece entre autoridade fiscalizadora e fiscalizados, isto é, em um critério 

particular de classificação e derivado, não geral. As outras seriam as relações de 

agência (principal-agente), dentre as quais se destacam o Legislativo em relação ao 

Executivo, e aquelas instituições com funções de controle específicas, como Tribunal 

de Contas.   

De igual forma, Abrucio e Loureiro (2004, p. 81-82) incluem o sistema judicial 

como instrumento que pertence a formas de accountability, mas não o é, em si 

mesmo, um tipo, e sim um meio. Ele compreende mecanismos ou instrumentos 

utilizados durante o mandato, aos quais se somam: parlamentar, administrativo-

financeiro, de desempenho e social. Na divisão proposta dos autores, há outras duas 

formas: o processo eleitoral e o que chamam de regras estatais intemporais, cujos 

instrumentos são: direitos básicos individuais e coletivos constitucionais, segurança 

contratual etc. 

Considera-se, então, que são duas as modalidades de accountability judicial 

que podem ser incluídas entre os objetivos do governo judicial: a comportamental, 

delimitada pelos aspectos disciplinares; e a institucional. 

 

2.2.3 Competências 

Outra questão relevante no que tange ao governo judicial se refere às 

atividades a que ele deve se dedicar, às suas competências ou funções.  

A primeira é o que se pode chamar de gestão de pessoal, do estatuto da 

magistratura ou da judicatura. Ela compreende, de um lado, a seleção e a nomeação 

dos juízes. E, de outro, a observação de questões disciplinares e o cumprimento das 

tarefas atinentes à atividade, por isso também abrange: a preservação das 

prerrogativas funcionais e a administração da carreira ou avaliação de performance, 

como verificar atendimento aos requisitos para alcançar a estabilidade, decidir sobre 
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promoções horizontais e verticais, mais pedidos de transferência e de licença, dentre 

outras especificidades.  

Há um manancial de possibilidades em termos de arranjos institucionais para o 

exercício dessa competência, os quais contemplam formas com mais ou menos 

responsabilidades sobre diferentes aspectos da administração do estatuto da 

magistratura.  

Em todas, há a perspectiva de que o próprio Judiciário a realize, o que reafirma 

a independência externa, embora essa não seja a realidade histórica, pois durante 

muito tempo a tarefa coube ao Poder Executivo. Todavia, a exemplo da extensão das 

competências, há um repertório variado de possibilidades sobre quem a exerce no 

Judiciário, que vai de tribunais superiores e órgãos internos de nível regional/estadual 

a comissões que abarcam diversos níveis da carreira e Conselhos Judiciais.  

A expectativa normativa é de que tal administração siga regras e critérios claros 

e transparentes, o que reduz as possibilidades de constrangimentos, perseguições e 

pressões hierárquicas, visando a garantir a independência interna. 

Como comentam Cueva (1995, p. 176) e Chaves (2019, p. 177), é essa 

dimensão que corresponde ao núcleo conceitual do governo judicial. Ou seja, todas 

as modalidades a incluem, sendo imprescindível ou necessária, embora nem todas as 

visões a considerem suficiente. A literatura também a denomina de governo ou de 

autogoverno restrito, atenuado ou relativo (BOLADO, 1995; ALONSO, 2015). 

A segunda dimensão diz respeito ao exercício das autonomias administrativas 

e financeiras do Poder Judiciário, o que abrange a gestão dos recursos econômicos, 

materiais e de pessoal de apoio, assim como a definição dos cargos diretivos e dos 

responsáveis por administrar os tribunais. Em outros termos: propor e depois cuidar 

da aplicação do orçamento e da contratação de pessoal de apoio (porteiros, 

responsáveis pela limpeza, zeladores, técnicos, assistentes, assessores etc.); da 

realização ou contratação de serviços de manutenção, reforma ou construção de 

prédios; além do cumprimento dos serviços atinentes à função jurisdicional, como 

garantia de acesso à justiça, atendimento ao público, aos advogados e às partes; 

organização de processos, marcação e realização de audiências etc.  

Essa perspectiva é bem contemplada pela noção de governança judicial, 

destacada anteriormente, pois ela pensa o Judiciário como uma organização que 

procura alcançar maior eficiência, celeridade e produtividade na administração desses 

recursos, que são meio e suporte para a atividade-fim. 



101 

 

A vertente espanhola a chama de “administrar a administração da justiça”, que 

diz respeito a gerir a infraestrutura a partir da qual o Judiciário opera, o que inclui o 

pessoal auxiliar.  

São utilizadas, ainda, as expressões “administrar a justiça” ou “administração 

da justiça”. Se elas têm a vantagem de explicitar e enfatizar o caráter de gestão que 

tais atividades assumem, padecem de polissemia, pois também são adotadas com o 

significado de dar, levar ou atribuir justiça. Nessa acepção, apontam a necessidade 

de garantir acesso ao sistema judicial, atentar à qualidade dos serviços prestados e, 

de forma mais normativa, distribuir a justiça, isto é, distribuir o valor, aquilo que é 

próprio do justo19. 

Quando essa segunda dimensão incorpora a anterior e forma um novo 

conjunto, corresponde ao que é denominado de governo ou de autogoverno integral, 

pleno ou extremado (BOLADO, 1995; ALONSO, 2015).  

A tradição espanhola (também francesa) do pós-II Guerra se vincula ao 

autogoverno restrito, pensado por meio de um Conselho Judicial cuja missão é zelar 

pelas garantias da magistratura. É interessante observar a argumentação de Alonso 

(2015, p. 116, tradução livre da autora) em favor da modalidade atenuada: “[…] é 

absolutamente desnecessário que a magistratura administre os meios materiais, pois 

se o poder judicial formular seu próprio orçamento, vincularia o Executivo e apareceria 

este subordinado ao poder judicial”20. Nesses países, quem cuida dessas tarefas não 

relativas ao estatuto da magistratura é o Poder Executivo, normalmente por intermédio 

do Ministério da Justiça (ou órgão equivalente). 

A elas é possível acrescer uma terceira dimensão. Ela é mais diretamente 

política, vinculada à noção de governo da teoria política, pois se refere a dirigir, 

comandar e fixar planos, metas e formular políticas públicas que o Poder Judiciário 

pretende alcançar/promover, assim como exercer os recursos para efetivá-los.  

Enfim, que possui um espaço mais amplo para a formulação de deliberações 

autônomas, além de simplesmente o de executar determinações legais previamente 

fixadas em suas linhas gerais. De modo ainda mais sintético: essa terceira dimensão 

                                           
19 Sobre essa questão, ver: Boaventura de Sousa Santos (1997).  
20 O autor afirma que o caso espanhol se refere à autonomia de governo, mas não autogoverno, entre 
outras razões porque, para ele, os membros do Conselho, ainda que sejam majoritariamente 
magistrados, são escolhidos pelo parlamento (ALONSO, 1995, p. 118-120). 
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compreende que governar é, antes de tudo, definir, mais do que meramente executar 

o que está definido.  

Dentre elas é possível citar a título ilustrativo: as questões estratégicas e as 

novas prerrogativas que busca atingir e pelas quais vai lutar, muitas vezes frente aos 

demais poderes; os modelos e os padrões decisórios e administrativos que devem ser 

adotados pelos seus diferentes órgãos; as políticas públicas internas e/ou externas 

que vai desenvolver; os parâmetros de desempenho e de eficácia administrativa que 

serão estabelecidos etc.  

Esse parece ser o significado mais amplo de governo indicado por Binder 

(2018, p. 25), ao apontar que o sistema judicial deve desenvolver seu planejamento 

estratégico, o qual não é simplesmente a planificação de seu próprio funcionamento, 

mas sim implica o exercício de antecipação dos cenários conflitivos do futuro e dos 

direitos que estarão em jogo. Na visão do autor, sempre com vistas a preservar a 

independência dos juízes. 

De igual forma, Bottini (2007, p. 98) comenta que exercem o governo judicial 

“os órgãos responsáveis pelo planejamento estratégico da implementação de políticas 

judiciais, que fixam normas genéricas para a atividade administrativa do Judiciário”21.  

É inerente ao exercício desse “governo político” a ênfase em um Poder 

Judiciário pensado como unificado. Nele, a autonomia das partes não desaparece, 

mas se afirmam perspectivas de conjunto e a definição de políticas pensadas para a 

totalidade do Poder e que se afirmam e se efetivam sobre todas as partes. 

Inevitavelmente, ele implica a redução do insulamento dos órgãos do Judiciário – 

magistrados e tribunais –, a redução da plena autonomia decisória e enseja que essas 

partes formulem discursos sobre a perda de e/ou a ameaças à independência judicial, 

como será enfatizado mais adiante. 

Por isso é que, dentre as dimensões que compreendem as atividades do 

governo judicial, essa terceira é a que mais traz um potencial de conflito com os 

valores associados à independência judicial. Talvez pela mesma razão, seja aquela 

menos enfatizada pela literatura, quando não é simplesmente por ela desconsiderada. 

A esses requisitos pode ser acrescida a questão de quem exerce o governo 

judicial – o que remonta a uma demanda clássica na distinção entre as formas de 

                                           
21 Para o autor, o governo judicial faz parte da “gestão da Justiça”, que é formada por outros dois níveis 
ou camadas: a gestão judicial e a gestão dos cartórios.  



103 

 

governo (BOBBIO, 1992). Os arranjos institucionais são amplos, porém as opções 

básicas podem ser sintetizadas em: (1) Executivo, o que já depõe contra a 

independência externa; (2) órgãos superiores do Judiciário, em uma versão 

centralizada no topo da hierarquia ou dividida entre tribunais superiores, o que pode 

ameaçar a independência interna; (3) cada unidade autonomamente, o que afeta a 

noção de conjunto da organização; e, por fim, (4) um órgão específico, criado com 

esta finalidade e que, institucionalmente, pode pertencer ou não ao Judiciário, e ser 

composto de formas muitos distintas, sendo que a clivagem básica é se ele tem ou 

não maioria de magistrados dentre seus integrantes. 

Para fazer referência à discussão clássica, pode-se dizer que as opções são: 

um (Executivo, cúpula ou órgão específico), poucos (tribunais superiores) e muitos 

(cada unidade ou órgão), sendo possível, ainda, pensar em formas mistas, que 

combinam algumas ou todas as possibilidades acima e/ou atribuem a diferentes 

governantes cada uma das dimensões comentadas anteriormente (BOBBIO, 1992). 

Nesse caso, surge outra questão, que é a das cotas de participação de cada parte na 

instituição responsável pelo governo judicial.  

Como é fácil de se perceber, cada modelagem implica um tipo distinto de 

governo judicial, com suas características próprias, o que será abordado mais 

detidamente na próxima divisão. 

 

2.3 Modelos de governo judicial 
 

A literatura da área produziu uma série de tipologias que discriminam as 

modalidades que o governo judicial pode assumir. Esta seção procura apresentar 

alguns deles, principalmente porque ajudam a compreender com mais detalhamento 

o caso brasileiro. 

 

2.3.1 A classificação de Guerra 

A classificação adotada por Guerra (1997) conjuga os modelos organizacionais 

com elementos históricos e geográficos, apresentando três alternativas: duas formas 

tradicionais (Europeia e Americana) e uma mais recente, os Conselhos Judiciais.  

O modelo Europeu designava ao Poder Executivo, normalmente por meio do 

Ministério da Justiça, a tarefa de administração do Judiciário. Desse modo, não 

garantia a independência judicial externa – e não cabia falar em interna –, fazia dessa 
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atividade mais um dos departamentos do governo e, apesar de atribuir aos juízes 

prerrogativas especiais, eles não deixavam de ser funcionários submetidos à 

autoridade pública. 

O segundo modelo tradicional, o Americano, é subdividido em Ibero-americano 

e o dos Estados Unidos. Em ambos, é garantida a independência judicial externa, mas 

há déficits ou ausência de independência interna. 

No Ibero-americano, o papel diretivo é atribuição da Corte Suprema, que pode 

atuar com muito mais autonomia frente ao Executivo22. Diferentemente, no Norte-

americano há certo hibridismo: na esfera estadual, as diretrizes são as mesmas do 

anterior, com o respectivo órgão de cúpula a dirigir a instituição; já no âmbito federal, 

prevalece a descentralização, pois existem conselhos de juízes que são encarregados 

de gerir o aparato da justiça. 

Essas formas tradicionais passaram a ser questionadas, principalmente após a 

II Guerra, na Europa, quando se evidenciou a necessidade de um Judiciário 

independente e eficiente para a garantia dos direitos individuais e coletivos, aspectos 

que não estavam sendo alcançados pelas diretrizes existentes.  

O modelo Europeu, que estabelecia o Judiciário como um braço do governo, 

tornava-o dependente direto do Executivo em seu aspecto orgânico. Assim, ainda que 

se assegurasse independência individual aos magistrados, a autonomia institucional 

estava fragilizada diante da possibilidade de interferência do Executivo. 

Da mesma forma, os modelos tradicionais Americanos instavam críticas. O 

Ibero-americano, apesar de afastar a dependência direta do Executivo ao delegar à 

Corte Suprema a função de governo, acarretava um poder de mando centralizado e 

corporativo, o que inviabilizada um sistema efetivo de accountability.  

O modelo adotado na esfera federal da justiça norte-americana, apesar de 

descentralizar o governo judicial, mantinha o controle nas mãos apenas de integrantes 

do Judiciário, pois os Conselhos são formados exclusivamente por membros desse 

Poder. Dessa forma, a fragilidade do controle perpassa os mesmos problemas do 

Ibero-americano, gerando ineficácia no que se refere aos mecanismos de 

accountabillity. 

                                           
22 A questão pode ser muito mais nuançada do que Guerra (1997) faz crer. Isso porque, por trás desse 
cenário de independência externa, sem a correspondente independência interna, pode (e normalmente 
ocorria) o domínio do Executivo. A Corte Suprema operava como um intermediário: controlava as 
instâncias inferiores, mas era controlada pelo Executivo, notadamente por que este tem a prerrogativa 
de indicar aqueles que a integram. 
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Frente aos déficits que os modelos tradicionais apresentavam, e diante das 

experiências totalitárias que se instituíram na Europa nas décadas anteriores, tornou-

se necessário pensar um novo modelo para o exercício do governo judicial, que 

afastasse esse Poder das ingerências do Executivo e construísse um Estado de direito 

pautado na independência judicial.  

França e Itália foram pioneiros na introdução do novo modelo, constituindo 

órgãos constitucionais criados especialmente para exercer a função de governar o 

Judiciário, adotados respectivamente em 1946 e em 1947. Por conseguinte, o 

Conselho Judicial passou a corresponder à nova modalidade de governo judicial, 

considerada um avanço em relação às formas anteriores e espalhando-se pelo 

mundo, desde então. 

 

Cada uma das ondas democratizantes ocorridas na Europa como na América 
Latina, após a Segunda Guerra Mundial (primeiro nos países afetados pelo 
conflito militar, depois de 1945; no sul da Europa nos anos setenta; na 
América Latina na década de oitenta; e finalmente, na Europa Central e 
Oriental, após o final da Guerra Fria) incluiu a tentativa, incorporada nos 
correspondentes textos constitucionais, de lidar com o problema de como 
estabelecer um governo da organização judicial que garantirá sua eficácia no 
cumprimento de suas funções e a independência do juiz individual na sua 
tarefa de administrar a justiça no caso específico (GUERRA, 1997, p. 22, 
tradução livre da autora). 

 

Hammergren (2002) esclarece algumas diferenças entre os órgãos de 

governos judiciais europeus e os latino-americanos. Segundo o autor, os Conselhos 

"protótipos" foram criados com vistas a aumentar a independência judicial externa, 

removeram o poder sobre as nomeações judiciais do Executivo e colocaram esta 

atribuição nas mãos de um órgão composto por juízes e por representantes de outros 

ramos do governo e de associações profissionais.  

Importante mencionar que, neste momento de rearranjo dos modelos de 

governo judicial no continente europeu, a opção por não adotar o modelo Americanos 

– que designavam aos tribunais superiores as atribuições de gestão e administração 

do judiciário – tinha em vista evitar a centralização interna.  

O fato de os juízes não terem a formação adequada para gerir as tarefas 

administrativas do Judiciário também foi levada em conta e contribuiu para não atribuir 

ao Conselho a responsabilidade por essa dimensão. Adicionalmente, havia o 

problema da sobrecarga de trabalho que afetaria os Tribunais Superiores.  
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Guerra (1997) destaca o perigo de delegar-se funções jurisdicionais e de 

governo a um mesmo órgão, como ocorria no modelo Ibero-americano. Atribuir aos 

próprios magistrados a capacidade de revisar as decisões jurisdicionais dos órgãos 

inferiores e, ainda, inspecionar e sancionar administrativamente estes mesmos juízes 

pode afetar, em algum aspecto, a independência judicial destes magistrados. Isso 

porque, ao discordar dos órgãos superiores, eles levariam em conta a possibilidade 

de sanções administrativas, e, temendo prejuízos, tenderiam a não o fazer.  

Assim, Conselhos formados por membros do Judiciário podem acabar por 

interferir na independência dos juízes individuais e criar pressões para que atuem 

segundo certos valores corporativos, o que desconfigura a ideia basilar da formação 

de Conselho Judicial, que é a de proporcionar uma administração justa, capaz de 

promover a independência necessária para a atividade jurisdicional.  

Já na América Latina, os órgãos do governo judicial surgiram posteriormente 

em relação aos europeus e têm um propósito diferente. Não buscam a independência 

do Poder Judiciário frente aos demais poderes, o que, ao menos formalmente, vinha 

sendo garantido há muito tempo23.  

Eles surgem para resolver outro problema: superar a percepção de um 

Judiciário disfuncional, lento e que estava oferecendo um serviço aquém do que a 

sociedade necessitava. Logo, tiveram como principais objetivos aprimorar a gestão do 

Judiciário e alcançar mais qualidade nos serviços prestados à população.  

Os primeiros surgiram na Venezuela, em 196124, e no Peru, em 1969, ainda 

durante o regime militar (1968-1980). Mas foi a partir dos anos 1990 que eles 

ganharam força e outros países da região passaram a adotar Conselhos Judiciais, 

conforme ocorriam suas redemocratizações e reformas do Estado. Na maioria dos 

casos, além de gerir o estatuto da magistratura, eles também assumiram um papel de 

administração que, até o momento, vinha sendo exercido pelos tribunais. 

Conforme Hammergren (2002, p. 7-8, tradução livre da autora), essa diferença 

se manifesta também no desenho das instituições, pois,  

 

                                           
23 Na prática essa independência era distinta, por conta das recorrentes rupturas institucionais e/ou dos 
longos períodos ditatoriais. Logo, a exemplo da sociedade como um todo, o Judiciário latino-americano 
também sofreu diversos percalços para escapar das ingerências dos detentores do poder.   
24 Este conselho foi extinto em 2000. Teve sua atuação marcada por uma intensa filiação política do 
órgão e corrupção judicial por meio de redes clientelistas de juízes e advogados (HAMMERGREEN, 
2002). 
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Conselhos europeus são grandes órgãos, com média de mais de 20 
membros, e, como observado, eles estão amplamente restritos a 
gerenciamento de nomeações e carreira judicial. Conselhos latino-
americanos são consideravelmente menores [...]. Eles demonstram muito 
mais variação em suas responsabilidades funcionais – desde o puramente 
consultivo (Panamá); àqueles que apenas nomeiam membros da Suprema 
Corte ou pré-selecionam todos os juízes; para aqueles responsáveis por 
nomeações e gerenciamento de carreira para todo o judiciário (e às vezes 
mais de judicial), administrar sistemas disciplinares e programas de 
treinamento e gerenciar todos os orçamentos e questões administrativas 
(incluindo a seleção de pessoal administrativo). 

 

Este modelo de governo judicial exercido por meio de Conselhos, ainda que 

tenha especificidades em cada previsão constitucional, traz em comum alguns 

aspectos sintetizados por Chaves (2019, p. 185), a partir de Guerra (1997, p. 24-25): 

(1) são órgãos não jurisdicionais, mas de gestão administrativa; (2) não integram os 

tribunais, nem são nova instância dos colegiados existentes; (3) suas decisões podem 

ser revisadas jurisdicionalmente; (4) possuem uma dimensão política, "no sentido de 

que lhe compete escolher as diversas vias de ação institucional, de acordo com a 

conveniência e o custo de cada uma. Isso, de outro lado, tem como consequência a 

responsabilidade pelos erros e acertos".  

Como já apontado, o que o autor chamou de “dimensão política” é aquela 

menos evidenciada pela literatura, que costuma vincular o governo judicial apenas à 

preponderância de elementos administrativos, como a carreira judicial e a gestão de 

recursos, identificados com a independência – embora esses também sejam 

inegavelmente políticos, sujeitos a escolhas e a disputas entre opções. 

 

2.3.2 A classificação de Cueva 

Outro autor a propor uma categorização dos governos judiciais é Cueva (1995). 

Ele o faz a partir do modelo de composição organizacional, distinguindo-os em: 

externo, interno e institucional. Ressalva-se que o autor os circunscreve à dimensão 

de administrar o estatuto da magistratura.  

No modelo externo, as principais decisões são tomadas em um ambiente não 

judicial. Cueva (1995) aponta os EUA como exemplo, ressaltando o aspecto da 

seleção e da nomeação dos integrantes deste Poder.  

Isso porque, mesmo que existam Conselhos formados por magistrados que 

exercem diretamente o controle e a gestão do Judiciário Federal, os integrantes são 

escolhidos e nomeados pelo Executivo, não havendo seleção pública. Ainda, cabe ao 
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Senado exigir a responsabilidade criminal dos membros dos Tribunais Superiores por 

meio do impeachment25.  

Ainda que especifique a dinâmica do modelo externo na seleção e no controle 

disciplinar de magistrados, a análise de Cueva (1995) se detém apenas nestes 

aspectos do governo da Justiça Federal norte-americana, o que simplifica a relação 

entre a forma como as decisões são tomadas no governo judicial e a respectiva 

indicação do magistrado.  

Esta afirmação, ainda que hipoteticamente válida, necessita de uma análise 

mais aprofundada das decisões deste Conselho. Cabe um estudo que verifique a 

relação entre as decisões dos conselheiros judiciais norte-americanos e suas 

respectivas indicações ao cargo. Só assim será possível afirmar se o órgão se 

configura como uma extensão do parlamento e do Executivo, e, portanto, trata-se de 

um governo judicial externo.  

No entanto, se após a nomeação, os magistrados passam a atuar apenas em 

nome dos interesses do Judiciário, suas decisões poderiam ser consideradas parte 

de um modelo interno, cuja caracterização é apresentada a seguir.  

Por sua vez, no modelo interno, as decisões são tomadas no âmbito do próprio 

Judiciário. Cueva (1995) exemplifica com aquele utilizado em grande parte da Europa 

Continental, no qual as normas que regulam a magistratura estão previstas em leis e 

são aplicadas pelo Poder Executivo. Contudo, as decisões de caráter disciplinar são 

deixadas nas mãos do próprio Judiciário.  

Esse modelo pressupõe um sistema em que magistrados são considerados 

como juízes-funcionários ou, ainda, burocratas, que ingressam na carreira por meio 

de concurso público. Seu caráter interno se deve à participação dos corpos judiciais 

na resolução dos conflitos inerentes à aplicação das leis. Assim, ainda que haja a 

participação do Executivo na aplicação das normas estatutárias, sua intervenção é 

controlada e as decisões, diretamente ou por meio de via recursal, acabam sendo 

tomadas no âmbito do Judiciário.  

Dessa forma, ainda que haja algum tipo de participação do Executivo no 

governo judicial, em última instância são os próprios tribunais que conduzem as 

                                           
25 Como mencionado, este não é modelo adotado pela magistratura estadual norte-americana, que 
possui diferentes formas de recrutamento de seus integrantes entre os diversos estados e que incluem 
eleições populares ou, ainda, designação pelo governador ou pelo parlamento local (CUEVA, 1995, p. 
181-183).  



109 

 

garantias funcionais, "nomeadamente no que se refere à gestão da carreira dos 

magistrados, em particular os procedimentos de seleção e ingresso e aqueles 

relacionados à progressão nos diversos níveis profissionais" (CHAVES, 2019, p. 187).  

Por sua vez, na modalidade institucional são criados órgãos colegiados 

específicos para o exercício do governo judicial, que não estão vinculados a órgãos 

externos e, necessariamente, tampouco compõem o Poder Judiciário, o que afasta 

dos tribunais matérias relativas ao estatuto da magistratura. De igual forma, ele retira 

do Poder Executivo essa prerrogativa. 

Há uma associação entre os Conselhos Judiciais e uma modalidade específica 

de governo judicial, como ocorreu na França e, posteriormente, em muitos países 

europeus, como Itália, Portugal e Espanha. Nas demais, até é possível que o governo 

contenha a figura de um Conselho, enquanto nesta ele é imprescindível. Em outros 

termos: toda modalidade institucional inclui Conselhos Judiciais, embora nem todos 

possam necessariamente serem considerados modalidade institucional. 

 

2.3.3 Modelos de Conselho Judicial 

 Há modelos que não distinguem os tipos de governo judicial, e sim o fazem 

somente em relação aos Conselhos Judiciais. Eles não necessariamente consideram 

que apenas os Conselhos sejam governo judicial, simplesmente, estão focados 

apenas em classificar os diferentes arranjos institucionais adotados na construção 

desses órgãos. 

 

2.3.3.1 A classificação de Sampaio 

Uma das mais influentes classificações na literatura brasileira é aquela 

proposta por Sampaio (2007), que aponta a existência de duas matrizes.  

A primeira é a latino-europeia, que contempla os casos bastante citados de 

França, Itália, Portugal, Espanha, mais Bélgica, Turquia e Andorra. A segunda é 

nórdica-europeia, relativa aos casos de Suécia, Irlanda e Dinamarca.  

Além dessas matrizes e dos respectivos países a elas pertencentes, o autor 

relaciona muitos outros casos, que não estão contidos em nenhum dos dois modelos. 

Eles são expostos por região e abrangem: América Latina, Europa Centro-Oriental, 

África, Oriente Médio, Ásia Central, Sul e Sudoeste asiáticos, mais o Canadá, que é 

exceção por ser identificado em particular. 
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Há duas dificuldades no modelo proposto pelo autor. A primeira é que o critério 

escolhido, o geográfico, não é suficiente para distinguir efetivos modelos de 

Conselhos. O autor até comenta que o latino-europeu corresponde àqueles em que 

dominam os laços com o Executivo e o nórdico-europeu, por existir mais ampla 

autonomia do Judiciário e por assumir atribuições de autogoverno. Porém, essa 

distinção não é aprofundada, apenas anunciada, seguindo-se a descrição do arranjo 

institucional de cada Conselho Judicial nacional referente a cada padrão. 

A segunda é que as categorias adotadas são algo inusitadas, pois incluem 

apenas casos europeus – os não-europeus são emanações desses e sequer 

configuram padrões – e elas são denominadas de forma equivocada ou forçada em 

relação aos casos nacionais, pois ambas (latina e a nórdica) não incluem apenas 

países dessas culturas, geografias ou mesmo dessas tradições jurídicas.  

 

2.3.3.2 A classificação de López 

López (2002) adota a forma de escolha dos integrantes como critério para 

estabelecer a tipologia dos Conselhos Judiciais. Ele afirma existir três modalidades: 

corporativa, assembleária e mista.  

O primeiro tipo é caracterizado por ter em seu corpo somente membros do 

próprio Judiciário ou possuir a maior parte da composição formada por integrantes 

juízes ou magistrados. Toda a administração fica nas mãos do Poder Judiciário, sem 

interferência dos demais poderes. Ele é responsável por gerir recursos humanos, 

materiais e orçamentários. 

Este modelo é definido por López (2002) como autogoverno, acompanhando a 

classificação de outros autores, como Cueva (1995), Costa (2001) e Luque (2012)26.  

Como já comentado, a preponderância de magistrados no órgão que exerce o 

governo judicial busca a máxima independência e, por esse motivo, defende que a 

"separação se estenda não só a julgar e fazer executar o julgado, mas também a todos 

os aspectos internos. Só assim se alcança uma independência plena, incondicional, 

que esteja de acordo com a alta missão de administrar a justiça" (LÓPEZ, 2002, p. 

237, tradução livre da autora).  

                                           
26 Luque (2012) fala em heterogoverno, quando não há juízes ou eles são minoritários no órgão 
responsável por essa tarefa. No debate brasileiro, especialmente antes da adoção do CNJ, essa 
questão se apresentou em torno da clivagem controle externo-interno, como será apontado no próximo 
capítulo. 
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Isso porque, em teoria, quanto mais autogoverno, maior a independência – com 

toda a certeza em sua modalidade externa, embora não necessariamente na 

dimensão interna, pois essa depende de outros fatores. 

O maior problema desse modelo – e por isso López (2002) o denomina como 

corporativo mais do que de autogoverno – corresponde à ineficácia do sistema de 

controle, pois a instituição torna-se imune a qualquer tipo de fiscalização pelos demais 

poderes. Assim, evita possíveis influências políticas sobre a atividade jurisdicional, 

mas, não havendo um sistema externo de vigilância ou de controle sobre suas 

atividades, corre o risco de haver um excesso de corporativismo entre os pares, 

acarretando irresponsabilidade ou, ainda, impunidade aos desvios de conduta 

cometidos (LÓPEZ, 2002, p. 240-241)27.  

Como expõem Garoupa e Ginsburg (2008, p. 22-23), se os juízes são maioria 

no Conselho, pode-se presumir que o utilizem para preservar sua independência e 

para exercer o autogoverno. E, se forem minoria, o Conselho pode ser utilizado para 

fazer com que os juízes prestem contas.  

Mas há visões nuançadas. Esses mesmos autores ponderam que essa é uma 

possibilidade, não uma certeza, pois, mesmo quando minoritários, os juízes podem 

ser dominantes, notadamente por causa das vantagens estratégicas que possuem no 

Conselho. Elas estão relacionadas ao conhecimento específico que eles detêm sobre 

as questões que estarão em discussão, além do interesse direto nos resultados. 

Por sua vez, Nieto (2007, p. 36) considera o critério da quantidade de juízes 

como insuficiente para classificar o Conselho. Baseado na experiência espanhola, ele 

registra que os magistrados não constituem um bloco homogêneo e que o perfil 

político se sobrepõe à condição profissional, dividindo-os partidária e/ou 

ideologicamente, ainda que não apague por completo os vínculos (e os interesses) 

corporativos desses representantes. 

As ponderações de Garoupa e Ginsburg (2008) e Nieto (2007) evidenciam a 

condição formal e ideal do modelo de López (2002). Eles demonstram que a resposta 

sobre a dinâmica decisória e comportamental de um Conselho Judicial não pode ser 

obtida apenas pela observação do desenho institucional, e sim depende da análise 

empírica, relativa a como se comportam, de fato, seus membros e a própria instituição. 

                                           
27 Esses riscos identificados no autogoverno já foram comentados no capítulo e encontram crítica 
especialmente em Garoupa (2011). É o repúdio a essa autoproteção garantida pelo próprio corpo de 
funcionários especializados que está na base da demanda por responsabilização. 
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O segundo tipo explorado por López (2002) é denominado assembleário. Ele o 

caracteriza pela existência de um Conselho que se ocupa da administração do 

estatuto da magistratura, formado por membros designados pelo parlamento. Como 

este possui a legitimidade democrática, aqueles que venham a ser escolhidos também 

estão dotados de legitimidade, ainda que indiretamente.  

Há dois detalhes relevantes nesse modelo. O primeiro é que, ainda que tenham 

de ser magistrados, os nomes escolhidos são definidos pelo critério da afinidade com 

os partidos, em uma decisão que subordina quaisquer outras capacidades. O segundo 

é que, na condição de indicados pelo parlamento – e a exemplo do que ocorre no 

parlamentarismo –, os conselheiros podem ter seus mandatos por ele revogados a 

qualquer momento, caso seja considerado que não desempenham a contento as 

funções de governo.  

A submissão do Conselho às decisões do parlamento acarretaria uma violação 

ao princípio democrático da divisão entre os poderes e afetaria um dos principais 

objetivos do governo judicial, que é o de manter a independência dos magistrados. 

Este aspecto ainda fragiliza o Conselho, que fica à mercê de um órgão eminentemente 

político, como é o parlamento, e que incorpora, também ele, uma composição 

partidária (LÓPEZ, 2002, p. 242-245). 

Por fim, o modelo misto é apresentado como aquele vigente na Espanha a partir 

de 1985. Esta configuração se dá a partir de uma mistura entre os dois modelos 

anteriores.  

De um lado, há o predomínio de magistrados: dos 20 membros, 12 devem ser 

escolhidos dentre membros do Poder Judiciário e oito dentre juristas de reconhecido 

prestígio que possuam mais de 15 anos de exercício da profissão.  

De outro, quem define os nomes é o parlamento, com a obrigatoriedade dos 

escolhidos terem apoio de três quintos da cada câmara. E, a partir de 2001, os 

integrantes do Poder Judiciário não são mais escolhidos livremente, e sim a partir de 

listas tríplices propostas por associações judiciais e por juízes ou magistrados não 

associados que representem 2% da carreira judicial (LÓPEZ, 2002, p. 245-248). 

Assim, este modelo misto se aproxima do assembleário, porquanto seus 

membros são escolhidos pelo parlamento, mas é composto por um aspecto 

corporativista, pois todos os integrantes são do meio jurídico e a maioria é formada 

por juízes.  
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Ao contrário do que se poderia imaginar, na visão de López (2002, p. 246, 

tradução livre da autora), este modelo acumula os inconvenientes dos dois outros, e 

não as qualidades: "dependência e irresponsabilidade. Todo o oposto dos dois valores 

(independência e responsabilidade) a que, supostamente, se deve o CGPJ [Conselho 

Geral do Poder Judiciário]”28. 

 

2.3.3.3 A classificação de Garoupa e Ginsburg 

Garoupa e Ginsburg (2008) procuraram construir uma tipologia dos Conselhos 

Judiciais, tendo como eixo de análise a já comentada clivagem relativa ao grau de 

independência judicial e à necessidade de esse órgão ser accountable.  

Apesar de partir de uma discussão normativa, os autores procuraram formular 

uma tipologia descritiva e empiricamente orientada, especialmente porque 

reconhecem inexistir um modelo ótimo para atender esses dois eixos. De igual forma, 

na análise dos 121 Conselhos então em vigor no mundo que estudaram, não 

encontraram evidências que apontassem para relações necessárias em favor de um 

determinado desenho institucional.  

Com isso, indicam que diferentes desenhos podem alcançar os mesmos 

objetivos, assim como diferentes intencionalidades podem ser contempladas pelos 

mesmos arranjos institucionais.  

Sendo assim, há uma grande variação entre os Conselhos adotados pelos 

diferentes países ou entre as modalidades implantadas ao longo do tempo no mesmo 

país, seja porque visam a solucionar problemas distintos, seja porque se inserem em 

sistemas sociais e jurídicos com trajetórias diferentes, sem que haja uma forma ideal 

a ser seguida ou servir de parâmetro às demais29. 

A tipologia por eles proposta se baseia em dois elementos: as funções 

exercidas pelos Conselhos Judiciais e a forma como eles estão compostos.  

Três funções são consideradas: (1) mínima, que cobre apenas atividades 

administrativas dos tribunais; (2) média, que envolve unicamente nomeação dos 

                                           
28 López (2002) cita diferentes fases do governo judicial na Espanha como exemplo dos três modelos: 
o modelo assembleário era o existente antes de 1980; o corporativo vigorou a partir de 1980 com o 
Conselho Geral do Poder Judiciário que possuía 12 dos 20 membros oriundos do Judiciário; e o modelo 
misto é o existente desde 1985. 
29 Como comentado anteriormente, eles expressam essa diversidade por meio de uma figura que 
sintetiza a alternância do governo judicial entre a busca da independência e da accountability. 
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juízes; (3) extensiva, que gira em torno da carreira dos magistrados (avaliação de 

desempenho, progressão, remoção, disciplina).  

As formas de composição, por sua vez, também possuem três modalidades, 

conforme o perfil dos membros quantitativamente preponderantes: (1) juízes da 

Suprema Corte; (2) juízes de outras instâncias; (3) não magistrados.  

Pela combinação, há nove possibilidades de Conselhos Judiciais, embora o 

critério das funções previstas no arranjo institucional seja o decisivo na classificação. 

Por isso, todos os que exercem funções mínimas são considerados débeis, 

independentemente da forma de composição.  

Os que possuem funções médias têm comissões de nomeação hierarquizada 

(quando preponderam membros da Corte Suprema), ou não hierarquizada (quando 

prevalecem os juízes de instâncias inferiores), mas ambas são autorreguladas. Há, 

ainda, as comissões de nomeação majoritariamente formadas por não magistrados, 

que se distinguem das demais por serem não autorreguladas.  

No caso daqueles com funções extensas, os formados majoritariamente por 

magistrados se distinguem por serem hierarquizados e não hierarquizados, conforme 

a preponderância ou não de membros da Suprema Corte. Aqueles em que os não 

magistrados formam a maioria, os autores consideram politizados. 

O quadro a seguir sintetiza as diferentes classificações de governo judicial. 
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Quadro 2.2 - Modelos de governo judicial 
 
 

Autor Tipos Descrição 

 
GUERRA (1997) 

 

 
Tradicional 

 

Europeu - o governo judicial é 
exercido pelo Executivo 

Ibero-americano - a administração do 
judiciário é feita pelas Corte 

Superiores 

Estados Unidos - o governo é 
descentralizado, existem conselhos 

de juízes que o exercem 

 
Novo modelo institucional 

(Conselhos) 
 

Possui especificidades em cada país; 
em geral, são organismos 

independentes, não jurisdicionais, de 
gestão administrativa, que não 

integram os tribunais, nem são nova 
instância dos colegiados existentes 

 
CUEVA (1995) 

 

 
Externo 

O governo é exercido fora do âmbito 
judicial, normalmente pelo Executivo, 

a partir do Ministério da Justiça 

 
Interno 

 

As decisões sobre a gestão do 
judiciário são tomadas pelos próprios 

magistrados ou tribunais 

 
Institucional 

 

Órgãos colegiados independentes 
exercem o governo judicial 

 
SAMPAIO (2007)* 

 

 
Latino-europeia 

Predominam o vínculo com o 
Executivo 

 
Nórdica-europeia 

 

Independência do Judiciário, que 
exerce o autogoverno 

 
LÓPEZ (2002)* 

 

 
Corporativo 

 

Composto por integrantes do Poder 
Judiciário em sua totalidade ou 

maioria 

Assembleário Membros escolhidos pelo parlamento 

 
Misto 

Membros eleitos pelo parlamento 
dentre integrantes do meio jurídico 

 
GAROUPA; GINSBURG 

(2008)** 

Competência Extensiva, Média, Intensiva 
Composição 

(Preponderância) 
Juízes da Suprema Corte 

Juízes de outras instâncias 
Não juízes 

* refere-se especificamente aos Conselhos Judiciais 
** refere-se a Conselhos Judiciais. Na coluna tipo figuram os critérios. As categorias aparecem na descrição. A combinação entre 
ambos produz nove tipos.  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Importante ponderar que estas classificações, ainda que contribuam para 

observar os modelos de governos judiciais, são essencialmente tipos-ideais, que não 

podem ser aplicadas de forma rígida, pois possuem variações e adaptações 

específicas em cada país. Dentre todos, o modelo mais flexível é o proposto por 

Garoupa e Ginsburg (2008). 
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2.4 Reflexões em torno da concepção de governo judicial  
 

Apresentados os elementos principais dessa literatura, há dois aspectos que 

se deseja destacar, a título de fechamento do capítulo.  

O primeiro é a preferência que ela apresenta por uma definição axiológica ou 

prescritiva de governo judicial, ao invés de uma descritiva, o que se reflete em 

classificações contraditórias em relação ao conceito adotado. O segundo é uma ampla 

dose de imprecisão em relação ao que abrange efetivamente essa denominação. Para 

os interesses da tese, essa é uma restrição que precisa ser superada. 

A expressão governo judicial e a própria temática ganhou relevância e passou 

a merecer atenção a partir do pós-II Guerra Mundial, tendo como locus inicial os 

países em que a traumática experiência de regimes totalitários, da qual o Judiciário 

foi partícipe por ação ou omissão, indicou a necessidade de buscar arranjos 

institucionais que evitassem a repetição dos mesmos erros.  

Não se pode negar que esse foi um projeto bem-sucedido: o governo judicial 

resultou na criação de arranjos institucionais centrados na preservação e/ou na 

ampliação da independência judicial. Além disso, desenvolveu-se como um tema 

específico, ofereceu um olhar distinto à questão do Judiciário e originou uma produção 

teórica própria. 

Entretanto, essas características originais se agregaram à trajetória desse 

conceito e nele deixaram marcas que cobram o seu preço. A discussão em torno do 

governo judicial passou a estar indissoluvelmente vinculada à necessidade de efetivar 

a independência dos órgãos judiciais e as garantias funcionais dos magistrados, o que 

o torna fortemente axiológico ou prescritivo.  

Tal peculiaridade produz duas consequências do ponto de vista 

epistemológico.  

Uma é que ela perde de vista um conceito descritivo, capaz de ser aplicado a 

qualquer temporalidade e/ou situação fática. Ou seja, deixa de perceber o governo 

judicial como um conjunto de necessidades e de demandas a serem atendidas, que 

são decorrentes da própria condição do Poder Judicial, tomado como uma instituição 

ou organização, e que se impõe independentemente do objetivo pretendido por esse 

exercício de poder.  

A expressão pretende indicar “governo próprio”, “autônomo” ou “autogoverno”, 

centrando-se prioritariamente no fato dos magistrados ou o Poder Judiciário o exercer 
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– exclusivamente ou majoritariamente – mais do que enfatizar que o Judiciário é 

governado. De igual forma, ao circunscrevê-lo à afirmação da independência judicial, 

torna-se mais dificultoso perceber que o Judiciário é uma instituição, e não meramente 

um conjunto de juízes isolados que buscam autonomia, e que, como tal, deve ser 

conduzida, gerida, dirigida.   

Argumenta-se que uma coisa é considerar o governo judicial como categoria 

analítica, o que implica uma “história” particular. Outra é apreciá-lo como objeto. E um 

não pode ser tomado pelo outro.  

Se o conceito de governo judicial estiver associado necessariamente ao 

objetivo normativo de garantir a independência judicial, ele deixa de estar capacitado 

a compreender e a explicar o governo judicial como prática concreta de dirigir o 

Judiciário, seja lá qual for o rumo ao qual ele é levado. Isso porque nem todas essas 

práticas visaram no passado, visam na contemporaneidade e, quem sabe, visarão no 

futuro preservar e/ou afirmar a independência judicial.  

Para usar uma distinção proposta por Bobbio (1992), é a diferença entre um 

conceito prescritivo e outro descritivo de governo judicial. Se um é importante para 

uma visão normativa e idealizada desse governo, o outro é necessário para a 

verificação empírica das formas – desejáveis ou não – que ele assume concretamente 

mundo afora. 

Dito de outra forma: um governo judicial real, efetivo, concreto, pode ser 

exercido com vistas a garantir a independência dos magistrados ou, ao contrário, com 

vistas a preservar a dependência. Pode ser centralizado ou amplamente 

descentralizado, a ponto de se falar em “arquipélago do judiciário” e insinuar que 

sequer há um governo unificado. Ainda assim, sempre é uma forma peculiar de 

conduzir os negócios relativos ao Judiciário. Em essência, uma forma não neutra e 

não aleatória, que produz resultados, os quais são politicamente fixados e 

estabelecidos.  

Na mesma medida, defende-se que a questão associada à defesa da 

independência, que gira em torno de quem exercita o governo judicial é relevante, 

mas derivada. O que é o governo judicial e o que ele compreende torna-se uma 

demanda mais determinante e conceitualmente mais apropriada para a verificação 

positiva.  

Com isso, quer-se dizer que a temática do governo judicial sempre existiu como 

prática. O aparato judicial tem sido governado, em qualquer tempo e sob diferentes 
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formas, pois, na sua dimensão mais abstrata e epistemologicamente mais relevante, 

a expressão se refere ao modo como ele é organizado e gerido, a como se distribui o 

poder na instituição ou, ainda, como ocorre “o arranjo institucional e o próprio exercício 

das atribuições e funções inerentes ao Poder Judiciário” (CHAVES, 2019, p. 137, nota 

147). 

 Com esse comentário não se está afirmando que a independência judicial não 

seja um valor a ser perseguido e exaltado, mas sim que, no escopo da noção teórica 

de governo judicial, ela se torna imprescindível por causa de uma construção 

interessada, que circunscreve o conceito a uma acepção específica. Entretanto, ela 

que não compreende o conjunto de possíveis modelos de governo judicial, 

especialmente aquele não pautado pela independência em relação a terceiros.  

Por consequência, é melhor e mais desejável um governo judicial que busque 

a independência, mas não é imprescindível. As necessidades que impõem o Judiciário 

como instituição que precisa ser governada e tornam efetivo o governo judicial não o 

vinculam indissoluvelmente à independência. O estabelecimento desse vínculo é, 

como já tido várias vezes, axiológico, normativo, uma construção ideológica e que é 

empiricamente falso ou produz uma venda epistemológica que dificulta a análise 

empírica, pois impede de ver o conjunto de casos e conduz a selecionar as amostras.  

Este é o ponto: ao ser empiricamente falso ou produzir graves limitações na 

análise empírica, precisa ser remodelado para se tornar um conceito descritivo e 

válido para a ciência. Em síntese: a temática do governo judicial exige um conceito 

descritivo, no qual a busca da independência do judiciário não é valor imprescindível, 

embora seja desejável.  

Colocadas as coisas desse modo, pode-se retomar, por exemplo, o conceito 

proposto por Chaves (2019) e tentar livrá-lo da carga axiológica para torná-lo mais 

atemporal e descritivo. Aliás, o próprio autor realizou esse trabalho, quando afirma, 

em outra passagem do seu trabalho, que governo judicial se refere  

 

ao exercício das atividades judiciais por meio de seus órgãos, individuais e 
coletivos, reconhecidos pela ordem constitucional, voltado à consecução dos 
negócios relacionados às suas funções instrumentais, não apenas as de 
índole político-discricionária (instituição de políticas públicas, edição de atos 
internos com força de lei, iniciativa de leis, etc.), mas também aquelas de 
matriz administrativa, alusivas à prática de atos de execução e atos 
operacionais vinculados à legislação em vigor, inclusive normas internas, 
editadas nos limites de suas atribuições constitucionais (CHAVES, 2019, p. 
176). 
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Ressalva-se que o conceito não associa o governo judicial a qualquer finalidade 

ou valor, seja a tão recorrente independência judicial, seja a mais recente 

accountability ou mesmo à eficácia no desempenho de suas tarefas e na distribuição 

da justiça. Nenhum desses termos está presente no enunciado.  

Ele se foca na descrição do governo judicial e em apresentá-lo como meio ou 

exercício, sem associá-lo a qualquer fim, embora enfatize o vínculo às determinações 

constitucionais. E, por isso, tal definição não impede que visões axiologicamente 

orientadas e normativas possam acrescer esses requisitos a tal definição. 

De modo ainda mais direto, Luque (2015, p. 163, tradução livre da autora) 

define governo judicial como  

 

uma função estatal (e, por extensão, ao órgão ou instituição que a 
desempenha) que consiste em organizar, gestionar e, em última instância, 
dirigir o Poder Judicial como organização complexa e contemplada em sua 
dimensão meramente estrutural, portanto, alheia à atividade propriamente 
jurisdicional que os membros e os órgãos dela podem desempenhar. 

 

Outra consequência epistemológica produzida pela concepção axiológica de 

governo judicial é a construção de tipologias contraditórias em relação ao conceito 

formulado. Isso porque, como campo de estudos, ele passa a compreender a 

discussão sobre os elementos constituintes e os arranjos institucionais que alcançam 

a pretensão de garantir a independência judicial e a intensidade em que o fazem. Ou 

seja, implica discutir quais características devem ter esses arranjos para garantir a 

autonomia do Judiciário e/ou verificar quais desenhos específicos a alcançam com 

mais fortaleza.  

Ao mesmo tempo, e como reflexo dessa opção, modalidades de administração 

dos órgãos jurisdicionais que não possuem esse objetivo ou que não o atingem com 

a mesma eficiência deixam de ser governo judicial ou passam a ser formas primitivas 

ou degeneradas desse tipo-ideal, o que ressalva uma tipologia prescritiva, pois há 

formas boas e outras más ou não tão-boas e desejáveis. 

 Há, assim, duas distinções básicas desenvolvidas pelos estudos desse campo: 

entre modelos de organização do poder judicial, sendo que apenas alguns – aqueles 

que visam à independência – são efetivamente considerados por eles governo judicial; 

e, dentre aqueles que eles consideram como governo judicial, para identificar os mais 

“eficientes” no cumprimento do propósito e que, dentro da finalidade axiológica que 

impulsiona o debate, tornam-se os mais desejáveis.  
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Entretanto, como pode ser visto nas classificações das formas de governo 

judicial apresentadas anteriormente, aparecem como tal modalidades em que a 

independência judicial não é buscada e/ou preservada, como ocorre com o chamado 

modelo tradicional europeu (pré-1946), proposto por Guerra (1997), e o externo, de 

Cueva (1995).  

Das duas uma: ou eles não são governo judicial, de fato, pois não 

correspondem a formas que privilegiam a independência judicial; ou o conceito precisa 

ser revisto para contemplá-las, visto serem, sim, formas de governo judicial, ainda que 

indesejáveis. 

Embora se considere essas críticas procedentes e necessárias para o 

aprimoramento do debate em torno do governo judicial, para o âmbito desta tese elas 

não são tão essenciais, pois a questão trabalhada, por se referir ao Brasil e ao caso 

do CNJ, já opera no terreno de um governo judicial que ambiciona privilegiar a 

independência judicial. Isto é, ela corresponde a um modelo que poderia alcançar os 

mesmos resultados se se inspirasse e aderisse sem maiores reflexões ao conceito de 

governo judicial axiologicamente orientado e às classificações propostas a partir dele. 

O segundo campo de crítica dirigido a essa concepção, no entanto, atinge 

diretamente a proposta da tese e precisa ser levada necessariamente em 

consideração. Ele diz respeito aos aspectos da atividade judiciária abarcados pelo 

conceito de governo judicial e, por conseguinte, ao horizonte epistemológico que ele 

se propõe a cobrir.   

Como visto, muitas das reflexões – e suas respectivas classificações – 

circunscrevem o governo judicial ao modo como é administrada a carreira dos 

magistrados. Pode-se dizer que há coerência em relação à ênfase na independência 

presente na concepção axiológica que a impulsiona e à fonte temporal e geográfica 

das discussões dessa temática.  

A normatividade aponta que quanto mais intensamente essa gestão estiver em 

mãos da própria magistratura e mais garantias forem a ela oferecidas, haverá mais 

autonomia e um governo melhor, ainda que mecanismos de accountability tenham se 

afirmado posteriormente como relevantes.  

Porém, ainda que corresponda à experiência dos países europeus – os 

mesmos onde a temática mais se desenvolveu –, essa é uma visão muito estreita de 

governo judicial, considerando a gama de dimensões que a atividade jurisdicional 
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engloba, razão pela qual, segundo a proposição de Cueva (1995), Bolado (1995) e 

Alonso (2015), refere-se à visão restrita de governo judicial. 

Uma segunda dimensão do governo judicial se soma à anterior e é 

contemplada por investigadores que abordam também a quem compete e o modo 

como é exercida a gestão financeira e administrativa dos órgãos judiciais, com vistas 

à prestação do serviço jurisdicional. É nesse escopo que se circunscrevem as 

abordagens que consideram os aspectos organizacionais e burocráticos da 

instituição, nas quais ganham fôlego a busca pela eficiência, eficácia, garantias de 

acesso e redução da morosidade do judiciário etc. Ainda conforme Cueva (1995), 

Bolado (1995) e Alonso (2015), ela corresponde à visão ampla de governo judicial. 

 Como pondera Hammergren (2002), se o foco na dimensão relativa às 

autonomias da carreira é forte no contexto europeu, especialmente pela experiência 

histórica daquele continente, a atenção que também contempla a dimensão dos 

encargos administrativos relativos à “máquina do judiciário” é mais observada nas 

experiências latino-americanas. 

Entretanto, o argumento da tese e o impulso para o estudo empírico que ela 

contém considera que essas duas dimensões ainda não são suficientes para o 

desenvolvimento de uma concepção ampla de governo judicial. E, principalmente, 

ambas deixam de lado um aspecto muito relevante dessa atividade governativa, que 

se identifica como essencialmente político.  

Ele diz respeito à distribuição de tarefas e de poderes entre os diversos órgãos 

que compõem o Poder Judiciário (tribunais e juízes) e deles com os demais poderes 

e atores políticos. Seguindo a afirmação de Hernández (2013, p. 27, tradução livre da 

autora) 

 

a questão do governo judicial é um problema de poder, não de organização 
ou de eficácia da jurisdição. Refere-se ao modo como se articulam – 
competem e se ordenam entre si – os atores da política judicial, como tratam 
de ampliar o próprio poder e limitar o dos demais e qual é o resultado [...]. 

 

Não por acaso, ao falar em governo judicial, alguns autores ocasionalmente 

utilizam a expressão “política judicial” – como visto acima – ou, alternativamente, 

“política de justiça”, caso de Garoupa (2011, p. 16).  
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Luque (2015, p. 175) afirma que os órgãos do governo judicial têm uma 

natureza ambivalente: administrativa, porém, na prática, impregnada de politicidade. 

Outro exemplo figura em Alonso (2015, p. 524, tradução livre da autora), que afirma:  

 

o governo do poder judicial consiste, pois, em apontar as diretrizes ou 
orientações de uma política judicial, entendida como política de Estado, não 
de partido, e em realizar com autonomia em relação aos outros poderes as 
atividades necessárias para a aplicação dessa política judicial. 

 

Para explicar com mais detalhamento qual dimensão é essa, pode-se dizer que 

a questão diz respeito ao modo como é exercida a atividade decisória no/do Judiciário, 

em um panorama bifronte: ele frente aos demais atores, em especial os demais 

poderes e os partidos políticos; e diante dos diferentes órgãos que compõem o próprio 

Judiciário, sejam eles indivíduos (juízes), sejam eles tribunais de diferentes graus de 

jurisdição.  

Em função de razões históricas e da visão axiológica do governo judicial, mas 

também do reconhecimento tácito da fragmentação do Judiciário e da autonomia dos 

juízes, o foco das discussões está quase exclusivamente centrado nas relações com 

os atores externos, especialmente o Executivo.  

A questão da “economia doméstica” do Judiciário figura nas preocupações com 

a independência interna e, especificamente, no modo como é caracterizado o modelo 

tradicional americano, mas, como foi indicado anteriormente, ela recebe bem menos 

ênfase na literatura. 

Quando a dimensão interna é destacada, ainda assim não o é do modo como 

a tese a concebe. Isso porque, a dimensão política não deve ser compreendida 

unicamente em relação à obtenção de determinados resultados, notadamente mais 

eficiência ou eficácia, como ocorre na literatura relacionada à temática das políticas 

públicas. Esta concebe “política judiciária” (ou seus derivados) como a “ciência e arte 

que trata da constituição da justiça e procura ordenar, corrigir, e simplificar o 

funcionamento de seus órgãos, adotando e executando medidas necessárias que 

atinjam a eficiência que a sua finalidade social exige” (NUNES, 1990, p. 661 apud 

SILVEIRA, 2007, p. 185). 

O caráter “aplicado” dessa definição se torna ainda mais claro por meio de 

Silveira (2007, p. 185-186) quando a vincula à organização do Poder Judiciário – o 

que é correto –, mas a circunscreve a aspectos como: “onde é necessário rever e 
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corrigir práticas que se revelam inócuas, como é possível simplificar procedimentos 

demasiado burocráticos, tudo para que a finalidade social, para a qual existe o Poder 

Judiciário, possa ser alcançada”. Ou seja, ela trata de um desafio de planejamento 

organizacional, não de relações de poder. 

No caso desta tese, como se sabe, o foco está dirigido às relações internas, 

mas ela se volta a saber como se dá essa atividade decisória, em uma estrutura 

diversificada, na qual, ao mesmo tempo em que subsistem esferas de autonomia, 

convivem muitas sobreposições e concorrências em torno de abrangências e 

competências. Sem contar outras tantas zonas cinzentas, nas quais a preponderância 

está simplesmente em disputa ou os limites da concorrência não foram razoavelmente 

estabelecidos30.  

Como já foi diversas vezes comentado, esse é o caso do Brasil, pós-CNJ, no 

qual a criação desse novo ator do judiciário ampliou essas zonas de penumbra e os 

conflitos ou incertezas potenciais intrajudiciais, o que será aprofundado no próximo 

capítulo.  

 Para fechar esse capítulo, resgata-se o que foi apontado na introdução: a 

abordagem sobre o governo judicial é parte relevante do processo de construção da 

análise que a tese se propõe a empreender.  

A noção de governo judicial é bastante relevante para contextualizar o CNJ e o 

conflito que a tese se propõe a estudar e, igualmente, para estabelecer um olhar mais 

longitudinal para o problema específico, que o remete a uma dimensão teórica e 

histórica mais ampla e generalizante.  

No entanto, é preciso ressalvar que, por si só, ela não fornece os elementos e 

as ferramentas necessárias para analisar a questão, desenvolver a interpretação dos 

dados coletados, produzir evidências e tampouco fornecer explicações capazes de 

responder o problema, confirmar ou não as hipóteses e levar a bom termo a tese. Em 

outros termos: o governo judicial é um aporte teórico útil, até mesmo necessário, mas 

não suficiente.  

Diante da constatação da concepção teórico-interpretativa que essa concepção 

não fornece plenamente e da carência que ela deixa, é necessário agregar outras 

contribuições à tese. É o que o próximo capítulo pretende promover, ao versar 

                                           
30 A questão aqui abordada não diz respeito às competências jurisdicionais, e sim a quem pode 
determinar o que cada órgão deve fazer e quais regras precisa seguir, em termos administrativos e/ou 
funcionais, para realizar as tarefas-fins, jurisdicionais, que lhe cabem.  
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especificamente sobre o CNJ, relatar sua trajetória de criação, características 

específicas, cenário do Poder Judiciário e do governo judicial em que se insere, assim 

como o modo como tem sido abordado pela literatura especializada.    



 

 

Capítulo 3 – Um retrato do CNJ 

 

O capítulo tem como objeto o Conselho Nacional de Justiça. Os objetivos visam 

a caracterizar essa instituição, relatar o processo de criação, apresentar o modo como 

ela tem sido abordada pela literatura especializada e, a partir dos resultados obtidos 

por essa revisão, situar com mais propriedade a proposta de análise que a tese busca 

realizar.  

O esforço de pesquisa está baseado em fontes, como: teses, dissertações, 

artigos publicados em livros e revistas, além de textos legais, decisões judiciais e atos 

normativos do CNJ. Basicamente, houve a leitura, análise e classificação dos 

trabalhos, conforme a identificação da abordagem realizada e do período em que foi 

produzido. 

A estrutura do capítulo está moldada em duas partes, desdobradas em oito 

seções, sendo sete de desenvolvimento e uma de fechamento.  

A primeira, que abarca três seções, caracteriza o CNJ. As duas divisões iniciais 

se referem a períodos anteriores à criação do Conselho: uma aborda a “crise” e a 

“reforma do Judiciário”, correspondendo a uma visão de conjunto do contexto a partir 

do qual surge; a outra resenha os termos da discussão em torno do estabelecimento 

de um órgão de controle do Judiciário.  

A seção 3 parte da instituição efetivamente adotada no país e se dedica a 

apresentar e discutir os traços mais característicos do desenho institucional, 

notadamente as competências e a forma de composição. Ainda nessa seção, dispõe-

se a discutir o CNJ e sua relação com o governo judicial, a retomar a temática 

desenvolvida no capítulo anterior, e com as características que promovem o 

isolamento entre si dos diferentes órgãos do Judiciário brasileiro, causar atritos e 

dificultar a implementação de um governo judicial uno, que possa estabelecer 

diretrizes a serem seguidas por todas as partes que o compõem.  

Cumpridas essas etapas, a segunda parte tem como foco os trabalhos sobre o 

CNJ, distinguidos por área predominante ou temática principal. Ela é composta por 

quatro seções.  

A de número 4 está voltada aos trabalhos que versam sobre o processo de 

criação do CNJ. A seção 5 se centra em estudos que abordam o funcionamento do 

CNJ, apontam as realizações já alcançadas e/ou apreciam o modo como ele tem 
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administrado e planejado as suas ações e a governança do Poder Judiciário. A seguir, 

são apreciadas as investigações do campo do Direito, especialmente aquelas que 

seguem o modelo mais tradicional de produção de conhecimento da área. 

A seção restante, a de número 7, também aborda pesquisas pertencentes 

prioritariamente ao campo do Direito, mas que estão abertas à busca por evidências 

que sustentem os resultados alcançados e que, por isso, fogem do padrão 

predominantemente normativo e especulativo.  

Consolidada a tarefa, resta promover um inventário dos resultados obtidos, o 

que configura a seção 8. 

Esclarece-se que, assim como em toda a tese, foi adotado o sistema autor-

data, com exposição no próprio corpo do texto. No entanto, nesse capítulo, com vistas 

a não atrapalhar a leitura e evitar uma longa lista de indicações, quando houver a 

remissão a mais de quatro trabalhos diferentes de autores distintos, optou-se por 

incluir a referência em nota de rodapé, ainda seguindo o sistema autor-data. 

 

Parte I 
 
 A divisão inicial procura apresentar os antecedentes do CNJ, caracterizando as 

“marcas” que o processo de criação deixou no desenho institucional adotado na EC 

45/2004, assim como analisar tal desenho. Ela foi construída por meio de revisão de 

literatura e das normas legais, a começar pela CF 1988, a já referida EC 45, mais 

normas do CNJ e de outros órgãos do Poder Judiciário. Tendo em vista seu objetivo 

descritivo, essa parte inicial quase não oferece inovações em termos de resultados 

alcançados, e sim busca sistematizar informações alusivas ao CNJ, muito relevante 

para que ele possa ser compreendido. 

 

3.1 A “crise do Judiciário” 
 

No final do século passado e nos primeiros anos do atual, o sistema judicial 

brasileiro era um dos principais temas da agenda pública de discussões. Dela 

participavam: governo, classe política e organizações da sociedade civil – dentre elas 

associações de magistrados e OAB –, além de organismos internacionais, imprensa, 

operadores do direito, pesquisadores e docentes da área.  



127 

 

Eram muitas as divergências, mas existia um consenso. Relativamente frágil, 

mas ainda assim um consenso: havia “crise no Judiciário”, o que tornava imperativo 

realizar a “reforma do Judiciário” (SADEK, 2004a, 2004b; RENAULT, 2005).  

Pode-se dizer que, por trás dessas expressões de uso comum, persistia uma 

disputa sobre os sentidos que as tipificavam. Em última instância, esses sentidos 

refletiam os interesses dos envolvidos e as concepções diferentes que tinham quanto 

ao papel que o sistema judicial deve desempenhar na sociedade.  

Em termos de “crise do Judiciário”, a literatura aponta como uma de suas 

dimensões o acesso à justiça, que apresentava problemas tanto no aspecto material 

quanto formal. Esse cenário foi sintetizado por Sadek (2004a, p. 86) como um 

paradoxo do sistema judicial brasileiro, pois havia “demandas de menos e demandas 

de mais”. 

De um lado, ocorriam problemas de oferta, pois o Judiciário era um poder 

fechado e opaco, no qual predominava a dificuldade de ingresso e acionamento por 

parte de grande parte dos cidadãos, seja pelos custos elevados e pelas exigências 

burocráticas, seja pelo caráter formal, elitista e excludente da instituição, pouco 

sensível à perspectiva de a população ser detentora de direitos individuais e coletivos 

que deviam ser preservados e, se prejudicados, reparados.  

De outro, ocorria a “explosão de litigância”, o aumento desproporcional de 

demandas judiciais, realizadas pelo Estado, por órgãos e por empresas públicas. Mas, 

também, crescimento de ações contra essas mesmas instituições, promovidas por 

grandes grupos econômicos e membros das classes mais privilegiadas, com vistas a 

se beneficiar das deficiências da prestação jurisdicional.  

Segundo os analistas, outra dimensão da crise dizia respeito às respostas que 

o Judiciário fornecia às demandas que lhe eram apresentadas. Havia morosidade nas 

decisões; prestação jurisdicional diversificada para casos semelhantes, decorrentes 

de incoerências e de ambiguidades, de inconsistências internas e de omissões no 

arcabouço legal, bem como da abertura e da indeterminação de princípios constantes 

na CF 1988 e na legislação infraconstitucional.  

Igualmente, predominavam excessos de formalidades burocráticas e de 

alternativas de recursos fornecidas pelas regras processuais, o que atrasava ainda 

mais a definição das disputas e beneficiava aqueles que deles mais podiam se servir. 

Enfim, um sistema de justiça lento e inefetivo. 
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Uma terceira dimensão se refere a uma série de dificuldades institucionais, 

como limitações de infraestrutura, notadamente na 1ª instância. Ela se manifestava 

por meio da insuficiência de recursos financeiros e materiais, da carência de 

equipamentos e de tecnologia, da inadequação dos espaços físicos e das instalações.  

A esse cenário se somavam: déficit na quantidade de pessoal (juízes e 

servidores de apoio); na qualidade de ensino jurídico que os magistrados haviam 

recebido, na formação cultural e na preparação desses quadros para o exercício das 

funções; problemas nos mecanismos de seleção dos juízes, ou seja, na modalidade 

e nos requisitos demandados nos concursos públicos de provas e títulos, centrado na 

capacidade mnemônica, no conhecimento dos aspectos formais da lei e em um tipo 

de formação alheia à realidade social.  

Da mesma forma, havia opacidade no padrão de promoção dos juízes, nas 

exigências para progredir na carreira e na definição dos promovidos, os quais eram 

geridos pelas instâncias superiores sem a devida transparência e com amplas doses 

de subjetividade.  

A crítica também atingia o processo de escolha dos cargos dirigentes dos 

tribunais, que seguia exclusivamente o critério de antiguidade, incluía a elegibilidade 

e a votação apenas dos membros de 2º grau, sem qualquer participação dos juízes 

de 1º grau. No conjunto, essas dificuldades indicavam um Judiciário hierarquizado, 

controlado pela cúpula, internamente pouco democrático.  

Era preciso considerar, ainda, os problemas relativos à administração desse 

Poder. Preponderavam ineficientes mecanismos de controle e de punição disciplinar, 

de gestão e de planejamento, o que se refletia em vários casos de: abuso de poder, 

favoritismo, corrupção, nepotismo, negligência funcional, além de desperdício e 

malversação de recursos. As corregedorias, que poderiam coibir e punir tais desvios, 

eram ineficientes, por interesse corporativo e/ou por incapacidade.  

Mas os entraves disciplinares não se resumiam a esses. Os julgamentos dos 

processos não cabiam aos corregedores. Eles fiscalizavam e instauravam os 

procedimentos administrativos, mas não possuíam a última palavra no julgamento do 

mérito, que se encontrava em poder das colegiados dos Tribunais (CALMON, 2012), 

os quais efetivamente decidiam os processos disciplinares que envolviam magistrados 

de 1º grau e seus próprios pares. Isto dificultava ainda mais uma efetiva fiscalização, 

principalmente sobre as instâncias de 2º grau do Judiciário, já que cabia aos próprios 

magistrados julgarem os colegas com os quais possuíam contato imediato. 
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A Comissão Parlamente de Inquérito (CPI) do Judiciário, realizada pelo Senado 

no final dos anos 1990, e o escândalo do desvio de verbas da construção da sede do 

Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo eram as faces mais visíveis desse quadro 

de descalabro administrativo e de práticas de corrupção (BRASIL. SENADO 

FEDERAL, 1999).  

Ainda que os malfeitos e a negligência de parte do Judiciário fossem pontuais, 

a gestão era pouco transparente, não havia prestação de contas à sociedade e 

tampouco efetiva fiscalização capaz de atestar a lisura da administração. 

Como resultado desse conjunto de fatores, o Judiciário enfrentava um déficit 

de legitimidade, com baixa confiança da sociedade, o que também se refletia nos 

problemas de acesso à justiça, no conformismo da população com a negação e a 

ofensa de direitos e/ou a ausência na busca de mecanismos alternativos para dirimir 

conflitos.  

De um lado, o Judiciário era acusado de produzir perda de competitividade do 

país, aumentar os custos de produção e os riscos aos investimentos, assim como 

contribuir para limitar as possibilidades de crescimento econômico. De outro, as 

críticas indicavam que nele predominava uma visão formalista, conservadora, 

burocrática e elitista sobre o papel do sistema judicial e da magistratura, considerada 

deslocada em relação aos princípios abertos e aos direitos coletivos prestigiados pela 

CF 19881. 

Até mesmo características normalmente vistas como positivas – pois 

associadas à independência do Judiciário – foram apontadas como demasiadas, 

disfuncionais ou não temperadas. Este é o caso das garantias institucionais, como 

autogoverno, autoadministração, prerrogativa da iniciativa legislativa relativa à sua 

organização e autonomia financeira dos tribunais, que foram ampliadas pela CF 1988, 

por meio dos arts. 96 e 99, assim como das funcionais, como vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade salarial, atribuídas funcionalmente aos juízes, 

afirmadas no art. 95, I-III (CLÈVE, 2014, p. 176-178). 

                                           
1 Uma grande diversidade de textos traça o perfil da “crise do Judiciário” resenhada até aqui, evidencia 
diferentes facetas e enfatiza distintas causas do fenômeno, como: Ceneviva (1994); Lopes (1994); 
Velloso (1994a); Faria (1997, 1999, 2004); Figueiredo (1999); Krebs (2000); Moreira Neto (1999); 
Oliveira (1999); Costa (2001); Lanfredi (2001); Tasse (2001); Dallari (2002); Pinheiro (2003); Rosa 
(2003); Camargo (2004); Nalini (2004, 2006); Sadek (2004a, 2004b); Santiso (2004); Ferreira, C. 
(2005); Renault (2005); Paula (2006); Bottini (2007); Uchôa (2007); Campos (2008); Alves (2009); 
Ponciano (2009); Remígio (2010); Paiva (2012); Rodovalho (2012); Melo Filho (2013); Silva, D. (2014); 
Silva, M. (2015); Soares (2017). 
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Para alguns, elas teriam produzido ou fortalecido um Judiciário historicamente 

insulado e pouco responsável, formado por partes demasiadamente autônomas entre 

si, que atuavam e decidiam de forma isolada, e que formavam um poder sem 

coordenação ou planejamento interno2. Logo, ele foi identificado com um 

“arquipélago”, em uma metáfora muito utilizada antes da aprovação da reforma3. Isto 

é, um poder difuso, que possui uma multiplicidade de órgãos que atuam 

independentemente uns dos outros, submetidos unicamente ao império da lei, sem 

uma relação de subordinação hierárquica entre eles (GUERRA, 1997, p. 12, tradução 

livre da autora).  

Esse isolamento não estaria restrito ao relacionamento dos órgãos entre si, 

atingiria os próprios magistrados, o qual é consubstanciado em outra metáfora 

geográfica, sendo esta recorrentemente aplicada ao STF: as onze ilhas4. 

No dizer de Chaves (2019, p. 32), o cenário “se constituiria em bloqueio para 

qualquer tentativa de superação institucional de vários problemas diagnosticados 

como constitutivos de sua crise”. Nesse espírito, Santiso (2004, p. 124, tradução livre 

da autora) decreta: 

 

A independência excessiva tende a gerar incentivos perversos e a isolar o 
judiciário do contexto econômico e político mais amplo, convertendo-o em 
uma instituição autárquica que não responde às demandas sociais. Portanto, 
o enigma é se os tribunais se tornaram independentes demais – se o judiciário 
brasileiro de fato se tornou uma oligarquia burocrática arraigada, 
necessitando de contenção e desprovida de toda a responsabilidade perante 
outros ramos do governo e para o público[5].  

 

Se diferentes dimensões, com graus variados de intensidade e prejuízo, 

configuravam a “crise”, não admira que as medidas consideradas imprescindíveis para 

                                           
2 Sobre as razões pelas quais a Constituinte de 1987-1988 privilegiou a independência judicial em 
detrimento de mecanismos de responsabilização, ver: Pereira, A. (2003), Prado (2013). 
3 Sobre o uso dessa metáfora e seu significado, ver: Chaves (2019). Ela será retomada na subseção 
3.3.3. 
4 A fonte original é reputada ao Ministro Sepúlveda Pertence, posteriormente repetida por outros 
colegas de STF – em especial Nélson Jobim –, pela imprensa e pela literatura especializada 
(FONTAINHA; SILVA; NUÑEZ, 2015, p. 116; RENAULT, 2005; MENDES, C. H., 2010; BARBOSA, 
2018; COSTA JÚNIOR, 2018). Uma variação, também com foco na ausência de conjunto e no 
isolamento, fala em “onze”, que é o número de ministros do STF (MENDES, C. H., 2010; KLAFKE; 
PRETZEL, 2014; FALCÃO; ARGUELHES; RECONDO, 2017; RECONDO; WEBER, 2019; ESTEVES, 
2020). 
5 Quem apresenta interpretação semelhante é Prillaman (2000). 
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a debelar e aprimorar o sistema judicial tenham sido muitas e variadas, a refletir as 

disputas existentes entre os proponentes6.  

Enfim, o consenso em torno da necessidade da reforma não implicava ter um 

norte comum e muito menos reunir os apoios exigidos para realizá-la, pois as 

propostas vinham de múltiplas direções e com diversas orientações programáticas.  

Como diz Arantes (2003, p. 120), “a dificuldade de realização da reforma 

constitucional do Poder Judiciário não decorre da falta de alternativas, mas do 

impasse político existente sobre elas”. Na mesma linha, Falcão (2005, p. 13) anotou 

que “havia todo tipo de solução técnico-jurídica, para todo tipo de problema. Não era, 

portanto, por falta de soluções disponíveis que a reforma se encontrava paralisada”.  

Uma demonstração dessas dificuldades é o tempo de tramitação até que uma 

versão tenha sido aprovada pelo parlamento, costumeiramente calculado em mais de 

12 anos.  

Apesar de todas as dificuldades, o fato é que uma reforma do Judiciário foi 

finalmente aprovada, consolidando-se como a EC 45/2004. Renault (2005), então 

coordenador da Secretaria de Reforma do Judiciário7, classificou-a como a “possível” 

e, consequentemente, “sem autor”, com vistas a destacar o caráter negociado e a 

reputá-la como uma conquista de todos8.  

Para além do que evoca a denominação pela qual se tornou conhecida, a 

reforma não abrangeu exclusivamente o Poder Judiciário, tendo alcançado o sistema 

de justiça como um todo, provocando várias e abrangentes alterações, não 

necessariamente coerentes entre si.  

Remígio (2010) as divide em três tipos: orgânicas, funcionais e de ordem 

processual.  

Em primeiro lugar, houve alterações orgânicas, dentre as quais se pode 

destacar: extinção dos Tribunais de Alçada; criação do Conselho Nacional do 

                                           
6 Koerner (1999) e Costa (2001) sintetizam as posições em disputa, os setores vinculados a cada uma 
delas e sistematizam o posicionamento frente aos vários temas em discussão. Para o primeiro, há três 
posições: corporativo-conservadora; Judiciário democrático; Judiciário mínimo. Para o segundo, duas: 
os projetos racionalizador e democrático. Mais comentários serão apresentados na sequência. 
7 Foi criada em 2003, no âmbito do Ministério da Justiça, com a finalidade de viabilizar a aprovação da 
reforma do Judiciário no Congresso Nacional. Sérgio Renault foi o primeiro titular. Em 2016, ela foi 
extinta e “absorvida pela Secretaria Nacional de Justiça, que passou a se chamar Secretaria Nacional 
de Justiça e Cidadania, passando a exercer as competências originalmente previstas para ambas” 
(BRASIL. MJSP, 2019). 
8 Para uma análise institucionalista sobre a reforma, que a classifica como “sequencial” e a vincula aos 
condicionantes que a CF 1988 estabeleceu, ver: Prado (2013). 



132 

 

Ministério Público (CNMP) e do CNJ; autorização para criação de varas agrárias; 

implantação da justiça itinerante; publicidade das sessões administrativas e judiciais; 

extinção do recesso nos tribunais; estabelecimento de nova organização na Justiça 

do Trabalho, com ampliação de sua competência.  

A elas se seguiram as mudanças funcionais, nas quais se incluem: instituição 

de quarentena de três anos para os magistrados que deixarem a função, restrita ao 

tribunal ou juízo a que estivera vinculado; exigência de três anos de atividade jurídica 

para ingresso na magistratura e no MP; proporcionalidade no número de juízes na 

unidade jurisdicional, condicionada à efetiva demanda e à respectiva população 

abrangida; implementação de Escolas da Magistratura no âmbito do STJ e do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST).  

Tem-se, ainda, as mudanças de ordem processual, dentre elas: adoção da 

súmula vinculante; estabelecimento da necessidade de razoável duração e da 

distribuição imediata dos processos; repercussão geral como requisito para 

admissibilidade do Recurso Extraordinário no STF; federalização de causas que 

digam respeito a Direitos Humanos. Houve, ainda, a constitucionalização dos tratados 

e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo 

Congresso Nacional9. 

Apesar da relevância e da complexidade das inovações, a presente 

investigação não está centrada na reforma do Judiciário propriamente dita, e sim em 

uma parte dela, a criação do CNJ, que é reputada por vários autores como a mais 

significativa, a maior novidade, a pedra fundamental, a mais original medida da 

reforma10 ou, até mesmo, “o ponto de mutação do sistema judicial brasileiro” (FREIRE; 

MORAES, 2011). 

 

  

                                           
9 Muitos trabalhos e coletâneas apresentam e comentam a reforma ou partes dela, dentre os quais: 
Almeida (2005); Bandeira (2005); Bermudes (2005); Dino et al. (2005); Figaro (2005); Lima; Lima 
(2005); Nalini (2005); Renault; Bottini (2005b); Rocha (2005); Rosa (2005); Tavares; Lenza; Alarcón 
(2005); Tavares (2005); Veloso; Salgado (2005); Wambier et al. (2005); Almeida (2006); Didier Júnior; 
Brito; Bahia (2006); Machado; Machado (2006). 
10 Renault (2004, s.p.); Bermudes (2005, p. 2); Ribeiro (2008, p. 480); Alves (2009, p. 29); Araújo (2009, 
p. 60); Badin (2009b, p. 27; 2012, p. 44); Nalini (2010, p. 964); Rodovalho (2012, p. 91); Maluf (2013, 
p. 3); Oliveira, E. (2013, p. 12); Silva, D. (2014, p. 112); Lazari (2015, p. 65); Ciarlini (2016, p. 205). 
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3.2 A discussão em torno do órgão de controle do Judiciário 
  

Antes da criação do CNJ e nos primórdios de sua atuação, a discussão sobre 

o advento de um órgão de controle do judiciário girou em torno de quatro pontos 

fundamentais. 

O primeiro dizia respeito à necessidade da existência desse órgão. A maior 

parte dos magistrados era a principal oponente à ideia, pois a considerava uma 

ameaça à independência do Judiciário, seguindo os parâmetros vistos no capítulo 

anterior. Koerner (1999, p. 11-12) classificou esse posicionamento como corporativo-

conservador, sintetizando-o na seguinte concepção:  

 

tal crise [a do Judiciário] poderia ser solucionada sem mudanças 
fundamentais na estrutura ora vigente, sendo necessários apenas ajustes na 
organização judiciária e na legislação – especialmente a processual – no 
sentido de modernizar e racionalizar os serviços. Além disso, considera-se 
essencial a ampliação dos recursos financeiros para que o Judiciário se auto-
reformule. Avalia-se que o Judiciário não necessita de controle externo por 
ser o mais público dos poderes, na medida em que a atividade jurisdicional é 
praticada por atos públicos sob o controle das partes interessadas, 
representadas por seus advogados. 

 

O segundo surge em decorrência da superação da clivagem anterior – isto é, 

da admissão da existência de um órgão de controle – e diz respeito ao tipo de 

instituição a ser criada. Ele se tornou a mais fundamental divergência e pode ser 

sintetizado na disputa entre as posições polares: “controle externo” e “interno”, o que 

tem como ponto fulcral a origem dos membros que nele atuariam. 

Novamente, os magistrados eram o principal núcleo de combate ao chamado 

controle externo. Eles apresentavam essencialmente os mesmos argumentos de 

antes, relativos à preservação da independência do Judiciário, supostamente 

ameaçada pelo órgão de controle. Assim, defendiam que o Conselho deveria ser 

formado apenas por magistrados ou, no máximo, também por quem exerce as 

chamadas “funções essenciais à justiça”11. Com isso, vedavam a presença de “leigos”, 

pessoas que formalmente não pertencem ao sistema judicial e que representariam a 

sociedade como um todo ou determinados setores e instituições. 

                                           
11 A referência abrange promotores, defensores públicos e advogados. Os dois primeiros são 
considerados “essencial[is] à função jurisdicional do Estado” e os terceiros, “indispensável[is] à 
administração da justiça” (BRASIL. CF 1988, arts. 127, 134, 133). 
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O terceiro ponto é derivado do anterior e se refere à composição do organismo. 

Ele ganhou relevância após a consolidação da ideia de um CNJ híbrido, eclético ou 

misto, ou seja, formado também por membros considerados externos, embora não 

estivesse delimitado quem seriam esses “externos”. Em essência, dizia respeito ao 

número de componentes, à procedência deles, ao tamanho da participação dos 

representantes de cada órgão e à forma de indicação12.  

Por fim, mas não menos relevante, a quarta polêmica é relativa ao papel que 

esse organismo deveria a cumprir, seus poderes e suas competências.  

Durante os vários momentos do debate, muitos textos analíticos, opinativos ou 

simplesmente engajados foram divulgados sobre essas questões. Eles contemplavam 

diferentes posicionamentos e nuanças, assim como tinham variados graus de 

sofisticação na exposição das ideias sobre um ou mais de um desses pontos de 

discussão. Alguns eram exclusivamente abstratos, discutiam as questões em tese, 

enquanto outros incluíam as propostas que estavam na agenda legislativa da época 

ou discutiam o desenho afinal adotado13.  

Como já ponderado, a criação de um “conselho externo” era ponto essencial 

do debate, pois conseguia sintetizar as diferentes polêmicas. No entanto, era uma 

expressão com diversos significados, que raramente foi definida com precisão, tendo 

sido utilizada mais para indicar algo a ser evitado do que para fundamentar a análise 

sobre como deveria ser desenhado o órgão e os efeitos que ele poderia produzir no 

sistema judicial. 

Da mesma forma, ela se prestava a interpretações radicais, das quais a opinião 

do Ministro do STJ, Franciulli Netto (2005, p. 142), é um exemplo. Para ele, a presença 

de membros que não pertenciam e tampouco eram indicados pelo Judiciário não 

configuraria a condição híbrida do CNJ, e sim externa, pois “basta a presença de uma 

                                           
12 Para conhecer os formatos de composição do CNJ que constaram em diferentes estágios da 
tramitação legislativa, ver: Carvalho (2006). 
13 Cintra Júnior; Trevisan (1992); Gomes (1993, 1994); Paes (1993); Tourinho Neto (1993); Alvarenga 
(1994); Carvalhosa (1994); Costa e Silva (1994); Machado (1994); Prudente (1994); Ribas Filho (1994); 
Velloso (1994b, 2004); Zveiter (1994); Rocha (1995); Moraes (1998); Baeta (1999); Cintra Júnior (1999); 
Figueiredo (1999); Laspro (1999); Moreira Neto (1999); Souza (1999); Genoíno (2000); Osório (2000); 
Costa (2001, 2003); Lanfredi (2001); Moraes (2001, 2005); Bandeira (2002); Dallari (2002); Barbosa 
(2003); Freitas (2003); Camargo (2004); Mello Filho (2004); Rebouças (2004); Ribeiro (2004); Sabbato 
(2004); Santiso (2004); Silva (2004); Barroso (2005a, 2005b); Bercovici (2005); Cerqueira (2005); 
Fonseca (2005); Franciulli Netto (2005); Gramstrup (2005); Jorge (2005); Lopes (2005); Martins (2005a; 
2005b); Renault; Bottini (2005b); Paula (2006); Lima (2008). 
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única pessoa estranha aos quadros da magistratura para tornar o órgão heterogêneo, 

portanto, espúrio”.  

Esse tipo de afirmação (ou versões assemelhadas) eram parte da estratégia de 

disputa. Eles pretendiam impedir a aprovação do órgão com qualquer membro alheio 

ao Judiciário mais do que definir com propriedade o que configura um órgão “externo” 

ou qual o grau de exterioridade aceitável ou desejável.  

Diante da inevitabilidade da composição mista, com a presença minoritária de 

representantes das “funções essenciais da justiça” e “leigos” – como ocorreu com o 

modelo adotado pela EC 45/2004 –, tachar o CNJ de órgão de “controle externo do 

Judiciário” fazia parte do processo de deslegitimação e, durante algum tempo, da 

tentativa de inviabilização do seu funcionamento. 

O principal momento dessa contestação é a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 3.367, protocolada pela Associação dos Magistrados do 

Brasil (AMB) em 9 de dezembro de 2004, apenas um dia após a aprovação da EC 

45/2004 e antes mesmo de ela ser publicada oficialmente, o que só ocorreu em 30 de 

dezembro do mesmo ano.  

A ADI questionava a existência do CNJ por ofender dois princípios da 

Constituição: a) separação e independência dos poderes, em razão de sua 

composição com membros externos ao Judiciário; b) pacto federativo, pois submetia 

órgãos estaduais à supervisão de uma entidade da União14.  

O STF a rejeitou integralmente em abril de 2005, garantindo a 

constitucionalidade do CNJ e, consequentemente, a instalação do órgão, o que se 

efetivou em 14 de junho do mesmo ano. A decisão teve o seguinte placar: sete votos 

por não declarar a inconstitucionalidade (Carlos Britto, Gilmar Mendes, Celso de 

Mello, Eros Grau, Joaquim Barbosa, Nelson Jobim e o Relator Cezar Peluso) contra 

quatro votos a favor da declaração (Ellen Gracie, Carlos Velloso, Marco Aurélio e 

Sepúlveda Pertence)15. 

                                           
14 Houve a ênfase aos pontos essenciais, pois a ADI inclui muitos outros, até mesmo alegação de 
inconstitucionalidade formal, em razão de alteração pelo Senado do texto aprovado na Câmara dos 
Deputados, o que exigiria nova apreciação na câmara baixa, o que não ocorreu. Para uma síntese da 
petição inicial, ver: Malta (2009, p. 42-43). 
15 Pertence não votou pela inconstitucionalidade do CNJ, mas por declarar inconstitucional apenas a 
indicação dos membros oriundos do Senado e da Câmara. Ele temia a possibilidade de ingerência do 
Congresso no Judiciário e também que indicações político-partidárias para a composição do CNJ 
promovessem uma disputa política, o que possibilitaria influência e pressão sobre estes membros para 
salvaguardar seu cargo como conselheiro para o próximo mandato. Ellen Gracie e Velloso também não 
se posicionaram contra a criação, apenas votaram pela inconstitucionalidade da presença de 
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Relatada pelo Ministro Cezar Peluso, a decisão definiu que o CNJ é 

constitucional, pois se trata de órgão nacional (não da União), que pertence 

institucionalmente ao Poder Judiciário e é formado majoritariamente por magistrados, 

por isso não cabe considerá-lo externo. Da mesma forma, enfatizou que o STF tem a 

possibilidade de controlar as decisões do CNJ16. 

 

3.3 Desenho institucional 
 

 Para compreender com mais propriedade o desenho institucional do CNJ, 

conforme estabelecido pela EC 45/2004 e a interpretação fixada pelo STF na ADI 

3.367, é preciso analisar as características que ele apresenta, em especial as 

competências e a composição.  

Nesses termos, cabe explicar quem é essa entidade denominada Conselho 

Nacional de Justiça para além das disputas entre diferentes significados e o choque 

de entendimentos (e desentendimento) sobre o modo como ela deve ser 

compreendida. 

 

3.3.1 Competências 

Como já indicado, foi estabelecido que o CNJ é órgão interno do Poder 

Judiciário, tendo abrangência nacional e sede na capital federal (BRASIL. CF 1988, 

art. 92, I-A, § 1º). Ele exerce o controle da atuação administrativa e financeira dos 

órgãos judiciais, assim como o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes 

(BRASIL. CF 1988, art. 103-B, § 4º).  

O termo “juízes” é o que figura nessa passagem da CF 1988. Ele deve ser 

interpretado em sentido lato: indica o gênero, isto é, inclui os membros dos tribunais 

                                           
integrantes externos ao Judiciário, sob o argumento de ferir a forma federativa de Estado e o princípio 
constitucional da separação dos três poderes, os quais são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser 
extinguidos por meio de emenda (CF 1988, art. 60, § 4º). Já Marco Aurélio votou pela 
inconstitucionalidade do CNJ como um todo. Além de se opor à presença dos membros externos, ele 
entende que as atribuições previstas são demasiado abrangentes e estariam criando um "superórgão" 
com total poderes sobre a atuação administrativa do Judiciário. Sobre esses votos, Oliveira; Falavinha; 
Braghin (2015) anotaram que três dos quatro contra a constitucionalidade do CNJ foram proferidos por 
ministros oriundos da carreira jurídica (Gracie, Marco Aurélio e Velloso) e que, dos quatro membros do 
STF com tal origem, apenas Peluso foi a favor. Os autores argumentam que esses são indícios de que 
a trajetória profissional contribui para compreender a orientação dos votos.  
16 Diversos autores analisam essa ADI e comentam a interpretação fixada pelo STF, como: Barroso 
(2005a, 2005b); Cesca (2005); Ferreira, C. (2005); Figaro (2005); Feitosa (2007); Uchôa (2007); Paula 
Filho (2008); Alves (2009); Malta (2009); Fluhr (2011); Guerra (2010); Pedrazzoli (2011); Pedersoli 
(2011); Peleja Júnior (2011); Lima (2012); Tavares (2012); Castro (2013); Maluf (2013); Silva, C. (2014); 
Chaves; Silva (2018); Chaves (2019). 
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(desembargadores e ministros, com exceção dos do STF), e não apenas magistrados 

de 1ª instância.  

Essa abrangência é reforçada pela associação do CNJ ao Estatuto da 

Magistratura – texto legal até hoje inexistente –, o que se verifica no art. 103, § 4º e 

no inciso I desse mesmo parágrafo.  

Porém, a competência do CNJ é mais ampla, incluindo, como especifica o 

inciso III do art. 103-B, § 4º “serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de 

serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou 

oficializados” (BRASIL. CF, art. 103-B, § 4º, III). 

Bossler (2015, p. 119) lembra que 

 

o controle exercido pelo Conselho Nacional de Justiça é, como dito, interno, 
pois realizado por órgão que integra sua organização jurídico-administrativa. 
Porém, não se pode olvidar que, sob a perspectiva da estrutura do Poder 
Judiciário, o CNJ exerce um controle externo em relação aos demais órgãos 
que a compõe, que também realizam seu próprio controle interno.  

 

Ao concordar com a ponderação, Pessanha (2013, p. 510) destaca que a 

avaliação depende do modo como a situação é observada: o controle é interno, pois 

todos pertencem ao Judiciário, mas também externo porque é exercido por instituição 

distinta daquela que praticou o ato. 

Desse modo, independentemente do modo como é classificada, o fato é que, 

após a EC 45/2004, os órgãos do poder judicial sofrem duplo controle administrativo: 

aquele realizado por eles próprios, em razão do autogoverno respaldado pela CF 

1988, e também o exercido pelo CNJ sobre cada um deles.  

Todavia, o CNJ é um membro peculiar e atípico na estrutura desse poder. Ao 

contrário de todos os demais, não se constitui, em tese, em órgão jurisdicional. Ele 

não tem possibilidade de intervir ou desconstituir decisão judicial, seja originalmente, 

seja na condição de instância recursal. Como dizem Nery Júnior e Nery (2013, p. 710), 

o CNJ é órgão judicial, mas não jurisdicional.  

Moreira (2015, p. 51) observa que essa impossibilidade “[...] fica evidente diante 

da análise do texto constitucional, e abordá-la em abstrato é tarefa relativamente 

evidente e pacífica, entretanto, diante de casos concretos nem sempre será fácil fazer 

essa cisão entre jurisdição e não jurisdição”17.  

                                           
17 Ele analisou como o CNJ tem aplicado essa vedação, encontrando decisões que a põem em xeque 
ou que permitem diferentes interpretações. A investigação será abordada na subseção 3.8. 
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O CNJ tampouco possui a prerrogativa de propor iniciativa legislativa por conta 

própria. Embora um amplo elenco de proposições caiba ao Judiciário, conforme 

determinação da CF 1988 (art. 96, II), ele é exercido exclusivamente pelo STF, demais 

tribunais superiores e Tribunais de Justiça. Já a proposição alusiva ao Estatuto de 

Magistratura é exclusiva do STF (BRASIL. CF 1988, art. 93). Logo, qualquer proposta 

de mudança no texto legal que o CNJ tenha precisa reportar ao STF e este, se achar 

conveniente, vai encaminhá-la ao Congresso Nacional18. 

Apesar de não apresentada expressamente como competência do CNJ, 

depreende-se que o controle administrativo não se restringe a fiscalizar as realizações 

dos diferentes órgãos do Judiciário. Ele abrange elaborar e exercer as “políticas 

públicas do Judiciário”19, a dimensão mais política do governo judicial, conforme 

indicado no capítulo anterior.  

Essa perspectiva é destaca por Renault e Bottini (2005a, p. 6-7): o CNJ 

“possibilita a coordenação e a padronização desses trabalhos administrativos do 

sistema judicial, a racionalização dos procedimentos e o desenvolvimento de projetos 

de solução com bases em estudos precisos e diagnósticos seguros”.  

A corroborar, o Ministro Cezar Peluso declarou em seu voto-relatório na ADI 

3.367: “a bem da verdade, mais que encargo de controle, o Conselho recebeu aí uma 

alta função política de aprimoramento do autogoverno do Judiciário, cujas estruturas 

burocráticas dispersas inviabilizam o esboço de uma estratégia político-institucional 

de âmbito nacional” (BRASIL. STF. ADI 3.367, p. 230-231).  

Rosilho (2011) anota que, para desenvolver essas tarefas, o CNJ despendeu 

enorme esforço para diagnosticar a situação do Judiciário como um todo, até então 

praticamente desconhecida. Ele ilustra com o fato de 10 das 74 primeiras resoluções 

emitidas se destinarem a produzir esses diagnósticos20.  

 

                                           
18 Como será visto na subseção 3.7.2 e o demonstra Alves (2019), essa também é uma versão 
formalista, pois há a possibilidade, e tem ocorrido na prática, de o CNJ construir interpretações sobre 
o texto legislativo que correspondem a mudanças do sentido já estabelecido ou à fixação de um. 
19 Silva e Florêncio (2011, p. 126) preferem utilizar a expressão “políticas judiciárias”, definida como: 
“conjunto de ações formuladas e implementadas pelo Poder Judiciário em sua própria esfera para o 
aprimoramento de sua atuação e efetivo exercício de suas atribuições”. Porém, a noção deve ser mais 
ampla, pois muitas delas implicam relação direta com a sociedade e extrapolam a atividade jurisdicional 
provocada por terceiros.  
20 Talvez por isso, ao apreciar os Boletins de Notícias do CNJ, Santiago (2016, p. 140) tenha observado 
que as suas primeiras gestões não utilizavam expressões como “política do Judiciário” ou “políticas 
públicas” e que ele “passou a perseguir esse modelo de gestor da política nacional do Judiciário após 
cinco anos de funcionamento”. 



139 

 

Essa característica do CNJ foi exaltada por um dos principais articuladores, o 

então Ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos (2004, p. 10):  

 

a tarefa fiscalizatória do Conselho não é sua única razão de existir, nem talvez 
a mais importante. A fundamental contribuição deste órgão será dada pela 
capacidade de armazenar e sistematizar dados e informações sobre o 
funcionamento do Poder Judiciário, pela missão de planejar a longo prazo as 
políticas judiciárias de acesso à justiça, de estruturação e modernização do 
Poder Judiciário e de fomento às boas práticas de prestação jurisdicional, e, 
por fim, pela capacidade de gerenciar um plano de metas ousadas a ser 
implementado em todo o país, em cada Estado, em cada órgão judicial, [...].  

 

De igual forma, o Conselho tem se dedicado a produzir estatísticas e a 

promover estudos, realizados por ele próprio, assim como a formar parcerias com 

outras instituições e a financiar pesquisas de pós-graduandos e professores 

universitários.  

A intenção é conhecer mais e melhor as condições do Judiciário e ter subsídios 

para: a) formular programas e parâmetros de avaliação; b) padronizar normas, 

procedimentos e rotinas; c) promover planejamento estratégico e administração 

gerencial, tornando o Poder mais transparente, eficiente, eficaz e efetivo na prestação 

jurisdicional. 

Pode-se elencar, ainda, o posicionamento de Werner (2015, p. 199):  

 

o Conselho assumiu, desde sua instalação, o papel de órgão orientador do 
planejamento estratégico e o de configuração dos tribunais, a partir do qual 
vem se destacando na definição e na difusão de políticas judiciárias nacionais 
que afetam de maneira uniformizadora e generalizante diversos aspectos da 
administração dos tribunais[21]. 

 

Essas ações implicam coordenação entre os diversos órgãos do Judiciário, com 

adoção de medidas de centralização e de unificação, o que a literatura tem chamado 

de governo judicial e foi abordado no capítulo anterior. Ao mesmo tempo, elas rompem 

com a ampla autonomia na gestão administrativa, orçamentária, de pessoal e 

                                           
21 O autor não vê esse papel como positivo, pois “ao invés de garantir a autonomia dos tribunais como 
consta do rol de suas atribuições constitucionais, [o CNJ] vem preferindo assumir uma postura 
uniformizante, hierarquizante e centralizadora [...], o que pode impactar seriamente na organização 
federativa nacional” (WERNER, 2015, p. 200) ou “significar um retrocesso no processo de 
autonomização do campo [jurídico]” (WERNER, 2019, p. 2). 
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disciplinar que cada tribunal detinha até então, sintetizada na já comentada metáfora 

do arquipélago22.  

No exercício do planejamento estratégico, a escolha do CNJ recaiu pela 

utilização do método Balanced Scorecard (BSC), tendo sido implementado pela 

Resolução 70/2009. Por meio dele são fixadas, anualmente, metas a serem 

cumpridas, com vistas a alinhar e nivelar os diferentes órgãos do Judiciário e, a partir 

disso, qualificar a atividade fim.  

A definição dessas metas é pactuada no Encontro Nacional do Judiciário, que 

se iniciou em 2008, sob coordenação do CNJ, do qual participam os representantes 

dos tribunais de todos os ramos e divisões desse poder23.  

Nessa perspectiva da administração coordenada, dentre várias atividades 

desenvolvidas pelo CNJ ao longo de sua trajetória, podem ser destacadas: realização 

de audiências públicas e inspeções; instituição do Código de Ética da Magistratura, 

do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário, da Justiça Aberta e do Justiça em 

Números, que são diagnósticos anuais da situação do Poder Judiciário.  

Houve, ainda, ações de padronização, como: implantação do domínio “jus.br” 

para todas as páginas institucionais de órgãos judiciais e criação das Tabelas 

Processuais Unificadas; unificação da numeração dos processos; fixação de regras 

para aquisição de veículos e para realização de concurso para juiz. Igualmente, 

destaca-se a determinação: de horários de expediente forense, de realização de 

plantão Judiciário, da necessidade de magistrados residirem nas comarcas em que 

atuam, além da proibição de batizar prédios do Judiciário com nome de pessoas vivas.  

Podem ser exaltadas algumas das ações, campanhas e programas com 

interface direta com a sociedade e que, ao inverso das anteriores, têm menos caráter 

de “disciplinamento interno”. Como destaca Santiago (2016, p. 30), “de poder inerte e 

aplicador de leis, o Judiciário [via CNJ] passou a poder ativo fazedor de leis e executor 

de políticas”. A peculiaridade é que elas não são produto de determinações 

jurisdicionais para que o Poder Executivo atue – como é típico do Poder Judiciário –, 

e sim se tratam de programas e de projetos que o CNJ procura desenvolver por sua 

                                           
22 Como a tese pretende analisar e também pondera Chaves (2019, p. 36), o rompimento do 
arquipélago a partir do surgimento do CNJ é muito mais um processo e uma expectativa do que 
necessariamente uma certeza, pois “a fragmentação da Justiça ainda é uma realidade institucional do 
Judiciário e o arrefecimento dessa difusidade é um processo em curso, que pode não ter uma única 
direção e sentido”. 
23 A mais recente edição, a 13ª, ocorreu em 25 e 26 de novembro de 2019 (BRASIL. CNJ. RI, 2019). 
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própria iniciativa e que regulam relações sociais. Compõem o que Santiago (2020, p. 

62) define como o protagonismo do Judiciário que ultrapassa a esfera da regulação e 

alcança a da participação e impõe a lógica jurídica às políticas sociais24. 

É o caso de: Pai presente; Movimento pela Conciliação; Doar é legal; Começar 

de novo; Mutirão da Cidadania; Mutirão Carcerário; implantação do Cadastro Nacional 

de Adoção e do Cadastro Nacional de crianças e adolescentes acolhidos25. 

Do ponto de vista formal, todas essas competências constam expressamente 

no texto constitucional, pois: 

 

Art. 103-B, § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos 
juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 
Estatuto da Magistratura: 
I zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 
competência, ou recomendar providências; 
II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 
provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros 
ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar 
prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder 
Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos 
prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do 
poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e 
correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, 
determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla defesa[26]; 
IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração 
pública ou de abuso de autoridade; 
V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 
juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; 
VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças 
prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder 
Judiciário; 
VII elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, 
sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o 

                                           
24 Com isso, na visão da autora, independentemente dos eventuais resultados positivos alcançados, 
sobrepõe-se o controle do Judiciário (liderado pelo CNJ), reduz-se a autonomia dos movimentos sociais 
que lutam por essas políticas e passa a preponderar a despolitização da sociedade, uma vez que a 
questão social deixa de ser um problema político e se torna um problema jurídico (SANTIAGO, 2020). 
25 Dentre vários trabalhos que comentam as atividades desenvolvidas pelo CNJ, exalta-se o 
levantamento realizado por Reis Júnior (2017), que abrange a primeira década do órgão (2005-2015). 
Para um relatório atualizado e abrangente, ver: Brasil. CNJ, 2020f. 
26 Essa redação é a vigente, tendo sido estabelecida pela EC 103, de 2019. O texto original, decorrente 
da EC 45/2004, é o seguinte: “III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 
Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços 
notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da 
competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso 
e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa” 
(BRASIL. EC 45/2004). 
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qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a 
ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão 
legislativa (BRASIL. CF 1988, art. 103-B, § 4º). 

 

No que tange às “outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da 

Magistratura” e a “zelar pelo cumprimento” desse Estatuto, referido pelo art. 4º e pelo 

inciso I desse mesmo artigo, esclarece-se que esse Estatuto é de proposição 

exclusiva do STF e não foi estabelecido até o momento. Por essa razão ainda vigora 

a Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), promulgada em 1979, durante o período 

ditatorial, o que torna indeterminada essa assertiva constitucional relativa ao CNJ27.  

Nessa linha, Maria Coeli Silva (2015, p. 101) pondera que, em sua 

generalidade, essa determinação “conferia ao Conselho não um catálogo de rol 

taxativo (numerus clausus), deixava margem a uma abertura pela qual o rol normativo 

do art.103-B tornara-se passível de ampliação para incluir, quando necessárias, 

situações não previstas”. 

Por fim, a EC 45/2004 estabeleceu que 

 

A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de 
justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer 
interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus 
serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de 
Justiça (BRASIL. CF 1988, art. 103-B, § 7º). 
 

Independentemente da extensão dessas competências, o STF escapa ao 

controle do CNJ, pois está hierarquicamente acima dele, conforme definido na ADI 

3.367. Ressalva-se que não há nenhuma previsão expressa na EC 45/2004 nesse 

sentido. Esta foi uma interpretação que o STF fez do texto, sendo que a questão 

sequer foi arrolada na ADI, já que ela pretendia anular a criação do CNJ. 

Outra prerrogativa do STF em relação ao CNJ é atuar como instância 

verificadora da legalidade de decisões do órgão, segundo previsão constitucional 

(BRASIL. CF 1988, art. 102, I, r). No entanto, o texto é bastante genérico, pois fala em 

“ações contra o CNJ”, o que abre espaço a uma diversidade de instrumentos 

                                           
27 Em entrevista concedida à Frederico Vasconselos, em 2015, o ex-conselheiro Gilberto Valente 
Martins fala sobre a proposta para o Estatuto da Magistratura e expõe seu descontentamento com a 
possibilidade de inclusão de artigo que excluiria o TSE da fiscalização do CNJ. Nesta entrevista, ele 
critica o fato da proposta não ter sido debatida no Conselho e relata um esvaziamento do CNJ 
(VASCONSELOS, 2015). 
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recursais, cuja delimitação será fixada pelo próprio STF ao admitir alguns e outros 

não. 

Ao validar o poder normativo, no julgamento da ADC 12-DF, em 2008, o STF 

afirmou que as resoluções são passíveis de contestação por meio de ADI, o que 

estendeu o seu poder também a essa atividade do CNJ.  

Franco (2015a, p. 16, nota 1) esclarece: “o atual entendimento é que apenas 

as ações mandamentais (mandado de segurança, mandado de injunção, habeas 

corpus e habeas data) contra atos do CNJ são julgadas pelo STF”, embora, 

evidentemente, atue em qualquer demanda que abarque questão constitucional. O 

autor complementa: “essa interpretação faz com que o Supremo não seja competente 

para julgar quaisquer outras ações, notadamente Ações Originárias [...]”.  

Penalva e Domingues (2015, p. 38-39) alertam que, desse modo, cabem aos 

juízes federais o julgamento das demais ações, o que, na visão das autoras, “ameaça 

a efetividade das deliberações do CNJ e pode enfraquecer o próprio judiciário”, pois 

“deixar aos juízes de 1o grau a competência para revisar judicialmente atos 

administrativos referentes à magistratura e aos tribunais é reinstalar o regime anterior 

à Emenda Constitucional no 45/2004”.  

Robl Filho (2017a, p. 507) também tece crítica, mas ela é menos drástica do 

que a anterior. Ele pergunta: “após uma decisão ter sido tomada pelo plenário do CNJ 

por 15 conselheiros, é adequado que ela seja revista por um Juiz Federal? Não seria 

mais prudente que a análise sobre a revisão fosse feita por outro órgão colegiado?”. 

A síntese desse ponto é que não compete ao CNJ exercer controle sobre a 

atuação administrativa e financeira do STF, tampouco o cumprimento dos deveres 

funcionais dos ministros. Ele pode desempenhar essas tarefas tão somente em 

relação às demais instâncias do Judiciário (MENDES; STRECK, 2018, p. 1418; 

PANSIERI, 2017, s.p.; 2018, p. 1544).  

Nesse aspecto pode-se dizer que, se o CNJ for considerado órgão do governo 

judicial, exerce-o apenas parcialmente, pois o tribunal de cúpula não está a ele 

submetido. Ao contrário, supervisiona ou governa esse órgão do governo judicial – o 

que já traz indícios sobre a ampliação do grau de inusitabilidade do arranjo 

institucional do Poder Judiciário brasileiro do pós-EC 45, a ser comentado na 

subseção 3.3.3.   

A seguir tal linha, Badin (2009a, p. 1392) ressalva a influência determinante que 

o STF exerce sobre o CNJ, pois – como será esmiuçado a seguir – o seu Presidente 
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exerce a presidência do órgão, indica diretamente três dos 15 conselheiros e decide 

em última instância a legalidade das decisões do Conselho. 

Falcão e Oliveira (2013, p. 446), assim como Ribeiro e Arguelhes (2015a, p. 

476), ainda lembram que, por meio do CNJ, o STF passou a ter a oportunidade inédita 

de decidir questões disciplinares e de regulação da magistratura nacional que, antes 

da EC 45/2004, tinham grandes chances de permanecer apenas no âmbito dos 

tribunais inferiores. Isso porque, como explica Falcão (2006, p. 117), até então, o STF 

tinha ascendência jurisdicional, mas não a competência para impor seu modelo de 

gestão ao restante do Judiciário, esfera que pertencia ao autogoverno dos diferentes 

tribunais do país. Ou seja, ao menos indiretamente, o STF passou a incluir os setores 

disciplinares e administrativos ao seu poder sobre as demais instâncias do Judiciário.  

Por isso, encontrarem-se opiniões como as de Uchôa (2007), Almeida (2010), 

Rosilho (2011), Garducci (2014), Carvalho e Leitão (2013), que identificam a reforma 

do Judiciário com centralização e verticalização do sistema judicial, relacionando-a 

com mecanismos que fortaleceram o poder do STF, notadamente por meio da adoção 

da súmula vinculante, da repercussão geral e da criação do CNJ28. 

 

3.3.2 Composição 

O CNJ é formado por 15 membros, sem suplentes ou substitutos formais29. 

Todos os seus componentes têm mandato de dois anos e possibilidade de uma 

recondução por igual período.  

A composição é assim distribuída: nove magistrados (60%), mais seis não 

magistrados (40%), dentre os quais: dois oriundos do MP (promotores), dois 

advogados e dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada (BRASIL. CF 

1988, art. 103-B).  

Falcão e Rangel (2015, p. 194) ressalvam que a presença de cidadãos não é 

novidade no Judiciário, mas o modelo adotado pelo CNJ, sim. Isso porque: (1) esses 

cidadãos não se integram definitivamente ao Judiciário, apenas temporariamente, ao 

contrário do que ocorre com o representante oriundo do quinto constitucional30; (2) 

não detêm competência jurisdicional, diferenciando-se dos representantes que atuam 

                                           
28 Esse tema será retomado na seção 3.4, quando será dado destaque aos passos adotados pelo STF 
para alcançar esse resultado. 
29 A exceção é o Presidente do STF. Por meio da EC 61/2009, foi determinado que ele tem o Vice-
Presidente do STF como substituto. 
30 A observação é correta, mas cabe enfatizar que situação idêntica ocorre na Justiça Eleitoral. 
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na Justiça Eleitoral; (3) são indicados e escolhidos por instituições não judiciais, sem 

qualquer participação formal dos tribunais. 

Falcão, Lennertz, Rangel (2009, p. 112) destacam a relevância do advento do 

CNJ, pois é a única instituição do Poder Judiciário com poder sobre todos os atos 

administrativos dos juízes (menos os do STF) integrada também por membros não 

magistrados. Essa peculiaridade flexibiliza o significado absoluto até então atribuído 

à independência judicial. 

Ainda nessa questão, cabe ressalvar que inexistem indicados diretamente pelo 

Poder Executivo. Tampouco há a presença de membros do Congresso Nacional, 

apesar de isso não estar vedado expressamente na CF 1988. Afinal, dentre os 

deputados federais e os senadores figuram cidadãos de notável saber jurídico e 

reputação ilibada, os quais poderiam ser indicados ao CNJ.  

Esta não é a interpretação de Falcão e Rangel (2015, p. 206). Para os autores, 

na acepção constante no art. 103-B, o termo “cidadãos” não é gênero, mas espécie 

distinta de parlamentar, razão pela qual deputados e senadores não poderiam ser 

escolhidos.  

Independentemente da eventual polêmica, o entendimento tácito, sem que até 

hoje tenha havido contestação em âmbito judicial e a provocação por um 

esclarecimento do STF, é de que o termo implica “não detentor de mandato eletivo”. 

E, efetivamente, não há caso de parlamentar em exercício que tenha sequer se 

inscrito como possível indicado pelas casas legislativas. 

Por inerência, o cargo de Presidente do CNJ cabe ao Presidente do STF. Ou 

seja, quem assume o posto no Supremo, obrigatoriamente passa a atuar no CNJ, no 

qual também ocupa a presidência. Aliás, este é um cargo que possui amplo rol de 

atribuições – 35, conforme o Regimento Interno (BRASIL. CNJ. RI, 2009)31.   

                                           
31 Fluhr (2011, p. 97-99) as descreve: “velar pelo respeito às prerrogativas do CNJ; dar posse aos 
Conselheiros; representar o Conselho perante quaisquer órgãos e autoridades; convocar e presidir as 
sessões plenárias do CNJ, dirigindo os trabalhos, cumprindo e fazendo cumprir o presente Regimento. 
Compete ainda ao Presidente do Conselho responder pelo poder de polícia nos trabalhos do CNJ, 
podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de outras autoridades; antecipar, prorrogar ou 
encerrar o expediente nos casos urgentes, ad referendum do Plenário; decidir questões de ordem, ou 
submetê-las ao Plenário, quando entender necessário; conceder licença aos Conselheiros, de até três 
(3) meses, e aos servidores do quadro de pessoal; conceder diárias e passagens, bem assim o 
pagamento de ajuda de custo, transporte e/ou indenização de despesa quando for o caso, em 
conformidade com as tabelas aprovadas pelo Conselho e a legislação aplicável à espécie; orientar e 
aprovar a organização das pautas de julgamento preparadas pela Secretaria-Geral; supervisionar as 
audiências de distribuição. Também compete à Presidência do Conselho Nacional de Justiça a 
assinatura das atas das sessões do Conselho; o despacho do expediente do Conselho; a execução e 
a determinação de execução das ordens e deliberações do Conselho; a decisão sobre as matérias 
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Ressalva-se que, até 2009, havia incerteza sobre quem ocuparia a presidência 

na eventual ausência ou impossibilidade do titular, já que não existe a figura do Vice-

Presidente do CNJ e a versão original do Regimento Interno, formulada em 2005, 

previa que o próprio Presidente indicaria seu substituto, observado o sistema de 

rodízio (BRASIL. CNJ. RI, 2005, art. 14, I)32.  

Tais dúvidas foram dissipadas pela EC 61/2009, que atribuiu ao Vice-

Presidente do STF exercer a presidência em substituição ao titular, o que leva Moreira 

(2015, p. 44) a comentar que, nesses casos, o CNJ “[...] será presidido por ministro 

que até aquele momento não fazia parte do quadro de Conselheiros”. Ao que Franco 

(2015a, p. 25) complementa: “isso faz com que o cargo mais importante do Conselho 

não seja ocupado por alguém estranho ao órgão de cúpula do Poder Judiciário” [itálico 

no original], o que reforça ainda mais o já comentado controle do STF sobre o CNJ. 

O cargo de Corregedor Nacional de Justiça cabe ao membro do STJ. A ele 

compete: receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos 

                                           
relacionadas aos direitos e deveres dos servidores do Conselho; o provimento, na forma da lei, dos 
cargos do quadro de pessoal do Conselho; a designação do Secretário-Geral e a concessão de posse 
aos chefes e aos diretores os órgãos internos do Conselho; a exoneração, a pedido, de servidor do 
quadro de pessoal do Conselho; a superintendência da ordem e da disciplina do Conselho, bem como 
a aplicação de penalidades aos seus servidores; a autorização dos descontos legais nos vencimentos 
e/ou proventos dos servidores do quadro de pessoal do Conselho. Da mesma forma, são atribuições 
do Presidente do Conselho Nacional de Justiça a autorização e aprovação das concorrências, das 
tomadas de preços e dos convites, para aquisição de materiais, e de tudo o que for necessário ao 
funcionamento dos serviços do Conselho; a autorização, em caso de urgência e de necessidade 
extraordinária previstos em lei, da contratação de servidores temporários; a autorização do pagamento 
de despesas referentes ao fornecimento de material ou prestação de serviços e a assinatura dos 
contratos relativos à adjudicação desses encargos; o provimento de cargos em comissão e a 
designação de servidores para exercer funções gratificadas; a delegação aos demais Conselheiros, 
bem como ao Secretário-Geral, da prática de atos de sua competência; a prática, em caso de urgência, 
de ato administrativo de competência do Plenário, submetendo-o ao referendo deste na primeira sessão 
que se seguir; a assinatura da correspondência em nome do Conselho; a requisição dos magistrados, 
delegando-lhes quaisquer de suas atribuições, observados os limites legais; a requisição de servidores 
do Poder Judiciário, delegando-lhes atribuições, observados os limites legais. Cabe também ao 
Presidente do Conselho a apreciação, liminarmente, antes da distribuição, dos pedidos e requerimentos 
anônimos ou estranhos à competência do Conselho; a instituição de grupos de trabalho, visando à 
realização de estudos e diagnósticos bem como à execução de projetos de interesse específico do 
Conselho; a instituição de comitês de apoio, compostos por servidores, para a elaboração de estudos 
e pareceres técnicos sobre matéria de interesse do Conselho; a aprovação dos pareceres de mérito a 
cargo do CNJ nos casos previstos em lei, com referendo do Plenário e encaminhamento aos órgãos 
competentes; a Celebração de convênios e a assinatura de contratos, dando-se ciência imediata aos 
Conselheiros”. 
32 Até o momento, o CNJ teve dois regimentos internos (BRASIL. CNJ, 2020b). O primeiro foi instituído 
em agosto de 2005, logo no início de suas atividades por meio da Resolução 2. O segundo passou a 
vigorar em março de 2009, por meio da Resolução 67, tendo revogado a versão anterior. Mas, desde 
então, passou por cinco modificações (três promovidas por emendas regimentais, editadas 
respectivamente em 2010, 2015 e 2016, e duas por meio das resoluções 263/2018 e 312/2020). Cada 
versão citada é identificada pelo ano de edição (2005 ou 2009). A de 2009 é atualizada e traz todas as 
modificações até 2020.    
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magistrados e aos serviços judiciários; exercer funções executivas do Conselho, de 

inspeção e de correição geral; requisitar e designar magistrados, delegando-lhes 

atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, 

Distrito Federal e Territórios33. Para poder atender as exigências da Corregedoria, ele 

não será incluído na distribuição de processos judiciais no tribunal de origem (BRASIL. 

CF 1988, art. 103-B, § 5º). 

Um terceiro cargo é o de Ouvidor, destinado a conselheiro eleito pelos pares 

(BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 41).  

Além da Presidência, da Corregedoria e da Ouvidoria, não há outros postos 

específicos para os membros do CNJ. Contudo, a eles cabe: participar do plenário, 

com direito de voz e voto; atuar como relatores de processos que lhe forem 

destinados; presidir ou compor as comissões permanentes ou temporárias que vierem 

a ser criadas.  

O conselheiro relator é definido por sorteio, supervisionado pelo Presidente. 

Não atuam como relatores o Presidente e o Corregedor Nacional. Tampouco existe a 

                                           
33 Como descreve Lazari (2015, p. 145), “no exercício de suas funções, a Corregedoria Nacional de 
Justiça participará ativamente de uma série de procedimentos: i) nas inspeções, nos termos dos arts. 
48 a 53 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (para apuração de fatos relacionados 
ao conhecimento e à verificação do funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e 
dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, havendo ou não evidência de 
irregularidades); ii) nas correições, nos termos dos arts. 54 a 59 do RICNJ (para apuração de fatos 
determinados relacionados com deficiências graves dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias 
e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro); iii) nas sindicâncias, nos termos dos arts. 
60 a 66 do RICNJ (trata-se de procedimento investigativo sumário, com prazo de conclusão não 
excedente a sessenta dias – há possibilidade de prorrogação motivada por prazo certo –, destinado a 
apurar irregularidades atribuídas a magistrados ou servidores nos serviços judiciais e auxiliares, ou a 
quaisquer serventuários, nas serventias e nos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, 
cuja apreciação não se deva dar por inspeção ou correição); iv) nas reclamações disciplinares, nos 
termos dos arts. 67 a 72 do Regimento Interno (proposta contra membros do Poder Judiciário e contra 
titulares de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, 
deverá ser dirigida ao Corregedor Nacional de Justiça em requerimento assinado contendo a descrição 
do fato, a identificação do reclamado e as provas da infração, sob pena de arquivamento ou 
indeferimento sumário); v) nas representações por excesso de prazo, nos termos dos art. 78 da 
previsão regimental (quando ocorrer generalizada ocorrência de atraso ou acúmulo de processos 
envolvendo dois ou mais magistrados, de primeiro ou segundo grau, do mesmo órgão judiciário, a 
Corregedoria Nacional de Justiça, nos moldes do art. 78, § 6º, do RICNJ, poderá instaurar procedimento 
especial para apuração concertada); vi) nas avocações, nos termos dos arts. 79 a 81-B do Regimento 
(a avocação de processos de natureza disciplinar se dá a qualquer tempo mediante representação 
fundamentada de membro do CNJ, do Procurador-Geral da República, do Presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou de entidade nacional da magistratura, e o Corregedor 
Nacional de Justiça sobre ela vai deliberar caso se trate de matéria da sua competência); vii) e nos 
pedidos de providências, nos termos dos arts. 98 e 100 do Regimento Interno do CNJ (propostas e 
sugestões tendentes à melhoria da eficiência do Poder Judiciário bem como de todo e qualquer 
expediente que não tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente serão incluídos 
nessa classe, cabendo ao plenário do CNJ ou à Corregedoria Nacional, de acordo com suas 
respectivas competências, seu conhecimento e julgamento)”.  
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figura do revisor (BRASIL. CNJ. RI, 2009, arts. 44, § 1º; 45; 46). O Regimento Interno 

do CNJ define um extenso rol de atribuições do relator:  

 

I - ordenar e dirigir o processo, determinando as providências e diligências 
necessárias a seu andamento e instrução, fixando prazos para os respectivos 
atendimentos; II - conceder vista dos autos aos interessados, após o feito lhe 
ter sido distribuído; III - submeter ao Plenário, à Comissão ou à Presidência, 
conforme a competência, quaisquer questões de ordem para o bom 
andamento dos processos; IV - decidir os incidentes que não dependerem de 
pronunciamento do Plenário, bem como fazer executar as diligências 
necessárias ao julgamento do processo; V - requisitar, se necessário, os 
autos originais dos processos que subirem a seu exame em traslados, cópias 
ou certidões, assim como os feitos que com eles tenham conexão ou 
dependência, desde que já findos; VI - solicitar inclusão na pauta de 
julgamento de processo examinado e relatado; VII - proferir decisões 
monocráticas e votos com proposta de ementa e lavrar acórdão quando 
cabível; VIII - conduzir e orientar a instrução do processo, realizar atos ou 
diligências tidas por necessárias, inclusive pelo Plenário, bem como delegar 
competência a magistrado para colher provas consideradas indispensáveis; 
IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou 
manifestamente incabível; X - determinar o arquivamento liminar do processo 
quando a matéria for flagrantemente estranha às finalidades do CNJ, bem 
como a pretensão for manifestamente improcedente, despida de elementos 
mínimos para sua compreensão ou quando ausente interesse geral; XI - 
deferir medidas urgentes e acauteladoras, motivadamente, quando haja 
fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de perecimento do 
direito invocado, determinando a inclusão em pauta, na sessão seguinte, para 
submissão ao referendo do Plenário; XII - deferir monocraticamente pedido 
em estrita obediência a Enunciado Administrativo ou entendimento firmado 
pelo CNJ ou pelo Supremo Tribunal Federal; XIII - manifestar-se, em auxílio 
à Presidência, nas solicitações de informações em processos no Supremo 
Tribunal Federal questionando decisão sua ou do Plenário; XIV - praticar os 
demais atos de sua competência, previstos na lei e neste Regimento 
(BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 25). 

 

O Regimento Interno ressalva que, sempre que possível, as comissões – que 

possuem no mínimo três membros – serão formadas proporcionalmente por 

conselheiros oriundos das diversas categorias que compõem o CNJ, sendo 

imprescindível que haja pelo menos um conselheiro não magistrado (BRASIL. CNJ. 

RI, 2009, art. 28, § 2º). Os componentes das comissões permanentes são eleitos pelo 

plenário (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 27, parágrafo único). 

Para Franco (2015a, p. 24) esta é evidência da existência de uma ambiguidade 

na organização do CNJ. Ao mesmo tempo em que é afirmada a igualdade entre todos 

os conselheiros, persiste diferenciação, conforme a origem.  

Mas ela não é a única. Técio Lins e Silva (2015, p. 502), que foi conselheiro no 

biênio 2007-2009, indicado pela OAB, registrou outra distinção presente no Regimento 

Interno: “a distribuição dos assentos do Plenário do CNJ [...] é uma sutil sugestão de 
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hierarquia entre os seus integrantes, eis que os Conselheiros indicados pela OAB e 

os indicados pela Câmara dos Deputados e Senado Federal são os últimos a tomar 

assento, tudo na forma do art. 122 do RICNJ”34.   

O formato de apresentação das composições do CNJ por biênio no site 

institucional também obedece esse modelo, o que se repetiu no livro comemorativo 

aos 15 anos do órgão. Os membros “externos” são apresentados depois dos demais, 

na seguinte sequência: os indicados pelo MP, depois os da OAB e, por fim, os 

escolhidos pelo Congresso Nacional (BRASIL. CNJ, 2020d, 2020e)35.  

Franco (2015a, p. 24) ainda frisa uma diferenciação informal:  

 

nas atas das primeiras Sessões Plenárias realizadas pelo CNJ, os 
conselheiros eram referidos de acordo com a carreira pela qual foram 
nomeados. Assim, por mais que, à exceção do Presidente e do Corregedor 
Nacional de Justiça, todos ocupassem cargos idênticos de conselheiros, 
utilizavam-se as denominações profissionais: Ministro, Desembargador, Juiz, 
Advogado e Doutor (para os indicados pelo Congresso Nacional” [itálico no 
original]. 

 

Sobre essa questão, pode-se destacar a opinião divergente de Bermudes 

(2005, p. 132-133), segundo a qual “os conselheiros não representarão os órgãos de 

origem. Sem qualquer subordinação a eles, exercerão, autonomamente, as suas 

funções, com toda a independência”36.  

Ele tem razão. Formalmente, as instituições simplesmente indicam os 

conselheiros. Em muitos casos, como será explicitado a seguir, por determinação 

constitucional, eles sequer pertencem ao órgão e/ou à atividade profissional que os 

escolheu. Por conseguinte, essas diferenças “não existem” como tais no CNJ. 

A assertiva de Bermudes pode estar correta do ponto de vista formal, mas não 

necessariamente é verificável no cotidiano do CNJ, como o demonstram as situações 

relatadas há pouco.  

                                           
34 Lins e Silva voltou a fazer referência a essa questão na entrevista concedida ao projeto “Construindo 
um Judiciário responsivo” (LINS E SILVA, 2012, p. 31-32). 
35 Em defesa do modelo adotado no site, destaca-se que ele segue a ordem de enunciação dos 
membros do CNJ, constante na CF 1988 (art. 103-B). Em entrevista ao projeto “Construindo um 
Judiciário responsivo”, o primeiro Presidente do CNJ, Nélson Jobim, relata ter ocorrido uma disputa 
entre os conselheiros em torno da posição a ser ocupada na mesa e também para a ordem de votação. 
Ela afirma que seguir a ordem de enunciação na lei foi a alternativa para solucionar o impasse (JOBIM, 
2015, p. 16). 
36 No julgamento da ADI 3.367, o ministro Eros Grau referenciou diretamente essa opinião, 
concordando com ela (BRASIL. STF. ADI 3.367, p. 281). 
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A intensa discussão sobre a forma de composição também demonstra que esta 

não é uma questão menor. Lembra-se que a presença majoritária de conselheiros 

oriundos do Poder Judiciário ajudou a tornar mais palatável a adoção de um órgão de 

controle. Não por acaso, ao classificar os tipos de conselhos judiciais, López (2001-

2002) chama esse modelo de “corporativo”, como visto no capítulo anterior. 

Essas evidências indicam que as passagens do Regimento Interno citadas 

acima incorporam processos informais do CNJ em que prepondera a distinção entre 

os representantes, ao mesmo tempo que a corrobora. Elas são, portanto, bastante 

“sinceras”, ainda que sem terem a intenção de serem tão reveladoras.   

Conforme o Regimento Interno, o órgão possui, ainda, uma Secretaria-Geral, 

que é liderada por magistrado não conselheiro, nomeado pelo Presidente, dentre 

aqueles requisitados para atuarem no CNJ (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 34); e dois 

departamentos: o de Pesquisas Judiciárias37 e o de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas38. Este foi criado em 

2009, pela Lei 12.106, a partir de iniciativa do CNJ, cujo PL foi encaminhado ao 

Congresso Nacional pelo STF (BRASIL. CNJ. RI, 2009)39. 

Ainda atuam junto ao CNJ, o Presidente do Conselho Federal da OAB e o 

Procurador-Geral da República, ambos na condição de fiscais e de observadores 

(BRASIL. CF 1988, art. 103-B, § 6º). Eles não exercem direito de voto, embora tenham 

assento reservado no plenário, possam dirigir a palavra aos conselheiros para 

expressar o ponto de vista durante as discussões, assim como propor a instauração 

de ofício de procedimento de controle dos atos administrativos praticados por 

membros ou órgãos do Poder Judiciário (BADIN, 2009a, 2009b)40. 

                                           
37 Esse Departamento possui três diretores: executivo; de Projetos e Técnico, além de contar com um 
Conselho Consultivo, formado por nove membros, não remunerados e que necessariamente devem 
ser professores universitário ou magistrados, da ativa ou aposentados, com reconhecida experiência 
nas atividades do Poder Judiciário. Esse Conselho Consultivo opina sobre as diretrizes metodológicas 
e os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Departamento e sobre estudos já realizados; propõe 
estudos e projetos, linhas de pesquisa (BRASIL. Leis 11.364/2006; 11.618/2007; BRASIL. CNJ. RI, 
2009, arts. 39, 40).  
38 É dirigido por um juiz auxiliar, nomeado pelo Presidente do CNJ, e supervisionado por um dos 
conselheiros (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 40-B).  
39 Em 2018, foi criada a Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica (SEP), 
“com a finalidade de prestar apoio e assessoramento técnico à Presidência e às Comissões 
Permanentes do CNJ nas atividades relacionadas aos programas e projetos institucionais 
desenvolvidos pelo Conselho, às pesquisas, à gestão estratégica e à capacitação de servidores do 
Poder Judiciário” (BRASIL. CNJ, 2020a, p.32). 
40 Fragale Filho (2013, p. 995) relata um conflito entre OAB e o Presidente do CNJ, Cezar Peluso, em 
torno do uso dessas prerrogativas, que classificou como “quase simbólico”: “na ocasião, não obstante 
a tradição possibilitar uma intervenção quase ilimitada do presidente da OAB, o ministro Peluso tentou 
limitar sua manifestação às regras procedimentais, que situam a referida manifestação após a 
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A determinação constante na EC 45/2004 era de que os indicados deveriam ter 

mais de 35 e menos de 65 anos. Nesse quesito, não houve inovação: foram seguidos 

os mesmos parâmetros determinados pela CF 1988 para nomeação ao Tribunal de 

Contas da União e aos órgãos judiciais superiores (STF, STJ, TRFs, TST, TRTs) 

(BRASIL. CF 1988, arts. 73, § 1º, I; 101; 104, parágrafo único; 107; 111-A; 115)41. E a 

idade mínima de 35 anos é aquela exigida para alcançar determinados cargos, como 

os de senador, Presidente da República, Procurador-Geral da República, Advogado-

Geral da União e ministros civis do STM (BRASIL. CF 1988, arts. 14, § 3o, VI, a; 128, 

§ 1º; 131, § 1º; 123, parágrafo único). 

Apesar de serem limites recorrentes na CF 1988, eles não eram os mais 

adequados para o CNJ, em razão de algumas peculiaridades. Eles eram contraditórios 

com determinação constitucional que estabelecia aposentadoria compulsória dos 

servidores públicos (magistrados inclusos) aos 70 anos e, consequentemente, 

autorizava o exercício do cargo até esse limite (BRASIL. CF 1988, arts. 40, II; 93, VI)42. 

Logo, era possível que magistrados com mais de 65 anos pudessem ser indicados ao 

CNJ ou ter um assento assegurado por inerência. Este impasse ocorreu com Cezar 

Peluso, cuja perspectiva de assumir a presidência do STF, quando teria mais de 65 

anos – o que era perfeitamente era possível –, faria dele também Presidente do CNJ, 

o que estaria vedado pela CF 1988.  

A perspectiva da ocorrência desse problema ajudou a impulsionar a aprovação 

da EC 61/2009, que suprimiu qualquer exigência de idade mínima ou máxima para 

ser integrante do CNJ, de modo que, quando o caso do Ministro Peluso se efetivou, 

em 2010, o impasse já estava superado (TAVARES, 2012, p. 189-190; 

DEOCLECIANO, 2017, p. 328)43.  

                                           
sustentação oral dos advogados das partes e antes da dos votos dos conselheiros. Imediatamente, 
diversas seccionais manifestaram seu apoio ao presidente da OAB, qualificando o ato do ministro 
Peluso como arbitrário, autoritário, cerceador e, sobretudo, descortês e desrespeitoso para com a 
advocacia brasileira”. 
41 Dos tribunais superiores, a CF 1988 é omissa quanto aos limites mínimos e máximos de idade dos 
componentes jurídicos do TSE e dos militares do Supremo Tribunal Militar (STM). Não há efetivamente 
idade máxima, mas a mínima é superior a 35 anos e está compreendida nos requisitos necessários 
para alcançar os tribunais superiores e a patente a partir das quais o indivíduo pode ser indicado para 
o TSE e o STM. Quanto aos membros civis do STM, há limite mínimo de 35 anos, a ser indicado a 
seguir. Persiste a omissão, entretanto, no que tange aos dois advogados que atuam no TSE (CF 1988, 
arts. 119; 123).   
42 Esta era a determinação vigente à época. Atualmente, conforme a EC 88/2015, o limite é 75 anos. 
43 Para críticas ao texto original da EC 45/2004, ver: Tavares (2005, p. 164). Um problema é que a EC 
61/2009 suprimiu, também, a idade mínima de 35 anos. Para mais detalhes, ver: Mendes; Branco 
(2019, p. 1138). 
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O conselheiro perde o mandato assim que for alterado o vínculo institucional 

e/ou funcional a partir do qual obteve essa condição, ou seja, por aposentadoria, por 

demissão ou, no caso do Presidente do STF, por deixar o cargo. As outras hipóteses 

abarcam: condenação por crime de responsabilidade, pelo Senado; sentença judicial 

transitada em julgado; invalidez, declarada pelo Plenário do CNJ (SAMPAIO, 2007, p. 

268) ou por morte, é claro44. 

E, se o conselheiro for magistrado, não pode ser promovido por merecimento 

aos tribunais superiores enquanto atuar no CNJ e até dois anos após o término do 

mandato. A mesma impossibilidade de promoção, e pelo mesmo tempo, atinge 

conselheiros oriundos do MP. Eles tampouco podem concorrer à vaga decorrente do 

quinto constitucional. Essa última restrição alcança, ainda, os indicados pela OAB 

(SAMPAIO, 2007, p. 268). 

Nenhum conselheiro pode voltar a integrar o CNJ na mesma classe ou em 

classe diversa após cumpridos dois mandatos, consecutivos ou não. Tal medida não 

encontra previsão no texto constitucional, mas está disciplinada pelo Regimento 

Interno do CNJ (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 9º, § 2º).  

A constitucionalidade dessa determinação ainda não foi analisada pelo STF, 

tampouco houve caso concreto que a contrariasse. Entretanto, ela é contestada por 

comentadores, como Sampaio (2007, p. 264) e Bossler (2015, p. 71).  

 

  

                                           
44 Outra modalidade de afastamento se dá por renúncia voluntária. Ela se verifica, por exemplo, quando 
o conselheiro é indicado para assumir a Presidência do tribunal de origem. Foi o que ocorreu com Cesar 
Asfor Rocha, que atuava como Corregedor do CNJ e foi eleito Presidente do STJ (MINISTRO..., 2008). 
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Quadro 3.1 - Composição do CNJ 
 

Membros* Origem 
institucional 

Instituição específica Responsável pela 
indicação 

Presidente  
 
 
 
 
Judiciário 

STF  
STF Desembargador  

Tribunal de Justiça 
Juiz estadual 
Ministro STJ  

STJ Juiz federal TRF 
Juiz federal Justiça Federal 
Ministro TST  

TST Juiz TRT 
Juiz do trabalho Justiça do Trabalho 
Promotor  

Ministério Público 
MPU Procurador-Geral da 

República** Promotor MPE 
Advogado  

Advocacia 
 

OAB 
 

Conselho Federal da OAB 
Advogado 
Cidadão  

Sociedade Civil 
 

Sociedade civil 
Câmara dos Deputados 

Cidadão Senado Federal 
* as denominações adotadas são aquelas constantes na CF 1988, art. 103-B, com exceção das duas vagas de promotor, que 
são identificados como “membro do Ministério Público” respectivo. 
** no caso do membro do MPE, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual 
Fonte: Brasil. CF 1988, art. 103-B 

 

 O passo seguinte é verificar como se dá o processo de indicação dos 

conselheiros. Se a forma de composição do CNJ é relevante, saber quem indica e 

quem é indicado para o cargo não é trivial, e sim se torna traço que complementa o 

desenho institucional, circunscreve as influências potenciais de cada um e a 

correlação de forças entre eles. Como bem frisa Santiago (2016, p. 55), “compor o 

CNJ também aumenta o capital político dos agentes, tanto interna quanto 

externamente”, afinal individualmente e como parte do colegiado suas “ações, 

proposições e decisões têm validade sobre toda a estrutura do Judiciário brasileiro, 

com exceção do STF. 

Como sintetiza o Quadro 3.1, das nove vagas do Poder Judiciário, os tribunais 

superiores (STF, STJ e TST) indicam três cada um, cujos escolhidos são oriundos 

paritariamente das instâncias da magistratura. Isto é, há três ministros dos tribunais 

superiores, três juízes de 2ª instância e três, de 1ª. Portanto, vige a regra da 

interseção, a exemplo do que ocorre no TSE e nos TREs.  

Distintos ramos do Judiciário também estão contemplados: as justiças Estadual 

e Federal ocupam duas vagas cada; a do Trabalho, três; e as duas restantes são 

destinadas ao STF e ao STJ.  
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Considerando o número de juízes dos órgãos de base e a quantidade de vagas 

ocupadas no CNJ, observa-se que as justiças do Trabalho e Federal estão 

sobrerrepresentadas e a Estadual, que possui cerca de 70% dos magistrados de 1ª 

instância, sub-representada.  

Sobre essa questão, o Conselheiro Milton Nobre, indicado na vaga dos TJs, no 

biênio 2009-2011, declarou com ironia, em entrevista concedida a Oliveira (2010, p. 

127): “os dirigentes da justiça estadual brigaram tanto para não haver conselho que 

se esqueceram de lutar pelo seu espaço”. 

Dentre os diversos órgãos e abrangências do Judiciário, não estão 

contempladas apenas as justiças especializadas Militar e Eleitoral.  

Lima (2012, p. 91-92) considera razoável a ausência da JE, em razão do curto 

período de mandato nela exercido (dois anos, renovável por igual período). Porém, 

ele discorda em se tratando da Militar, sob argumento de que “[...] o quadro da Justiça 

Militar é fixo, havendo concurso de ingresso na carreira de magistrado do ramo em 

questão”45.  

O Ministro Cezar Peluso, quando exercia a presidência do CNJ acenou com a 

possibilidade de que essas duas justiças especializadas passassem a integrar o 

Conselho (RECONDO, 2010). Porém, não há notícias do andamento da proposta46. 

De concreto, tem-se que a composição do CNJ não sofreu qualquer alteração desde 

a sua criação. 

Apesar de o desenho institucional do CNJ garantir a diversidade institucional e 

de estágio de carreira dos magistrados na sua composição, a concentração das 

indicações desses participantes nos tribunais superiores é um dos traços da 

hierarquização do CNJ. Nesse campo, ela reafirma e estende a autoridade dos órgãos 

                                           
45 Bossler (2015, p. 67, nota 85); Carvalho; Rocha; Bastos (2016); Tavares (2005, p. 165) também 
registram essas ausências, o que Gramstrup (2005, p. 193) faz somente em relação à Militar. Mais 
detalhes sobre a intenção de incluir a Justiça Militar no CNJ, ver: Rosa Filho; Simão Neto (2016); Mello; 
Lago (2018). 
46 Foram identificadas duas PECs que propõem incluir representação da Justiça Eleitoral no CNJ: a 
358/2009, originária da Câmara dos Deputados, que oferece três vagas a juízes eleitorais, indicados 
pelo TSE; e a 21/2014, apresentada no Senado Federal, que acresce uma vaga a Ministro do TSE e 
uma a juiz de TRE, ambos indicados pelo TSE (e mais uma vaga a Ministro civil do STM e a um juiz-
auditor da Justiça Militar da União). Ambas se encontram arquivadas, não chegaram aos respectivos 
plenários. De igual forma, não foram encontrados indícios que as vinculem à sugestão de Peluso 
(BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; BRASIL. SENADO FEDERAL, 2020). 
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de cúpula – em especial, a do STF, como indicado na subseção anterior –, e preserva 

o formato de organização interna do Judiciário47.  

Por mais que o próprio STF, o STJ e o TST adotem modelos que incentivem a 

participação dos pares na escolha dos representantes das carreiras de 1ª e 2ª 

instância – o que, como será indicado, não é o que fazem –, ainda assim teriam a 

decisão final sobre a indicação e não precisariam formalmente corroborar a 

deliberação das bases.  

Logo, os magistrados de 1ª e 2ª instância correspondem a nomes que foram 

escolhidos pelos órgãos superiores, não são propriamente representante das 

carreiras das quais são oriundos e tampouco significam a flexibilização da estrutura 

verticalizada do Judiciário brasileiro48. Por isso, reportando-se à questão, Rocha 

(2013, p. 86) afirma que o processo pertence ao modelo autocrático, como é, segundo 

ele, da tradição do Judiciário. 

A reforçar esses pontos, e como já dito, o Presidente do STF é indicado 

automaticamente para atuar concomitantemente na presidência do CNJ. O texto da 

EC 45/2004 citava “membro do STF”. Na prática, o órgão sempre indicou o seu 

Presidente, sendo que a EC 61/2009 constitucionalizou o procedimento, assim como 

eliminou a necessidade de ser sabatinado pelo Senado e nomeado pelo Presidente 

da República.  

O STF ainda decide sobre dois nomes pertencentes a órgãos estaduais: um 

desembargador dos TJs e um juiz de 1o grau49.  

No caso do STJ, além de um juiz pertencente a um dos cinco TRFs e de um 

juiz federal de 1º grau, ele indica um de seus membros. Mas, ao contrário do STF, é 

vedado que escolha o Presidente e ex-presidentes (BRASIL. STJ, art. 3º, § 3º). 

                                           
47 Esse procedimento não se distingue da definição dos cargos diretivos dos tribunais, por exemplo, do 
qual participam tão somente os membros do respectivo tribunal, sem que a grande maioria dos juízes 
de 1ª ou – conforme o caso – de 2ª instância – tenha possibilidade de participar da escolha. Sobre a 
reivindicação de eleição direta para os dirigentes do Judiciário, ver: Fragale Filho (2012). 
48 A eleição dos conselheiros pelos pares eliminaria essa verticalização e estabeleceria um processo 
com outra dinâmica. Porém, não seria isenta de riscos, como suscita a experiência espanhola, por 
exemplo, na qual diferenças ideológicas e partidarização, presentes em associações de juízes, 
sobrepujaram a representação de interesses profissionais. Para mais informações, ver: Cueva (1995), 
Luque (2016) e Perales (2016).   
49 Ele ainda pode indicar os nomes que cabem às demais instituições, o que ocorre excepcionalmente, 
caso elas não o façam no prazo legal de 180 dias (BRASIL. CF 1988, art. 103-B, § 3º). 
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O TST indica nomes “internos”, ou seja, que pertencem à própria Justiça do 

Trabalho: um de seus integrantes, um dos membros dos TRTs e um juiz de 1ª 

instância. 

As duas vagas correspondentes ao Ministério Público são indicadas 

diretamente pelo Procurador-Geral da República, sendo uma reservada ao MP da 

União (MPU) e outra, a um membro dos MPs estaduais (MPE). No caso dessa cadeira, 

há a exigência de que o escolhido tenha figurado dentre os indicados pelo órgão 

competente das instituições estaduais.  

O Conselho Federal da OAB é o encarregado de indicar as duas vagas 

correspondentes aos advogados. Desse modo, há uma distinção significativa entre a 

representação da categoria no CNJ e nos órgãos da Justiça Eleitoral, no qual também 

participam. Nestes eles são indicados em listra tríplice, respectivamente, pelo STF (no 

caso do TSE) e pelos TJs (em se tratando dos TREs), e escolhidos pelo Presidente 

da República. Logo, estão mais próximos aos interesses dos tribunais judiciais e não 

necessariamente vinculados aos da OAB. 

Já as duas vagas dos cidadãos são definidas, cada uma separadamente, pelos 

plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. A escolha se dá a partir de 

candidaturas apresentadas pelos partidos, pelos blocos partidários ou pelos líderes 

de grupos políticos internos (maioria, minoria, governo, oposição).  

Algumas vozes lembram a ausência da Defensoria Pública50, assim como a de 

representante da área acadêmica, tendo por referência o modelo de composição de 

Conselhos de outros países51. Não há impedimento para que essas categorias sejam 

indicadas para as vagas de cidadão – ao inverso, quem exerce prioritariamente a 

docência já as ocupou –, mas não há o oferecimento de uma exclusiva para elas, 

tampouco existe a possibilidade formal de essas instituições participarem do processo 

de indicação. 

A nomeação de qualquer um dos indicados é atribuição do Presidente da 

República, o que ocorre após sabatina e aprovação por parte do Senado Federal (CF 

1988, art. 103-B, § 2º)52.  

                                           
50 Tavares (2005, p. 169); Remígio (2010, p. 154); Tavares (2012, p. 189); Franco (2015a, p. 181); 
Silva, M. (2015, p. 96). 
51 Sampaio (2007, p. 265); Schwartz (2009, p. 94); Deocleciano (2010, p. 66; 2017, p. 328); Fluhr (2011, 
p. 83); Maluf (2013, p. 31); Silva, D. (2014, p. 155); Franco (2015a, p. 181); Silva, M. (2015, p. 96). 
52 Como já ponderado, após a EC 61/2009, a única exceção está no Presidente do STF, que é membro 
nato, não passa por sabatina, por aprovação pelo Senado e, tampouco, é nomeado pelo Presidente da 
República. 
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A nomeação presidencial oficializa o nome dos indicados pelos respectivos 

órgãos autorizados e que foram acatados pelo Senado, mas não implica participação 

formal no processo decisório ou deliberação. É tão somente um ato homologatório, 

mas necessário para que alguém possa atuar no CNJ.  

O arcabouço legal não prevê o que deve ser feito, caso o Chefe de Estado se 

recuse a cumprir essa obrigação – o que tampouco ocorreu até hoje. Há a previsão 

constitucional que, se as indicações não forem efetuadas no prazo legal, cabe ao STF 

o fazer (CF 1988, art. 103-B, § 3º). O texto parece se referir às instituições 

responsáveis pela indicação e é silente em relação à nomeação, que é prerrogativa 

do Presidente da República. 

Delfino e Silveira (2017, p. 494) resumem como se dá o processo de 

composição do CNJ, conforme as regras:  

 

[...] primeiro, há a indicação da entidade específica pela cadeira [...]; segundo, 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ do Senado Federal, 
realiza a ‘sabatina’ do membro indicado; terceiro, a maioria absoluta da 
composição do Senado aprova o nome indicado para o CNJ, conforme art. 
288, inciso III, alínea l, do Regimento Interno do Senado Federal; e, em um 
quarto e último momento, a Presidência da República nomeia o sujeito 
indicado, em ato administrativo classificável, por assim dizer, como 
puramente vinculado, sem espaço para se cogitar de discricionariedade 
[itálico no original][53].   

 

Tendo por referência o trabalho de Garoupa e Ginsburg (2008), que busca 

sistematizar os modelos de composição dos órgãos de controle do Judiciário 

existentes no mundo, pode-se dizer que o CNJ brasileiro corresponde ao sistema 

heterogêneo, aquele no qual diferentes órgãos indicam os membros.  

E, como já visto, as instituições indicam um de seus membros, assim como, em 

alguns casos, têm de escolher pessoas que não pertencem aos seus quadros. Nessa 

                                           
53 Badin (2009b) narra o rito: “nesta Casa Legislativa [Senado Federal], o nome indicado para a vaga 
no Conselho Nacional de Justiça é submetido a uma arguição pública, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que aprova um relatório e o apresenta ao Plenário. [...] Cabe então ao órgão 
deliberativo máximo do Senado decidir sobre a aprovação da escolha do indicado, o que ainda é feito, 
entre nós, por meio de votação secreta. O quórum constitucional dessa deliberação é qualificado, pois 
exige que metade mais um dos membros da instituição – isto é, que a maioria absoluta dos senadores 
– aprovem a escolha. O nome aprovado pelo Senado é então comunicado ao Presidente da República, 
que nomeia o novo membro do Conselho Nacional de Justiça, investindo-o no exercício do cargo 
público. Depois que o ato de nomeação é publicado no Diário Oficial da União, o prazo para a posse 
do conselheiro é de trinta dias, salvo motivo de força maior. A posse é um ato formal, praticado perante 
o Presidente do Conselho, que marca o termo inicial do prazo de dois anos para exercício do mandato 
[...]”. Fluhr (2011, p. 88) ainda lembra que aprovada ou rejeitada a indicação pela CCJ, esta é submetida 
à decisão do plenário. No caso de recondução de um conselheiro, ele deve passar novamente por 
todos os procedimentos.  
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linha, Malta (2009, p. 81) não classifica o CNJ como um órgão de autogoverno, e sim 

de heterogoverno ou de governo compartilhado do poder judicial. 

Ao longo do tempo, os órgãos judiciais passaram a regulamentar os 

procedimentos para a indicação das vagas.  

O STF o fez por meio da Resolução 503/2013, voltada às duas vagas que são 

efetivamente escolhidas (a do TJ e a de juiz estadual), visto que a do membro do STF 

cabe ao Presidente. Na prática, essas indicações se tornaram um processo de 

seleção pública, cuja participação exige a inscrição dos pretendentes e o envio do 

curriculum vitae. Logo a seguir, ele é publicizado.  

Apesar disso, os ministros do STF podem indicar nomes de magistrados que 

não se inscreveram voluntariamente, medida que tem potencial para esvaziar a 

seleção pública e torná-la um procedimento que tão somente procura dar ares de 

publicidade ao processo (BRASIL. STF, Resolução 503/2013, art. 3º, § 1º). 

Já STJ e TST disciplinam as normas em seus regimentos internos. A escolha 

do integrante do próprio tribunal costuma obedecer ao critério de antiguidade, sendo 

que o STJ o formalizou em seu regimento (BRASIL. STJ, art. 10, IX). As outras duas 

vagas que cada um indica principiam por uma seleção pública, semelhante àquela 

realizada pelo STF (BRASIL. STJ, art. 21, XXXII, parágrafo único)54.  

Em todos esses casos, não há critérios específicos a disciplinar como o 

respectivo Tribunal deve escolher dentre os candidatos inscritos. Existe, tão somente, 

a necessidade de a escolha ser definida pelo pleno, em sessão pública, e o candidato 

precisa alcançar a maioria absoluta, o que abre a possibilidade de ocorrência de dois 

turnos de votação.  

Porém, tanto STJ, desde 2014, quanto TST, desde 2012, estabelecem voto 

secreto nessa sessão (FALCÃO; RANGEL, 2015, p. 199; BRASIL. STJ, art. 21, XXXII, 

parágrafo único; BRASIL. TST, art. 75, I). 

Tavares (2005, p. 165) observou algumas características do modelo adotado 

pelo Judiciário para fazer suas indicações: 

 

[...] Mas um certo resquício centralizador ainda manteve-se, na medida em 
que STF, STJ e TST controlarão (indicando) todos os integrantes do judiciário 
que farão parte do CNJ. Não há formulação de qualquer lista (tríplice, 
sêxtupla etc.). A indicação é livre (mas não democrática) [itálico no original].  

                                           
54 Falcão e Rangel (2015, p. 197) agregam que o TST tem resoluções internas que autorizam o seu 
Presidente a consultar os magistrados de 1ª e de 2ª instância sobre o interesse em vir a compor o CNJ. 
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Como já foi apontado e será aprofundado na sequência, a centralização do 

processo de indicação nos tribunais superiores e os cargos privilegiados que seus 

quadros ocupam no CNJ não é um “certo resquício”, como aponta a citação, mas o 

resultado de decisão política para a qual foram determinantes os próprios tribunais 

superiores, em particular o STF.  

De qualquer forma, após a adoção da Resolução 503/2013, pelo STF, e a 

regulação nos regimentos internos de STJ e TST, é preciso flexibilizar o que diz 

Tavares (2005), pois se tornou parcialmente improcedente. A indicação é livre, mas 

não mais plenamente aleatória. Formalmente, há um processo de seleção a partir de 

candidatos previamente inscritos – embora, no caso do STF, a inscrição não limita a 

escolha, pois não precisa ser necessariamente obedecida55. 

No que tange aos procedimentos adotados pelo Procurador-Geral da República 

e pelo Conselho Federal da OAB para escolha dos nomes, as fontes consultadas não 

trouxeram mais detalhes, resguardando a análise para o perfil dos escolhidos e a 

adoção ou não da prática de recondução (FRAGALE FILHO, 2013; OLIVEIRA, 2015, 

2019b; FRANCO, 2015a).  

No caso da OAB, há o Provimento 113, de 2006, que disciplina os 

procedimentos. Os indicados precisam cumprir os mesmos requisitos estabelecidos 

na CF 1988 para ocupar a vaga do quinto constitucional, ou seja, ter mais de dez anos 

de efetiva atividade profissional, notório saber jurídico e reputação ilibada (BRASIL. 

CF 1998, art. 94, caput).  

Eles são escolhidos por votação nominal, em sessão extraordinária do 

Conselho Federal, para o qual concorrem os membros previamente inscritos 

considerados aptos. Para ser eleito, é exigida a obtenção da maioria absoluta dos 

votos. Se necessário, ocorre um segundo turno de votação, no qual basta alcançar 

maioria simples (OAB, 2006).  

Como se observa, trata-se de eleição indireta, sem a participação do conjunto 

dos membros da OAB. Essa não foi uma escolha da Ordem, e sim é determinação da 

CF 1988. Ela fixa que os dois advogados serão “indicados pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil” (BRASIL. CF 1988, art. 103-B, XII). 

                                           
55 Falcão e Rangel (2015) sugerem parâmetros que deveriam ser seguidos nas indicações, como: que 
o juiz de 1º grau seja vitalício e titular; que os preceitos da Ficha Limpa valham para todos os escolhidos; 
que o nepotismo esteja vedado; que juízes auxiliares do Presidente e do Corregedor do CNJ não 
possam ser indicados. 
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Werner (2019, p. 154) traz informações sobre como se dá efetivamente o 

processo decisório na OAB: 

 

[...] a direção dessa instituição é escolhida por meio da eleição entre seus 
pares, o que leva a uma natural formação de grupos internos que, uma vez 
preponderantes em uma eleição, tendem a colocar nas suas principais 
posições os elementos de seu grupo. [...] Ora, cabendo a indicação dos dois 
integrantes da OAB no CNJ ao seu Conselho Federal, a indicação tende a 
recair em candidatos do grupo preponderante, normalmente alguém que já 
desempenhou alguma função na corporação. 

 

A reforçar essa manifestação, Fragale Filho (2013, p. 984) observa que, até 

2013, o único caso de não recondução de conselheiro da OAB foi fruto da derrota que 

o grupo dele teve na seccional regional do Rio de Janeiro, da qual era oriundo. Em 

outros termos: essa não recondução demonstra que as indicações premiam os grupos 

vencedores nas disputas internas56. 

Quanto aos cidadãos, há a exigência de que eles tenham “notável saber 

jurídico” (além de reputação ilibada), como já foi apontado. Com tal amplitude de 

requisitos e sem que haja um procedimento decisório específico regulamentado nem 

na Câmara dos Deputados, nem no Senado – a não ser a exigência de aprovação 

pela maioria dos seus membros –, cada indicação se torna uma escolha de 

oportunidade, com amplas possibilidades no que tange ao perfil e às características 

dos nomes preferidos. 

Nesse contexto, um dos riscos é que, na prática, os escolhidos ampliem as 

categorias já representadas no CNJ, notadamente juízes e promotores. Sobre essa 

questão, Franco (2015a, p. 18) lembra que não há proibição expressa para que juízes 

ou ex-juízes ocupem essas vagas.  

A afirmação procede, embora tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado 

tenham vedado que magistrados ativos ou aposentados possam ser validados como 

candidatos às vagas, conforme Fragale Filho (2013, p. 985). Contudo, essa regra é 

informal e já foi modificada (ou não contempla promotores), pois, em 2017, a Câmara 

                                           
56 A referência é a Oscar Antônio Coimbra Argollo. Na verdade, o sucessor dele, Técio Lins e Silva, 
também não foi reconduzido, mas, ao que tudo indica, essa foi uma decisão prévia. De um lado, ao 
lançar a candidatura, ele assumiu publicamente que não pleitearia um segundo mandato (LINS E 
SILVA, 2009, p. 17-18). De outro, pode-se especular que um acordo de distribuição de vagas, arbitrado 
no Conselho Federal da OAB, atribuía dois biênios para cada seccional contemplada, mas não para os 
indicados, o que excluía reeleição de Lins e Silva e um terceiro mandato consecutivo para o Rio de 
Janeiro. O fato é que os indicados para o período subsequente (2009-2011) estavam inscritos nas 
seccionais de Santa Catarina e do Ceará (Jefferson Kraychychin e Jorge Hélio Chaves de Oliveira) e 
foram reconduzidos para o biênio 2011-2013. 
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indicou a promotora estadual aposentada Maria Tereza Uille Gomes. E a reconduziu 

em 2019. 

Outro dos receios – este dos membros do sistema de justiça – é a possibilidade 

de o escolhido não ter formação acadêmica na área. Segundo eles, haveria o risco 

de, por interesses da classe política, preponderar a interpretação de que o “saber 

jurídico” exigido pela CF 1988 não se vincularia obrigatoriamente ao diploma em 

Direito.  

Não há confirmação empírica desse risco. Kerche, Oliveira e Couto (2020, p. 

1349) verificaram que os nove nomes que foram indicados até o momento pelas duas 

casas legislativas são oriundos do mundo do direito.  

Alternativamente, poderia vencer o entendimento de que, ainda que o título seja 

exigido, tal requisito estaria plenamente contemplado pelo curso de graduação ou pela 

inscrição na OAB (TAVARES, 2005, p. 170). Ou seja, o receito de que o eventual 

escolhido não precise cumprir mais do que critérios mínimos, embora na prática tenha 

vínculos laterais com o universo jurídico. 

A polêmica não se encerra por aí: há, ainda, a disputa política, mais do que 

simplesmente hermenêutica, sobre o sentido do termo “notável”. Conforme o 

Dicionário Houaiss (INSTITUTO HOUAISS, 2001, p. 2029), ele significa: apreciável, 

insigne, que pode merecer apreço, sendo costumeiramente associado à excelência. 

Logo, o indicado precisa ser uma referência em termos de saber jurídico, o que, 

apesar de ser um conceito aberto e sujeito a diferentes interpretações, possivelmente 

não seria alcançado somente por meio de um diploma universitário e, mais improvável 

ainda, se o candidato não tiver sequer esse diploma.  

Lembra-se que a exigência para os advogados atuarem no CNJ não é essa, 

mas sim um mais prosaico “notório saber jurídico”, como regulamentou a OAB, 

inspirada no que consta na CF 1988 para ser indicado ao quinto constitucional. Ainda 

conforme o Dicionário Houaiss (INSTITUTO HOUAISS, 2001, p. 2030), o termo se 

refere ao que se mostra manifesto, público, evidente, não precisa ser provado.  

Desse modo, embora tanto “notório” quanto “notável saber jurídico” sejam 

expressões vagas e indeterminadas, pode-se dizer que, nesse quesito, os termos 

utilizados sugerem que o nível de exigência para chegar ao CNJ é maior para os 

cidadãos do que para os advogados.  

Entretanto, a preocupação do “mundo jurídico” é outra e vai mais além do que 

essa, pois os riscos apontados acima não têm se manifestado na prática. Todos os 
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cidadãos já indicados são bacharéis em Direito, sendo que a notabilidade no saber 

jurídico tem sido interpretada com elasticidade.  

Malta (2009, p. 82) consegue sintetizar a opinião manifesta por vários autores 

e profissionais da área quanto ao “verdadeiro risco” associado aos cidadãos indicados 

ao CNJ:  

 

é imperioso observar se, de fato, os membros laicos estão aptos a concretizar 
o ideal de oxigenação do controle do Judiciário, com efetiva participação 
social, ou se ensejam a mera politização do controle, com atuação alheia aos 
anseios sociais, ou mesmo se esta participação é meramente formal [itálico 
no original]. 

 

Apresentam-se duas observações a esse comentário para além de, 

sintomaticamente, o autor os ter denominado como “laicos”, o que está longe de ser 

aleatório ou neutro, pois indica quem não pertence ao conjunto daqueles responsáveis 

pelos rituais de uma instituição religiosa, ou seja, quem não ministra o “sagrado” e 

tampouco pertence aos círculos internos da organização sacra (INSTITUTO 

HOUAISS, 2001, p. 1714)57.  

A primeira é que, sim, pode-se interpretar que o texto constitucional pretende 

promover a “participação social” por meio de dois conselheiros cidadãos, como o 

fazem Cesca (2005, p. 146), ao identificá-los como “participação popular”, e Alves 

(2009, p. 52), ao exaltar que a presença “demonstra o reconhecimento e acatamento 

ao desejo popular de participação na gestão e controle do Judiciário, visando 

amenizar a falta de proximidade entre este e a sociedade”.  

No entanto, apenas nominalmente a presença deles a confirma. Parece mais 

coerente a ponderação provocativa de Fragale Filho (2013, p. 984), segundo a qual 

existe “[...] representação oriunda do Congresso Nacional, que pode ser tida como 

afeta à participação da sociedade civil no Conselho”.  

Ela é acompanhada pela manifestação de um ator relevante na criação do CNJ, 

Nélson Jobim que escreveu, em 2012, que “[...] a EC no 45 incluiu representantes do 

Congresso Nacional, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil” 

(JOBIM, 2012, p. 36). 

                                           
57 No entanto, não se trata de um uso heterodoxo, pois a expressão é adotada por parte da literatura 
jurídica para indicar os que não pertencem ao sistema de justiça, mas nele atuam com capacidade 
decisória ou em posição de destaque. Outra denominação correlata é “leigo”, também com origem 
religiosa e intencionalidade depreciativa, pois indica quem tem pouca familiaridade e/ou é inexperiente. 
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A afirmação dos dois autores não é aleatória. Jobim enfatiza o caráter 

institucional dos indicados, sem referência à sociedade civil, enquanto Fragale Filho 

analisou quem veio a ocupar essas vagas, tendo identificado que o critério decisivo 

para a escolha não é o fato de representarem setores da sociedade civil organizada.  

Nas primeiras indicações (de 2005 a 2009), preponderou o vínculo com a 

academia, tendo sido escolhidas pessoas cuja principal identidade profissional era a 

de professores universitários, o que pode ser considerado mais conforme a uma 

interpretação rigorosa da expressão “notável saber jurídico” que a CF 1988 exige58.  

A partir de 2011 e até 2017, passou a ser decisivo que os escolhidos fossem 

próximos ao legislativo e a suas direções, ou seja, que atuassem ou já tivessem 

atuado nas assessorias das casas legislativas (FRAGALE FILHO, 2013, p. 986), a 

indicar não só um alargamento do significado da expressão “notável saber jurídico”, 

como a introdução de outra lógica legitimadora dos escolhidos59. A reforçar esse 

vínculo com as direções, dois indicados para o CNJ já haviam atuado no CNMP60. 

As entrevistas realizadas por Oliveira (2015, 2019b) exaltam esse movimento: 

as fontes destacaram que ele se intensificou nas formações mais recentes, não sendo 

predominante nos primeiros tempos do CNJ61. 

As indicações mais recentes parecem ter retomado o perfil inicial, com a 

escolha de pessoas sem atuação profissional no Congresso Nacional62.  

A segunda observação à afirmação de Malta (2009) se refere a ela apontar que 

os conselheiros cidadãos podem ensejar “mera politização”. Com isso, pretende 

                                           
58 São os casos de: Joaquim Falcão (2005-2007, 2007-2009) e Marcelo Neves (2009-2011), ambos 
indicados pelo Senado. Em se tratando de Alexandre de Moraes (2005-2007), indicado pela Câmara 
dos Deputados, o elenco de atividades que o hoje ministro do STF então ostentava era mais amplo: foi 
promotor, secretário estadual em São Paulo, mas também tinha uma larga trajetória como docente 
universitário, de modo a também poder ser enquadrado nesse campo. A maior proximidade dele com 
o PSDB fez com que, em um primeiro momento, o seu nome não tenha sido aprovado pelo Senado 
(FRAGALE FILHO, 2013, p. 984). 
59 Bruno Dantas Nascimento (2011-2013) e Fabiano Augusto Martins Silveira (2013-2015), indicados 
pelo Senado, haviam sido consultores legislativos; Emmanoel Campelo de Souza Pereira (2012-2014, 
2014-2016), indicado pela Câmara dos Deputados, atuara como assessor parlamentar entre 2008 e 
2011 (FRAGALE FILHO, 2013, p. 986).  
60 Tratam-se de Bruno Dantas Nascimento, que atuou no CNMP no período 2009-2011, e Fabiano 
Augusto Martins Silveira, que esteve no CNMP entre 2011 e 2013 (KERCHE; OLIVEIRA; COUTO, 
2020, p. 1349). 
61 Falcão e Rangel (2015, p. 206) repudiam tal prática e agregam que o Legislativo não deveria indicar 
magistrados e servidores do Executivo, pois tal escolha rompe, ainda que de forma indireta, com um 
pressuposto do CNJ: a independência do conselheiro em relação à instituição que o indica.  
62 É o caso da já citada Maria Tereza Uille Gomes (2017-2019, 2019-2021), pela Câmara dos 
Deputados, e de Henrique de Almeida Ávila (2017-2019, 2019-2021), pelo Senado. Gomes era 
promotora aposentada, tendo sido Procuradora-Geral e Secretária Estadual de Justiça no Paraná 
(MPPR, 2020), enquanto Ávila é advogado e professor universitário (HENRIQUE..., 2017). 
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insinuar partidarização e/ou fortalecimento dos grupos políticos então dominantes nas 

direções de cada uma das casas parlamentares, quando não do próprio governo.  

O senão à afirmativa não se refere ao seu conteúdo, pois este risco existe, 

como foi verificado há pouco. O problema está no fato de o mesmo potencial não ser 

apontado em relação aos demais conselheiros, especialmente os oriundos da 

magistratura, o que evidencia a ideia de que eles estão despidos de qualquer traço de 

“politização” (ou mesmo partidarização), bem como que ela é tomada como uma 

característica “perigosa” e “indesejável”, quando associada a órgãos do Judiciário, 

vistos como essencialmente “não políticos”.  

Porém, não há porque supor que práticas correntes no mundo social e político 

não possam se reproduzir no Judiciário (e no CNJ, em particular), caso de 

apadrinhamento e de clientelismo, assim como o uso de postos de mando para fazer 

valer preferência por algum nome, decorrente de afinidades políticas, ideológicas, 

laços de amizade, garantia de influência, troca de favores etc.  

Fragale Filho (2013), Franco (2015a), Oliveira (2015, 2019b) e Falcão, Rangel 

(2015) observaram a tendência de o juiz de 1º grau ter experiência profissional junto 

ao próprio no CNJ, o que passou a se verificar desde o biênio 2009-201163. Melo Filho 

(2013, p. 56) é ainda mais direto: “o juiz de primeiro grau da Justiça Comum Estadual, 

indicado pelo STF, costuma ser escolhido pessoalmente pela presidência da Corte, 

com chancela formal do colegiado”64.  

Este é um fenômeno muito semelhante ao que o Poder Legislativo passou a 

registrar – quase concomitantemente ao do STF, evidencia-se – e que tem sido 

identificado por Fragale Filho (2013) como “captura corporativa”65. Logo, se ele passou 

a ser registrado no CNJ ou nele foi registrado durante algum período, não ocorreu 

exclusivamente entre os representantes indicados pelos parlamentares, tendo se 

verificado também (ou principalmente) no âmbito daqueles escolhidos pelo Judiciário. 

Em outros termos: nessa passagem, Malta (2009) reproduz e sintetiza os 

preconceitos em relação aos que não pertencem à magistratura, apresentados por 

                                           
63 As evidências são: Paulo de Tarso Tamburini (2009-2011), que foi juiz auxiliar da Corregedoria 
Nacional e da presidência; e José Guilherme Vasi Werner, (2011-2013), que foi secretário-geral adjunto 
do CNJ e juiz auxiliar da presidência (FRAGALE FILHO, 2013, p. 978).   
64 Uma das evidências é expressa por Recondo e Mendes (2016, p. 58), “Lewandowski [Presidente do 
CNJ entre 2014-2016] trabalhou pela escolha de nomes de sua confiança ou de visão similar à sua 
sobre o papel do Conselho. Exemplo disso foi a indicação de um dos seus auxiliares de gabinete para 
a cadeira de conselheiro: Bruno Ronchetti”. Ele atuou no CNJ entre 2015-2017. 
65 A questão será abordada mais detalhadamente na subseção 3.7.2. 
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muitos membros das profissões jurídicas e autores da área, assim como exalta a 

autoimagem de neutralidade e de excelência que essas corporações procuram 

construir para si e dela se servirem politicamente (ALMEIDA, 2010)66.  

Sobre essa questão, como bem pontua Bonelli (2009, p. 2) 

 

O grau de autonomia está relacionado ao insulamento da carreira, que se 
protege dos interesses específicos, em especial os da política convencional, 
através de uma política própria de profissionalismo, que enfatiza a 
neutralidade da expertise. Essa ideologia dá sentido e coesão aos grupos 
profissionais, protegendo-os das tentativas de ingerências externas, como as 
difundidas pela ideologia da livre concorrência no mercado, e a da eficiência 
e eficácia que sustentam a visão burocrática do comando e obediência. 
 

Vistos todos esses elementos relativos às competências e à composição do 

CNJ, Falcão, Lennertz, Rangel (2009, p. 112) sintetizam o desenho institucional da 

seguinte forma: (1) é órgão interno do Poder Judiciário; (2) colocado logo abaixo do 

STF na hierarquia desse poder; (3) com composição mista, mas sem a participação 

direta dos poderes Executivo e Legislativo; (4) tem preponderância de membros 

oriundos da magistratura; (5) os principais cargos são automaticamente ocupados por 

membros da cúpula do Judiciário (Presidência cabe ao membro do STF; Corregedoria, 

ao do STJ), ou seja, sem possibilidade de que outros conselheiros, oriundos ou 

indicados por outros ramos do Judiciário ou por instituições externas, venham a ser 

escolhidos pelo próprio CNJ para exercerem tais postos.  

 

3.3.3 CNJ e o governo judicial 

Após discutir as competências e a forma de composição do CNJ, é conveniente 

recuperar as informações do capítulo anterior para analisar a relação dele com o 

chamado governo judicial. 

Como foi indicado, governo judicial corresponde ao aparato e também à 

atividade responsável por organizar e gerir o Poder Judiciário, o que implica três 

dimensões distintas de competências: administrar o estatuto da magistratura, a 

infraestrutura do próprio Judiciário e estabelecer as diretrizes para esse Poder. Exclui-

se da competência desse governo a atividade-fim da instituição, que é jurisdicional, e 

apontam-se como valores que ele deve preservar: a independência judicial (externa e 

interna) e a accountability judicial. 

                                           
66 Como será demonstrado na sequência da tese, ele também foi utilizado pelo TSE em suas disputas 
com o CNJ, com vistas a deslegitimar as decisões do Conselho. 
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Há diversas classificações das formas assumidas pelo governo judicial ao longo 

do tempo. Porém, prevalece a tendência de a literatura o identificar preferencialmente 

com os Conselhos Judiciais. Até mesmo porque a expressão foi criada quando essa 

organização foi criada, sendo que ela corresponde ao que chamam de “novo modelo 

institucional” (GUERRA, 1997) ou “institucional” (CUEVA, 1995), em contraposição às 

formas precedentes, como os modelos tradicional (Europeu e Ibero-americano) 

(GUERRA, 1997), externo e interno (CUEVA, 1995). 

Por sua vez, foi desenvolvida uma tipologia dos Conselho Judiciais, com vistas 

a identificar as distintas possibilidades de desenhos institucionais que eles 

contemplam e que foram efetivadas mundo afora, desde que foram criadas no 

imediato pós-II Guerra, na Europa (LÓPEZ, 2002; SAMPAIO, 2007; GAROUPA; 

GINSBURG, 2008; LUQUE, 2012). 

Desse modo, inevitavelmente o CNJ está incluso nessa temática. Porém, é 

preciso considerar como ele nela se insere e quais as peculiaridades do modelo 

brasileiro, especialmente porque essas condicionantes reverberam nas suas práticas.  

Meritório destacar que, apesar de todas as polêmicas em torno do CNJ e do 

risco que, segundo muitas vozes, poderia trazer para a independência do Judiciário, 

as competências dele são reduzidas, quando comparadas aos equivalentes 

internacionais.  

Ao menos, é que se verifica pelos parâmetros utilizado no estudo de Garoupa 

e Ginsburg (2008), que reúne informações sobre instituições de 121 países. Eles o 

classificam como um conselho judicial débil, pois possui competências mínimas e é 

de formação heterogênea, com predomínio de juízes de diferentes cortes, 

especialmente as inferiores (seis são oriundos de órgãos de 1º ou de 2º grau; três, de 

tribunais superiores; mais os seis “externos”).  

Na escala que mede a grandeza de competências desses organismos – que 

vai de 1 até 3 –, o CNJ brasileiro está no patamar mais baixo67. Ele não possui 

capacidade para: selecionar e nomear juízes; fixar e operar o orçamento das unidades 

judiciais; gerir a promoção e a remoção dos magistrados. Em todos esses quesitos, 

pode tão somente influenciar o modo como essas decisões serão tomadas, ao definir 

                                           
67 O estágio 1 (funções mínimas) equivale a Conselho que exerce apenas atividades administrativas. 
O 2 (funções médias) implica tais prerrogativas, mais as de seleção de magistrados. Finalmente, o 3 
(funções extensivas) acumula as competências anteriores e agrega a possibilidade de premiar e punir 
disciplinarmente os juízes. 
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critérios e parâmetros gerais que devem ser seguidos pelos demais órgãos do 

Judiciário. Ou, como diz Chaves (2019, p. 195),  

 

as atribuições do Conselho Nacional de Justiça [...] são, em grande medida, 
de supervisão e de macrorregulação (políticas públicas, regulamentos sobre 
concursos públicos, remuneração dos juízes e promoção ou acesso na 
carreira etc.), sendo concorrente e residual o enfrentamento de questões 
concretas alusivas ao estatuto da magistratura e outros temas inerentes ao 
governo judicial. 
 

Dentre os critérios de Garoupa e Ginsburg (2008), o CNJ tem condições de, 

diretamente, apenas definir e aplicar punições disciplinares, ainda assim de modo 

concorrente às corregedorias e sujeito à revisão no STF68. E, alguns dos seus poderes 

não são pelos autores considerados, como propor e promover políticas públicas do 

Judiciário, aquelas que foram indicadas nessa tese como as mais propriamente 

políticas e alusivas ao exercício do governo, pensado em uma dimensão mais ampla 

do que a meramente administrativa. 

Deve-se ressalvar que a debilidade do CNJ não implica que o Poder Judiciário 

ostente a mesma condição. Como já foi demarcado, as competências que ele não 

exerce, o Judiciário o faz, por meio dos seus diversos órgãos jurisdicionais.  

Cobra seu preço em termos da amplitude das competências do CNJ o fato de 

ele ter sido criado com a intenção de que um Judiciário até então muito independente 

passasse a ser mais responsabilizado, seguindo uma tendência predominante na 

América Latina (HAMMERGREN, 2002). Isso faz com que ele se torne fraco, quando 

comparado a conselhos que foram criados para ampliar ou viabilizar a independência 

judicial frente a autoridades externas, notadamente o Poder Executivo.    

 Nesse sentido, se a concepção de governo judicial e seus respectivos modelos 

for aplicada ao caso brasileiro, vai se verificar que o país já garantia ao Judiciário o 

exercício das três dimensões desse governo. Igualmente, oferecia uma série de 

garantias que tornavam ampla a autonomia do Judiciário, o que pode a aproximar da 

ideia do autogoverno integral69. 

                                           
68 Há imprecisão nos dados relativos ao CNJ apresentados por Garoupa e Ginsburg (2008) e rigidez 
no modelo classificatório. De um lado, apontam que ele possui cinco membros (e não 15, como seria 
correto). De outro, o CNJ ultrapassa os requisitos para estar no nível 1, pois também exerce poderes 
disciplinares. Entretanto, o modelo não é sensível a essas variações, a indicar que a escala poderia ser 
mais ampla ou, mantidos os três níveis, deveria incorporar intervalos mais sutis, com vistas a 
contemplar os diferentes arranjos institucionais dos conselhos. 
69 Essas definições não são atemporais e convivem com épocas em que as prerrogativas foram mais 
ou menos amplas, seja formalmente, seja em termos práticos. Pode-se dizer que elas correspondem 
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No entanto, essa classificação tem por referência o Poder como um todo, pois, 

internamente, como bem lembra Rocha (1995, p. 42-45), “cada uma das justiças de 

que se constitui o judiciário, é autônoma do ponto de vista de sua administração. 

Assim, cada qual tem seus próprios órgãos de administração”. E, por sua vez, como 

possui uma estrutura hierarquizada e burocrática, “[...] o governo de cada qual cabe 

aos órgãos situados no vértice da pirâmide, ou seja, aos membros dos tribunais de 

último grau que são, simultaneamente, órgãos superiores nos planos jurisdicional e 

administrativo”, isto é, “administrativamente, controlando, sob todos os ângulos, o 

estatuto do juiz, desde o recrutamento até o regime disciplinar, passando pelas 

promoções; e jurisdicionalmente, revendo suas decisões para reformá-las ou não”. 

A criação do CNJ, em 2004, altera sutilmente esse cenário, cria uma série de 

asperezas, mas está longe de reproduzir o que ocorreu em outros países. Isso porque, 

embora ele seja um Conselho Judicial, como visto acima, é bastante débil em 

comparação a outros: não gere o estatuto da magistratura, com exceção de questões 

disciplinares e algumas remuneratórias, e não administra diretamente a infraestrutura 

do Judiciário; por outro lado, pode influenciar a macropolítica desse Poder e exercer 

algum poder justamente na dimensão mais política do governo judicial, aquele menos 

enfatizada pela literatura.  

As tarefas governativas que o CNJ não assumiu continuaram em poder dos 

tribunais e juízes. E é esse novo desenho do Poder Judiciário, estabelecido após 

2004, que torna mais complexo – ou mesmo confuso – o governo judicial brasileiro.  

Há opiniões, como a de Rocha (2013, p. 85), que não considera o CNJ um 

órgão do governo judicial, mas sim de fiscalização do governo e da administração do 

Judiciário, pois este é exercido pelos respectivos tribunais.  

Não se concorda com essa interpretação, porém não se pode negar que ela 

alerta para as peculiaridades do arranjo institucional brasileiro, evidencia o difícil 

cenário em que a criação do CNJ o inseriu e põe em discussão o tipo de governo 

judicial existente no país pós-EC 45/2004. 

Reportando-se ao tema, Chaves (2019) considera que o modelo brasileiro de 

governo judicial não corresponde a nenhum dos tipos-ideais propostos pela literatura 

                                           
ao período republicano, com uma série de interferências pelas ditaduras vivenciados entre 1937-1945 
e 1964-1985. Não é o caso de discutir a história do governo judicial brasileiro, embora seja possível 
apontar que o diagnóstico sumarizado corresponde ao cenário pós-CF 1988.     
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– e que foram abordados no capítulo anterior –, pois apresenta um perfil misto ou 

hibrido, tendo em vista agregar elementos de cada um deles:  

 

[...] ressente-se de referência o modelo brasileiro, porquanto o tipo franco-
italiano é de cariz centralizador, no que respeita à gestão do estatuto, ainda 
que lhe falte a direção dos demais meios pessoais e materiais da 
administração da Justiça. Na experiência norte-americana, de alta 
participação externa na composição dos quadros da magistratura, assegura 
maior autonomia de gestão aos tribunais, mas afasta um controle e direção 
da Justiça dos Estados por um órgão central (CHAVES, 2019, p. 196). 

 

Após a criação do CNJ, em 2004 – e que seria um típico representante de um 

modelo institucional (CUEVA, 1995; GUERRA, 1997) –, o cenário se tornou ainda 

mais complexo: o modelo misto brasileiro pode ser considerado como semi-

institucional, na medida em que associa a presença de um órgão central – o CNJ – 

com a manutenção de larga autonomia interna dos tribunais, por sua vez divididos em 

estaduais e federais, bem como em suas respectivas justiças especializadas 

(CHAVES, 2019, p. 197).  

De fato, o CNJ “acoplou-se a ele [o sistema judicial já estabelecido], de forma 

muitas vezes concorrente, implicando uma espécie de modelo ‘semi-institucional’, que 

bem representa o hibridismo do modelo de governo judicial no Brasil (CHAVES, 2019, 

p. 361). 

Sendo assim, é importante reportar as características do Poder Judiciário 

brasileiro, no qual o CNJ veio a ser agregado a partir da aprovação da EC 45/2004. 

O insulamento do Poder Judiciário brasileiro vem sendo abordado por muitos 

autores a partir da metáfora do "arquipélago judicial", já reportada. Originalmente 

aplicada aos ministros do STF, a expressão também pode ser utilizada para 

caracterizar o Judiciário como um todo, tanto na perspectiva do afastamento deste 

poder dos demais – Executivo e Legislativo –, quanto no que se refere à subdivisão 

interna, que resulta em uma instituição composta por várias "ilhas", cada qual 

detentora de área de jurisdição específica e de suas próprias regras organizacionais, 

econômicas, administrativas e de governo.  

Nesse sentido, o Judiciário pode ser considerado um grande arquipélago 

formado por múltiplas e distintas ilhas, as quais trabalham sob uma perspectiva de 

independência e de alto grau de autonomia administrativa, além de garantias pessoais 

e institucionais atribuídas a seus membros. 
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Chaves (2019, p. 45) ressalta que, para compreender o aspecto do insulamento 

judicial, é necessário considerar as "garantias de autonomia que foram asseguradas 

aos seus corpos, individuais e coletivos" e também compreender "as condições em 

que as instituições do judiciário desenvolvem atribuições, constitucionalmente 

asseguradas, levando-se em consideração, inclusive, as longevas tradições de que 

estão impregnadas".  

Há a independência funcional e administrativa, ou seja, o Judiciário possui 

liberdade para gerir seus órgãos administrativamente e financeiramente, assim como 

o poder de elaborar seu projeto orçamentário e encaminhá-lo diretamente para 

aprovação ao Congresso Nacional, sem necessidade de aval do Executivo.  

Dessa forma, o Poder Judiciário brasileiro não possui subordinação aos demais 

poderes e goza de independência externa. Existem, é claro, relações de mútuo 

controle, a partir da perspectiva de freios e contrapesos70. Contudo, esse controle não 

implica interferência direta na independência dos integrantes do Judiciário e na 

autonomia administrativa de seus órgãos. Essa autonomia procura legitimar a atuação 

do Judiciário e promover um ambiente que proporcione liberdade para o exercício das 

funções jurisdicionais sem interferência política ou pressão externa.  

Além destes aspectos, a autonomia interna e as diversas esferas da justiça 

também merecem destaque. O Judiciário brasileiro possui uma complexa rede de 

tribunais subdivididos em um domínio estadual e outro da União e, ainda, separados 

internamente por esferas próprias de atuação, conforme indicado abaixo. 

 

  

                                           
70 O Ministro Cezar Peluso exemplifica, a partir do texto constitucional, os mecanismos de controles 
mútuos entre os Poderes: "não são poucos os institutos cuja disciplina revela ostensiva existência de 
mecanismos predispostos ao controle mútuo entre os Poderes e, até, ao desempenho anômalo, por 
um deles, de função típica do outro. Basta mencionar o veto (art. 66, § 1º, e 84, inc. V), o impeachment 
(art. 52, 85 e 86), o controle de constitucionalidade das leis (arts. 102, I, letra a, e 103), as medidas 
provisórias (art. 62), as leis delegadas (art. 68), o poder conferido ao legislativo de sustar atos 
normativos do Executivo (art. 49, inc. V), bem como de lhe fiscalizar e controlar os atos (inc. X), o 
controle das contas públicas pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas (arts. 70, 71, cc. 49, 
inc. X), o Conselho da República (art. 89), o poder do Presidente da República de conceder indulto e 
comutar penas (art. 84, inc. XII), etc. [...] No que concerne à vida orgânica do Judiciário, merece atenção 
especial a competência do executivo para nomear parte dos membros do Poder como se dá com os 
integrantes da Justiça Eleitoral (arts. 119, inc. II, e 120, inc. III), dos Tribunais Regionais Federais, dos 
Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, por via do chamado quinto constitucional, (art. 94), e dos 
próprios Ministros dessa Casa, cuja investidura depende ainda de aprovação do Senado (art. 101, § 
único)" (BRASIL. STF. ADI 3.367, p. 222-223). 
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Figura 3.1 - Organograma do Poder Judiciário brasileiro 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Pode-se observar no organograma acima a amplitude do espaço judicial 

brasileiro e a diversidade de esferas e de funcionalidade entre os órgãos.  

Essas subdivisões institucionais também podem ser observadas nas diversas 

formas de gestão presentes. Por exemplo, cada tribunal organiza a forma como 

realizará o concurso para seleção de seus membros e auxiliares técnicos. Além disso, 

cada órgão possui sua gestão interna, estabelecendo diretrizes para o andamento dos 

trabalhos e forma de atuação. Como ressalta Renault (2005, p. 128): 

 

Há, na verdade, vários poderes judiciários. Temos a Justiça Federal, a Justiça 
comum dos estados da Federação, as Justiças especializadas (militar, 
trabalhista e eleitoral), a primeira e a segunda instâncias, os tribunais 
superiores, os juizados especiais, etc. Em suma, temos 91 tribunais com 
grande nível de autonomia administrativa e praticamente nenhuma 
interligação entre eles [...]. 

 

A autonomia do Judiciário abarca, ainda, as garantias individuais previstas aos 

seus membros – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios (CF 

1988, art. 95) –, os quais são considerados, como tais, órgãos do Judiciário. Desse 

modo, os juízes possuem ampla autonomia no interior do poder, não estão 
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formalmente subordinados aos tribunais e às autoridades superiores, embora possam 

sofrer sanções disciplinares71.  

Essas prerrogativas são importantes para garantir a independência externa e 

interna do Poder como um todo, mas produzem como efeito a fragmentação e a 

difusidade do próprio Judiciário, tornando muito complexa a gestão coletiva, o 

estabelecimento de políticas públicas, a adoção de padrões comuns etc. Na maior 

parte das vezes, qualquer tentativa do gênero é apontada como uma ameaça à 

autonomia dos órgãos que o compõem, sejam eles tribunais, sejam eles os 

magistrados. 

O Judiciário é autônomo em relação aos demais poderes. Internamente, está 

dividido em diversas organizações, igualmente autônomas entre si. Na figura dos 

juízes, tem órgãos cujas atividades também são amplamente autônomas. Tão 

independentes entre si que se tornam isoladas ou comumente podem assim se tornar.    

Em síntese e para recuperar o que foi afirmado no capítulo anterior: é dada 

mais ênfase ao fato de que o Judiciário e as suas partes se governam do que são 

governados, o que torna difícil o desenvolvimento teórico e a efetividade de um 

governo judicial unificado, exercido por um órgão específico. 

Contudo, paradoxalmente, na sua condição de poder estatal, o Judiciário é 

considerado uno, indivisível e de caráter nacional. Essa unidade funcional é assentada 

na matéria comum a todos os órgãos deste poder estatal: o monopólio da atribuição 

jurisdicional.  Na decisão da já referida ADI 3.367/2006, esse caráter uno e indivisível 

do judiciário foi frisado pelo relator, o Ministro Cezar Peluso: 

 

Porque a Jurisdição, enquanto manifestação da unidade do poder soberana 
do Estado, tampouco pode deixar de ser una e indivisível, é doutrina assente 
que o Poder Judiciário tem caráter nacional, não existindo, senão por 
metáforas e metonímias, ‘Judiciários estaduais’ ao lado de um ‘Judiciário 
federal’. 
A divisão da estrutura judiciária brasileira, sob tradicional, mas equívoca 
denominação, em Justiças, é só o resultado da repartição racional do trabalho 
da mesma natureza entre distintos órgãos jurisdicionais. O fenômeno é 
corriqueiro, de distribuição de competências pela malha de órgãos 
especializados, que, não obstante portadores de esferas próprias de 

                                           
71 Apesar de várias garantias presentes nas regras que disciplinam a carreira do juiz – por exemplo, 
aquelas relativas à promoção ou à transferência de comarca –, há margem de discricionariedade dos 
tribunais ao manejar escolhas não obrigatórias e, consequentemente, para punir/premiar determinados 
juízes por serem mais ou menos disciplinados aos interesses dominantes nos órgãos superiores. Essas 
peculiaridades demonstram que a autonomia não é plena e que determinados processos informais 
podem tentar influenciar os juízes. Para mais detalhes, ver: Melo Filho (2013). Porém, não alteram o 
principal: eles não são obrigados a seguirem as diretrizes dos tribunais superiores, especialmente 
aquelas de ordem jurisdicional e não podem ser formalmente sancionados por isso.  
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atribuições jurisdicionais e administrativas, integram um único e mesmo 
Poder (BRASIL. STF. ADI 3.367, p. 243-244) [itálico no original]. 

 

Dessa forma, o Judiciário é uno se observado a partir de sua função 

jurisdicional, mas múltiplo na sua organização interna. Falcão (2006, p. 120) salienta:  

 

[...] por mais paradoxal que possa parecer, o poder judicial pode ser e é uno 
e múltiplo ao mesmo tempo. [...] Como definidor da legalidade no exercício 
da jurisdição, o Poder Judiciário é uno. Mas como administrador da 
infraestrutura administrativa necessária a esta tarefa e produtor da cultura da 
Justiça, não o é. [...] No âmbito do papel de administrador, por exemplo, 
existem pelo menos três grandes clivagens que tornam a organização judicial 
um sistema heterogêneo, múltiplo e complexo. Na verdade, o Poder Judiciário 
é dividido em autonomias múltiplas. A primeira clivagem diz respeito à opção 
por justiças especializadas. Temos múltiplas especializações – cível, 
trabalhista, eleitoral e militar. A segunda diz respeito à hierarquização 
organizacional: tribunais superiores, tribunais estaduais, varas e juizados. 
Finalmente, uma terceira clivagem reflete a estrutura federativa: Justiça 
Federal e Justiça Estadual. 

 

Por isso, em outro momento, declara:  

 

Entender o poder judiciário como um sistema significa também abandonar a 
visão de um poder unitário, para percebê-lo como um conjunto integrados por 
diversos ‘poderes’. O que aparentemente era uno, revela-se múltiplo. O que 
era integração, aparece como fragmentação. [...] No fundo, um sistema 
integrado por vários subsistemas (FALCÃO, 2005, p. 23). 

 

Voltando à metáfora inicialmente exposta, ainda que ligados pelo arquipélago 

da jurisdição, as diversas ilhas deste poder são oriundas das diferenças quanto à 

matéria sobre a qual recai sua jurisdição. Mas, o que se mostra mais importante a este 

trabalho, também são fruto da autonomia de gestão que envolve a administração de 

seus órgãos e funcionários. Isso compreende a elaboração de regimentos internos, 

escolha de seus membros e serviços auxiliares, o estabelecimento de métodos de 

trabalho e culturas organizacionais distintas, bem como a elaboração e 

encaminhamento de suas propostas orçamentárias. Ou seja, há diversos governos 

judiciais, exercidos autonomamente pelas diferentes partes que compõem o 

Judiciário. 

Ainda, o insulamento judicial pode ser observado sob uma terceira ótica, a do 

corporativismo interno.  Até a EC 45/2004, os mecanismos de controle e de gestão da 

carreira se detinham à fiscalização dos órgãos internos dos próprios tribunais. Essa 

característica aliada às particularidades "funcionais e estruturais do modelo brasileiro, 

onde os juízes integram uma corporação profissional do Estado, com alto grau de 
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autonomia, disposta em níveis sobrepostos de classes, mas formalmente ‘sujeitos 

apenas à lei” (CHAVES, 2019, p. 74), contribui para a fragmentação e hierarquização 

do controle e da administração, e para o forte corporativismo encontrado neste poder.  

A forma como se organiza a magistratura na sua condição de categoria 

profissional também é relevante para a análise do insulamento judicial. O 

agrupamento em corporações reflete um insulamento dos juízes, principalmente dos 

membros de alto escalão do judiciário, integrantes dos tribunais, os quais concentram 

a maior parte das decisões de gestão deste poder, havendo uma hierarquização do 

papel de controle e coordenação das atividades de cada justiça em sua cúpula.  

Essa concentração decisória sobre o governo judicial favorece a criação de 

barreiras de integração e de cooperação entre os órgãos do corpo judicial, 

intensificando o caráter fragmentado deste poder (CHAVES, 2019). Nesse sentido, 

Gilmar Mendes (2016b, p. 1), em entrevista dada ao site Conjur, assevera a crítica a 

essa característica: 

 

Hoje, não temos um sistema judicial propriamente dito, e sim um amontoado 
de órgãos disfuncionais. O Judiciário brasileiro é, aparentemente, o mais caro 
e um dos mais ineficientes do mundo. [...] O corporativismo e o 
autocentramento de juízes e promotores são fatores importantes dos 
problemas.  

 

Sintetizando as considerações até aqui expostas, pode-se observar três 

características que favorecem esse fenômeno de isolamento do Judiciário em relação 

aos outros poderes e, internamente, entre os diversos ramos que o compõem, 

originando uma diversidade de governos judiciais próprios e autônomos: (1) as 

características estruturais do Poder Judiciário, como sua subdivisão em diversos 

tribunais, especializações, e esferas federal e estadual; (2) a independência frente aos 

demais poderes e a autonomia interna que cada tribunal possui em relação aos 

demais órgãos no que concerne à forma de organização e de gestão; (3) o 

corporativismo interno e a forte hierarquização das decisões. 

Foi diante deste contexto de insulamento judicial que o CNJ foi instituído, 

buscando estabelecer um órgão que servisse de ponte entre as diversas ilhas internas 

(CHAVES, 2019), buscando maior unidade e horizontalidade nas estratégias de 

atuação e o aprofundamento de uma accountability que permitisse uma visão mais 

transparente das instituições que compõem este Poder. 
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Assim, o CNJ foi criado para exercer a tarefa de coordenar o governo judicial, 

ou seja, articular esta característica de heterogeneidade organizacional e distintas 

formas de gestão interna. Ou, como expõe Rosilho (2011, p. 142), ele foi instituído 

como “um ente expressamente vocacionado para criar e dirigir uma política nacional 

do judiciário, atuando, de um lado, para organizá-lo, e do outro, para afirmá-lo perante 

os demais poderes estatais”. 

Como já dito, o CNJ não se tornou o órgão do governo judicial unificado, cuja 

criação suprimiu as autonomias vigentes das partes do Judiciário múltiplo. Ele se 

apresentou, sim, como uma nova instituição, incluída no aparato judicial, com vistas a 

exercer competências que inexistiam, fruto do insulamento de tribunais e juízes.  

Porém, sem que grande parte das competências das partes tenham sido 

suprimidas. Algumas que elas exerciam passaram a ser divididas com o CNJ, por 

meio de competência concorrente. Outras tantas passaram a ser disputadas, pois o 

desenho institucional não definiu com clareza as fronteiras.  

Chaves (2019, p. 67) sintetiza o modo como a questão se apresenta e o 

problema político que ela encerra: 

 

[...] o modelo  de  governo  judicial  brasileiro incorporou  o  Conselho  como  
novo  ator  institucional,  mas  não  retirou  por  completo  as garantias  de  
autogoverno  dos  tribunais,  o  que  implica  considerar  que  novas 
institucionalidades foram agregadas no seio do governo judicial  e, portanto, 
novas zonas de tensão, já que aquele atributo de autonomia (administrativa, 
orçamentária e financeira) –  que segue o vetor direcional do insulamento – 
não foi inteiramente subtraído dos demais tribunais, constituindo-se  esse  
aspecto  em  uma  delicada,  extensa  e  importante  questão  em  aberto  na 
nova  experiência  constitucional,  decorrente  da  Emenda  nº  45/2004 [...]. 

 

O mesmo autor ainda frisa: 

 

E essa constatação é importante para situar, no panorama das funções de 
suas funções, quais os desafios que se descortinam para o desempenho do 
governo judicial, já que não é preciso muito esforço para reconhecer que o 
excesso de equidistância entre esses corpos judiciais deixa de ser 
equidistância e passa a constituir isolamento, fazendo perecer qualquer 
propósito de otimização e harmonia das funções organizacionais do Poder 
Judiciário. Se se espera que um governo judicial ostente a capacidade de 
envolver os tribunais e juízes na direção da discussão e elaboração de 
políticas públicas judiciárias, o insulamento mostra-se como um primeiro 
problema a superar (CHAVES, 2019, p. 63). 

 

Neste sentido, o tema da tese está diretamente relacionado ao governo judicial 

e à forma como a inserção do CNJ alterou ou procurou alterar as diretrizes da 
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administração do Poder Judiciário brasileiro, o que acabou reverberando nas 

atividades de administração exercidas pela Justiça Eleitoral. Por isso, é importante 

compreender como, no que concerne ao modelo brasileiro de governo judicial, a 

inserção do CNJ neste parâmetro da concorrência intrajudicial pode reverberar em 

conflitos internos neste Poder.  

Como ressaltam Ribeiro e Arguelhes (2015a, p. 468): 

 

A EC 45 deu início a novas disputas e conflitos, para além da ADI 3367.  A 
emenda traçou apenas parcialmente o destino do Conselho como instituição; 
por mais que sua composição e estrutura estivessem detalhadas no texto 
constitucional, o novo artigo 103-B da Constituição precisaria ser 
interpretado. De fato, em sua primeira década de existência, o CNJ 
experimentou diversos conflitos interpretativos sobre suas próprias 
competências – conflitos que, muitas vezes, expunham desacordos 
profundos, entre os muitos atores do sistema judicial, sobre aspectos 
fundamentais do desenho da instituição.  

 

Assim, o controle envolvendo o governo judicial exercido pelo CNJ, além de 

possuir a alcunha de adentrar em competências administrativas de todo e qualquer 

tribunal, é ainda mais potencialmente explosiva em se tratando de órgãos da Justiça 

Eleitoral, visto que encontra uma zona cinzenta constituída pela tarefa de administrar 

as eleições, pouco ou quase nada relacionadas às atividades jurisdicionais típicas dos 

órgãos judiciais.  

Esse campo, ainda não explorado na literatura, remete à proposta da tese, que 

é analisar como a inserção do CNJ no governo judicial interferiu na atuação da Justiça 

Eleitoral, instituição há muitas décadas competente para organizar e administrar as 

eleições.  

 
Parte II 

 

Caracterizado o CNJ, busca-se nessa segunda parte, desenvolvida a seguir, 

sistematizar os enfoques que ele mereceu da literatura que o tomou como objeto de 

estudo ou que o incluiu com destaque na apreciação da reforma do Judiciário. Ela 

abrange diversas áreas – como Direito, Ciência Política, Sociologia, História, 

Administração – e apresenta perspectivas, abordagens e metodologias distintas. 

Antes de apresentar os resultados, pondera-se que um órgão como o CNJ – 

novidade no arranjo institucional brasileiro; cercado de polêmicas antes e durante a 

sua criação; com relativamente pouco tempo de funcionamento – tem sido foco de 
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grande número de trabalhos. Logo, a seleção daqueles comentados está longe de ter 

a pretensão de cobrir a totalidade dessa produção, embora busque abranger uma boa 

parte dela, especialmente aquela produzida em cursos de pós-graduação, por 

pesquisadores reconhecidos e/ou divulgada em veículos prestigiados no universo 

acadêmico.  

Houve dois critérios básicos e concomitantes para a definição daqueles estudos 

efetivamente comentados: ter um grau razoável de proximidade com o enfoque 

proposto pela tese e estar disponível na internet ou, se apenas existente em versão 

impressa, ter sido obtida uma cópia. Assim, alguns textos foram encontrados, lidos e 

dispensados porque não têm o CNJ como objeto de estudo, e sim partem dele, 

especialmente das políticas por ele suscitadas ou possuem interseção com ele, mas 

enfocam temas considerados mais distanciados daqueles pretendidos pela tese ou 

que são muito específicos. Eles constituem o que Oliveira e Aoyama (2017) chamam 

de pesquisas em que é objeto secundário, em um balanço das teses e dissertações 

produzidas sobre o CNJ de 2006 até 201672. 

Para facilitar a exposição, os textos foram classificados e aproximados por área 

disciplinar e/ou por temática predominante, cada uma apresentada sob a forma de 

seção. Todavia, não necessariamente essa divisão implica que tais trabalhos 

apresentem diferenças epistemológicas significativas entre eles.  

Aliás, com os comentários que acompanham cada seção, há a intenção de 

ponderar as características epistemológicas que possuem os trabalhos nela 

presentes, ressalvar eventuais pontos comuns que tenham com pesquisas arroladas 

em outra subseção, assim como destacar os que foram considerados de exceção em 

relação às orientações, aos objetivos, aos resultados e aos procedimentos 

metodológicos preponderantes.    

 

  

                                           
72 As autoras (OLIVEIRA; AOYAMA, 2017, p. 15) citam “casos em que se estuda a implementação de 
políticas de gestão instituídas pelo CNJ em diferentes tribunais do país, ou mesmo estudos dos 
impactos de resoluções do CNJ em temáticas específicas, como a política nacional de conciliação, a 
política de adoção, entre outras temáticas”. Tem-se como exemplos: os de Bonotto (2012), Chaves 
(2013), Barbosa (2016) e Bordini (2020), centrados em diferentes experiências de implantação da 
conciliação em estados, ou o de Castello Branco (2013) sobre o impacto das metas no Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro. 
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3.4 Processo de criação 
 

Uma parcela significativa dos estudos se preocupa em abordar a tramitação 

legislativa que redundou na criação do CNJ, especialmente aqueles produzidos antes 

desse evento ou após os primeiros anos de funcionamento do Conselho. Na maioria 

dos casos, a exposição é parte da questão principal ou, então, preparação para ela, 

pois há poucos trabalhos centrados exclusivamente nessa abordagem voltada à “pré-

história” do Conselho.  

A grande maioria é formada por estudos descritivos, os quais não 

necessariamente se aprofundam na análise das peculiaridades da tramitação, das 

condicionantes e das possibilidades que ela gerou na trajetória do CNJ, tampouco se 

preocupam em discutir os diferentes desenhos institucionais propostos.  

Essa literatura se distingue, conforme o ponto de partida temporal adotado. 

Algumas começam na ditadura civil-militar, outras na Constituinte de 1987-1988 e 

terceiras preferem abordar as diferentes proposições surgidas pós-Constituinte. 

Independentemente de onde partem, todos os trabalhos acompanham a tramitação, 

com mais ou menos detalhes. A depender do período em que foram realizados, alguns 

ainda podem incluir os primeiros passos da nova instituição.  

Aqueles estudos que principiam no período ditatorial abordam o Conselho 

Nacional de Magistratura73, pois o consideram a primeira organização de controle do 

Poder Judiciário existente no país.  

Ele foi criado como parte do chamado Pacote de Abril de 1977, outorgado pelos 

militares, tendo sido instalado em 1979. Era órgão do Poder Judiciário, composto por 

sete ministros do STF, que exercia função exclusivamente disciplinar e tinha jurisdição 

em todo o território nacional. Pela composição e as competências, Pansieri (2017, 

s.p.) o classifica como uma “corregedoria geral”.  

Era um órgão por meio do qual o STF podia monitorar e punir as instâncias 

inferiores do Judiciário, mas, de fato, pouco atuou e foi extinto ao não ser 

recepcionado pela CF 1988. O traço mais característico que o vincula ao CNJ é o fato 

de sua esfera de competência não abarcar os ministros do STF74. 

                                           
73 Mais detalhes, ver: Rosa (1985, p. 45-51); Lenz (2006); Chaves (2019, p. 304-314). 
74 Ribeiro; Paula (s.d.); Costa (2001); Thurler Júnior (2006); Sampaio (2007); Machado (2008); Alves 
(2009); Malta (2009); Nogueira (2010); Fluhr (2011); Junkes (2011); Peleja Júnior (2011); Lima (2012); 
Costa Filho (2013); Maluf (2013); Bossler (2015); Costa, J. (2015); Aquino (2016); Pansieir (2017); Lago 
(2018); Chaves (2019). 
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Os autores que preferem iniciar a narrativa pelo processo Constituinte de 1987-

1988 incluem referências à Comissão Affonso Arinos, formada para propor um 

anteprojeto constitucional, no qual constava um órgão de controle do Judiciário. O 

anteprojeto dessa Comissão não foi sequer encaminhado à Constituinte, mas ainda 

assim a ideia de um conselho judicial foi discutida e constou em alguns estágios de 

produção do novo texto constitucional. Porém, acabou excluída ao longo da 

tramitação e não figurou na versão promulgada (CASTRO, 2013; WERNER, 2015, 

2019; RIBEIRO; PAULA, 2016; SANTIAGO, 2016). 

Por fim, há pesquisas que se centram na tramitação da chamada reforma do 

Judiciário, isto é, a iniciativa que visava a modificar o texto constitucional de 198875. 

Nesses casos, inevitavelmente elas se debruçam sobre a PEC 96/1992, proposta pelo 

deputado Hélio Bicudo (PT), que é reputada como aquela que serviu de base à EC 

aprovada em 2004 e balizadora para a contagem do tempo de tramitação.  

Contudo, a criação do que viria a ser o CNJ não figurava na proposta de Bicudo. 

Ela foi incorporada ao longo da tramitação, em especial durante a Revisão 

Constitucional de 1993-94. Sadek e Arantes (2001, p. 9) anotam que  

 

uma análise da evolução da proposta apresentada por Bicudo em 1992 até a 
que se encontra tramitando no Senado Federal [o texto é de antes da 
aprovação final] demonstra que muito pouco do projeto original remanesceu 
ao longo de sucessivas versões discutidas e votadas na Câmara dos 
Deputados. [...] De fato, pode-se dizer que as versões posteriores da PEC 
96/92 foram balizadas muito mais pelas linhas gerais adotadas no projeto de 
Nelson Jobim [apresentado na revisão constitucional de 1993-94] do que 
pelas da proposta original. 

 

Não há consenso, também, em relação a essa temporalidade. Um dos mais 

inusitados recortes figura em Passo (2004), que demarca o início da reforma em 1974, 

ocasião em que o STF denunciou ao Presidente da República a crise do Judiciário e 

reivindicou a promoção de uma reforma modernizadora76. Logo, para a autora, a 

tramitação cumpria 30 anos ao ser finalmente aprovada. 

À PEC 96/1992 se seguiram, como substitutivos ou propostas concorrentes: o 

relatório de Nelson Jobim na revisão constitucional de 1993-94; a PEC liderada por 

José Genoíno (PT), de 1995; os relatórios apresentados por Jairo Carneiro (PFL) e, 

                                           
75 Sadek (2001); Melo Filho (2003); Rosa (2003); Renault; Bottini (2005a); Souza (2005); Ponciano 
(2009); Paiva (2012); Robl Filho (2012); Garducci (2014); Silva, D. (2014); Lazari (2015); Mello; Lago 
(2018). 
76 Sobre o caráter combinado dessa ação entre governo militar e STF, ver: Koerner (2018). 
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depois, Aloysio Nunes (PSDB), com a apreciação dessas propostas e das emendas a 

elas apresentadas. Nenhum deles obteve o consenso necessário para ser aprovado.  

A Câmara dos Deputados finalmente aprovou um texto de reforma do Judiciário 

no ano 2000, tendo como base o relatório apresentado por Zulaiê Cobra (PSDB). 

Ainda assim, ele mereceu mais de uma versão e sofreu modificações no plenário.  

Tendo sido enviada ao Senado, a PEC foi aprovada quatro anos depois, tendo 

as relatorias de Bernardo Cabral (PMDB) e de José Jorge (PFL).  

Ao menos quatro desses trabalhos (PAIVA, 2012; CASTRO, 2013; GARDUCCI, 

2014; SILVA, P., 2015) promovem análise sincrônica e mais pormenorizada do 

processo legislativo da reforma do Judiciário. Eles evidenciam as estratégias adotadas 

pelos diferentes atores envolvidos na questão (como associações de magistrados, 

cúpula do Judiciário, governo), assim como tentam delimitar cada grupo, suas 

propostas, eventuais divisões internas e movimentos realizados ao longo do tempo, 

com as composições e recomposições que promoveram. Nesse sentido, 

acompanham e deram continuidade ao que fizeram Koerner (1999), Costa (2001), 

Sadek (2001), Arantes (2003), ainda quando a reforma estava em tramitação. 

Igualmente, esses trabalhos buscam verificar como foi possível construir 

politicamente a aprovação da reforma, o que implica apresentar o papel da mídia como 

agência de agendamento, assim como discutir o modo como foi moldada a versão 

finalmente aprovada77. 

A intenção dessas pesquisas as coloca em diálogo com outras investigações 

que buscam identificar os fatores que, isoladamente ou em conjunto, propiciaram a 

aprovação da reforma e, em particular, influenciaram na definição do desenho final do 

CNJ, como Falcão (2005, 2007), Almeida (2010), Carvalho e Leitão (2013).  

Assim, é reputado o papel decisivo que o governo Lula desempenhou na 

aprovação da EC 45, especialmente por ter mobilizado a opinião pública em torno do 

tema e por ter atuado no Congresso Nacional para que a proposta avançasse.  

A declaração de Lula, de 22 de abril de 2003, sobre a urgência da abertura da 

“caixa preta” do Judiciário é considerada o ponto de partida dessa estratégia, 

seguindo-se, no mês seguinte, a criação da Secretaria de Reforma do Judiciário. 

                                           
77 Castro (2013) e Patrícia Silva (2015) abordam exclusivamente o CNJ, o que não ocorre com os 
demais, que abrangem a reforma do Judiciário. 
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Falcão (2005, p. 13-14) ressalva que a reforma só poderia ser aprovada por 

meio de uma decisão voltada a esse fim e da formulação da articulação política 

necessária para alcançá-lo. E isso só se deu quando “se ampliou e se deslocou a 

importância dos atores envolvidos no processo decisório”, ou seja, quando o governo 

Lula e o STF se engajaram no processo. De igual forma, após 2003, quando alguns 

atores individuais assumiram protagonismo, casos de: José Jorge (relator no Senado), 

Márcio Thomaz Bastos (Ministro da Justiça) e Nélson Jobim (Presidente do STF)78.  

Em outro texto sobre o mesmo tema, Falcão (2007, p. 33) chamou o processo 

de “feliz configuração dos astros”, pois “aliança política poderosa”, composta por 

personagens que ocupavam cargos estratégicos “se formou e aprovou a Emenda 

contra vários interesses corporativos, sobretudo dos desembargadores, do fisco e da 

previdência”79. 

Almeida (2010, p. 30) concorda com a participação de grupos das elites 

jurídicas na aprovação da reforma, os quais possuíam trajetórias e posições 

consolidadas. Ele enfatiza o fato de as mudanças terem fortalecido as posições do 

polo dominante do campo da administração da justiça estatal em detrimento da pauta 

das associações de magistrados, a exemplo do que o fizeram Uchôa (2007) e 

Garducci (2014), já referidos. 

Carvalho e Leitão (2013) reforçam a argumentação que advoga a participação 

decisiva do STF na aprovação do CNJ e no modelo de reforma do Judiciário, ao 

evidenciarem o poder de veto que essa instituição possui sobre quaisquer mudanças 

constitucionais.  

Inspirados pelos achados de Pozas-Loyo e Ríos-Figueroa (2011), eles 

enfatizam que a prerrogativa da revisão constitucional permite que o STF tenha poder 

decisório sobre conflitos que envolvam os órgãos representativos e que possa 

barganhar os seus interesses80. Consequentemente, 

                                           
78 Antes de presidir o STF (posto assumido em junho de 2004, em substituição a Maurício Corrêa, voz 
firmemente contrária ao CNJ), ele havia sido ministro da Justiça no governo FHC e deputado federal 
em várias legislaturas. Nesse cargo, atuara na Constituinte em prol de um órgão de controle e como 
relator na frustrada revisão constitucional de 1993-1994. A demonstrar que o elenco de atores 
relevantes estava há algum tempo envolvido na questão, um dos aliados de Jobim durante a 
Constituinte era o então Presidente da OAB, Thomaz Bastos, agora Ministro da Justiça. 
79 O autor abordou o tema em um terceiro texto, publicado em duas versões (FALCÃO, 2015a, 2015b), 
no qual traz um depoimento sobre o processo de viabilização da aprovação da EC 45/2004. 
80 Conforme Pozas-Loyo e Ríos-Figueroa (2011, p. 1814-1815), em se tratando de mudanças que 
implicam emenda constitucional, essa barganha envolve três possibilidades, não necessariamente 
excludentes: (1) influenciar antes e durante o processo de reforma por meio de sinalizações de que vão 
impor normas mais severas contra os que emendam a Constituição de forma que os juízes consideram 
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[...] qualquer projeto de emenda constitucional que não satisfaça o interesse 
do órgão de cúpula do poder Judiciário (as supremas cortes com poder de 
revisão judicial) possui grande probabilidade de ser considerado 
inconstitucional. Nesse sentido, é perfeitamente razoável admitir que o 
emendamento de questões relativas à política judiciária seja de consenso 
entre as elites judiciárias e legislativas. Caso contrário [...], a possibilidade de 
um veto judiciário é premente (CARVALHO; LEITÃO, 2013, p. 17). 

  

A corroborar tal assertiva, recorda-se que o STF não acolheu a ADI 3.367, que 

questionava o CNJ, decisão que foi a “certidão de nascimento” da instituição e garantiu 

a sua instalação. E, nesse mesmo julgamento em que validou que o CNJ tem 

ingerência sobre todos os órgãos judiciais, teve o cuidado de colocar-se acima dele, 

não sendo alcançado por suas determinações. 

 Nesse sentido, ao afiançar a criação e sustentar a existência do CNJ – entre 

outras medidas da EC 45, como a súmula vinculante e o instituto da repercussão geral 

–, o STF expandiu ainda mais os seus poderes não só sobre o judiciário, mas também 

frente aos demais poderes. Esse foi mais um dos movimentos no fortalecimento do 

que Vieira (2008) chamou de supremocracia.  

É possível ir mais longe. Com essa decisão, o STF modificou a tendência que 

havia manifestado algum tempo antes, ao se debruçar sobre instituições semelhantes 

ao CNJ. Ele considerou inconstitucionais os conselhos de controle da atividade 

administrativa da justiça estadual, introduzidos nas constituições dos estados de 

Sergipe, Ceará, Paraíba, Pará e Mato Grosso (LEITE, 2005; SAMPAIO, 2007; 

REMÍGIO, 2010; PELEJA JÚNIOR, 2011).  

A reiteração das decisões de mesmo teor levou o STF a editar a Súmula 649, 

de 2003, segundo a qual “é inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de 

órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes 

de outros poderes ou entidades” (LEITE, 2005, p. 218).  

Em favor do STF, pode-se argumentar que os conselhos rechaçados eram 

estaduais e o criado pela EC 45/2004, nacional; assim como, que a Súmula 649 

explicitava a vedação somente de organizações estaduais. Igualmente, pode-se 

                                           
desfavorável; (2) decidir ou ameaçar decidir que uma emenda da qual discordam é inconstitucional; (3) 
influenciar o processo decisório por meio de mecanismos informais junto ao legislativo. No caso 
brasileiro, estudos e dados empíricos apontam que o STF se utilizou dos dois últimos recursos para 
garantir um resultado conforme aos seus interesses. Logo, as autoras formulam a hipótese que quanto 
mais poder institucional e alavancagem política tiverem os membros da Corte Suprema, maior é a 
probabilidade de que o desenho dos conselhos judiciais adotados ou modificados por meio de 
processos de emenda reflita as preferências desses juízes (POZAS-LOYO; RÍOS-FIGUEROA, 2011, 
p. 1810). Ao analisar os casos latino-americanos, encontram correlação entre essas variáveis. 
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ponderar que eram distintos o rol de atribuições e o modelo de composição daqueles 

e o do CNJ. E, cabe lembrar, que a composição do STF havia se modificado entre 

aquelas decisões e a mais recente, proferida em 2005 (FEITOSA, 2007).  

Contudo, ainda que essas peculiaridades possam subsidiar duas decisões 

diametralmente opostas, não é possível negar que, em todos esses casos, havia 

grande similitude na questão de fundo.  

Mello (2015, p. 329) especula que a mudança de entendimento tenha por 

motivação a pressão da opinião pública:  

 

a preocupação dos ministros em dar uma resposta à sociedade, as diversas 
alusões ao momento histórico, às expectativas da população, ao imaginário 
social, à superação de um modelo de isolamento social para um modelo 
voltado para a satisfação dos ‘consumidores do serviço judicial’ indicam que 
a preocupação do STF com a sua legitimidade e com a sua credibilidade junto 
à comunidade tiveram um papel importante no julgamento. 

 

Por entender que são órgãos e também situações distintas, em razão da 

mudança na composição do colegiado, por interesse na criação e por compromisso 

político com o advento do CNJ, o fato é que este foi considerado constitucional pelo 

STF e os conselhos estaduais, não – e continuam a ser assim apreciados, pois a 

Súmula 649 não foi ultrapassada. Logo, conforme o STF, os estados não têm 

competência legislativa para instituir órgão de controle do Judiciário local e o CNJ é o 

único do gênero que pode existir no país. 

No entanto, o assunto era bastante sensível. E o conjunto de interesses em 

jogo, especialmente o do próprio STF, também. Assim, para chegar à decisão na ADI 

3.367, o STF adotou um procedimento raro no pós-1988: uma reunião a portas 

fechadas e prévia à deliberação pública. É o que revela o depoimento do ministro 

Carlos Velloso: 

 

[CV] [...] quando o Supremo decidiu a respeito da constitucionalidade do CNJ, 
reunimo-nos em Conselho e a questão foi exaustivamente debatida. 
[IN] [Sessão] administrativa, fechada? 
[CV] Sim, em sessão administrativa, fechada, sessão do Conselho, que era e 
é regimental. [...] No caso do CNJ, toda a questão foi debatida no Conselho, 
todos os itens da matéria foram discutidos, intensamente discutidos, porque 
havia uma arguição de inconstitucionalidade do CNJ, com argumentos sérios. 
Então, seria útil discutir, abertamente, a matéria (FONTAINHA; PAULA; 
NUÑEZ, 2015, p. 136-138). 
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A CF 1988, art. 93, IX veda a possibilidade de julgamentos a portas fechadas, 

impondo as deliberações públicas. Isso não impede que, ocasionalmente, mas cada 

vez mais raramente, ocorram sessões secretas, também chamadas de 

“administrativas”, “do Conselho”, “informal”, “às portas fechadas”. Na interpretação de 

Carlos Victor Santos (2017, p. 175), “as sessões aqui mencionadas são lembradas 

pelos ministros como uma forma de melhor administrar possíveis divergências e 

conflitos que pudessem ocorrer nas sessões públicas de julgamento”81.  

Um conjunto de pesquisadores enfoca outro ator considerado fundamental. Ele 

destaca o papel que tiveram as agências internacionais, especialmente o Banco 

Mundial, no agendamento da reforma do Judiciário brasileiro e, por consequência, na 

criação do CNJ82.  

Tais organismos defendiam a reforma em países latino-americanos como parte 

da agenda neoliberal e da modernização do Estado, alegando ser de fundamental 

importância para a consolidação da ordem democrática, a garantia dos direitos 

humanos e a sustentação do desenvolvimento econômico.  

Como parte desse ideário, afirmavam o Judiciário como necessário para 

afiançar um ambiente favorável ao livre comércio para as empresas transnacionais e 

o setor privado como um todo. Por ambiente favorável entendem aquele no qual há 

previsibilidade e segurança jurídica para a realização dos negócios e dos 

investimentos, os quais são tomados como a outra face ou o objetivo final dessa 

ordem democrática concebida de modo instrumental. Logo, preservação da 

propriedade privada, garantias ao livre mercado e aos investimentos transnacionais 

formam os alicerces dessa governança, o que está compreendido no ainda 

polissêmico conceito de rule of law (CUNHA, 2011; CUNHA; ALMEIDA, 2012; 

FRANCO; CUNHA, 2013).  

Paiva (2012, p. 93-96) testou a hipótese, mas não encontrou evidências que 

demonstrem a interferência direta desses organismos na aprovação da reforma do 

Judiciário. Ainda que não tenha havido a ação direta, há sólidos elementos a indicarem 

que esses think tanks internacionais contribuíram para o agendamento e a construção 

do ambiente que a viabilizou, como sustenta Cloves Ferreira (2005, p. 122).  

                                           
81 Outros detalhes, ver: Vale (2015, p. 244-248). 
82 Ballard (1999); Pacheco (2000); Candeas (2003); Melo Filho (2003); Passo (2004); Ferreira, C. 
(2005); Freitas (2005); Santos (2008); Bastos (2009); Bonelli (2009); Ponciano (2009); Remígio (2010); 
Hess (2011); Paiva (2012); Rodovalho (2012); Sousa (2014); Jimenez (2014); Engelmann (2015); Silva, 
M. (2015); Silva, P. (2015); Aquino (2016); Delgado (2017); Reis Júnior (2017); Soares (2017). 
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A reforçar esse quadro, há os acordos que o governo brasileiro – tanto o de 

FHC, quanto o de Lula – firmaram com instituições multilaterais, como FMI, no qual a 

reforma do Judiciário era parte constituinte das reformas estruturais. Ao que Cunha 

(2011, p. 244) acresce que, apesar de o Brasil não aparecer como foco das ações das 

agências internacionais no que tange à reforma do Judiciário e de elas atuarem 

apenas subsidiariamente e em projetos não centrais referentes ao tema, “o discurso 

sobre a necessidade de eficácia e eficiência do Judiciário é capitaneado por atores 

nacionais com capacidade de circular dentro da academia, nas próprias instituições 

jurídicas e no governo, influenciando políticas públicas”. 

Ressalva-se que muitas dessas análises, especialmente aquelas realizadas 

enquanto a reforma estava em discussão, tornaram-se “denúncias” dessa influência 

considerada indevida, assim como recursos táticos para impedir qualquer mudança 

no status quo ou para deslegitimar determinados pontos das propostas em 

apreciação.  

Essa foi uma estratégia comum, adotada por representantes de posições 

divergentes, caso da corporativa-conservadora e a do Judiciário democrático 

(KOERNER, 1999). Nesse ponto, havia convergência entre elas, pois consideravam 

que “o objetivo [do Banco Mundial] é a fragilização da expressão institucional do Poder 

Judiciário, tornando-o menos operante nas garantias de direitos e liberdades, desde 

que estejam em jogo as necessidades do capital, sobretudo do capital internacional” 

(MACIEL, 2000)83.  

Assim, pode-se dizer que elas correspondem ao que Tavares (2005, p. XVII) 

chamou de “argumento ideológico” de crítica à reforma do Judiciário84. 

Ainda no diálogo com as experiências e a literatura internacional sobre o tema, 

vários trabalhos procuraram comparar o modelo do CNJ com órgãos equivalentes 

internacionais, com ênfase à forma de composição, competências e funções85.  

                                           
83 Para uma análise mais ampla, ver: Bonelli (2009) e Engelmann (2009). Este exalta: “a mobilização 
dos magistrados e outros juristas relacionados às carreiras de Estado demonstra que o discurso do 
‘acesso à Justiça’, a defesa de prerrogativas da Justiça e do Estado contra o ‘mercado’, contribui para 
o estabelecimento de alianças com diversos movimentos sociais corporativos” (ENGELMANN, 2009, 
p. 195). 
84 Para o autor, há outros dois tipos: “pragmática”, que considerava a reforma improfícua; “jurídico-
formal”, sem dúvida a mais recorrente, que apontava uma série de inconstitucionalidades. Em comum, 
todas pretendiam que a reforma não fosse aprovada, ao menos na formatação final que assumiu. 
85 Carvalho (2006); Lenz (2006); Uchôa (2007); Veronese; Val (2008); Alves (2009); Malta (2009); 
Schwartz (2009); Bagatini; Wickert (2010); Guerra (2010); Nascimento Filho (2010); Fluhr (2011); 
Junkes (2011); Pedersoli (2011); Peleja Júnior (2011); Lima (2012); Robl Filho (2012); Theodoro Júnior 
(2013); Costa Filho (2013); Maluf (2013); Garducci (2014); Jimenez (2014); Silva, C. (2014); Silva, D. 
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Essa tendência é verificada desde antes da criação do CNJ, pois discutir as 

experiências internacionais era visto como relevante para a definição do formato que 

o órgão brasileiro deveria ou poderia assumir (PAES, 1993; VELLOSO, 1994b; 

ROCHA, 1995; GENOÍNO, 2000; COSTA, 2001; CAMARGO, 2004). 

Normalmente, a inspiração para essa comparação reside no trabalho de 

Sampaio (2007) e o foco recai sobre conselhos europeus, com destaque aos casos 

francês, italiano, espanhol e português, embora a lista de países que o adotem seja 

extensa86. Quando são incorporadas as experiências latino-americanas, preponderam 

referências ao conselho argentino.   

Invariavelmente, nesses estudos é citado que os conselhos europeus foram 

criados com a intenção de garantir independência e autonomia ao Judiciário, antes 

submetido à autoridade do Poder Executivo e/ou exposto à ingerência dele. No caso 

do CNJ, o caminho seria diverso, pois a independência e a autonomia já existiam, 

tendo se tornado necessário reduzir a descentralização do arquipélago judicial.  

Logo, sem acabar com a autonomia, a modificação do status quo foi promovida 

com vistas a submeter o Judiciário a um órgão de controle, corrigir deficiências 

administrativas, garantir mais celeridade processual, punir desvios funcionais e 

estabelecer mais responsabilização (accountability). Até então essas prerrogativas 

não existam ou, se existiam, operavam de forma precária e insuficiente.  

A sintetizar essa diferença, Guerra (2010, p. 4) faz referência às denominações 

escolhidas para esses organismos: “diferente[mente] do que ocorre em outros países, 

o CNJ não é um conselho da magistratura, mas um conselho do sistema de Justiça”. 

Contudo, essa distinção de nomenclatura é mais simbólica e, por si só, não há 

garantias de que ela esteja contemplada nos desenhos institucionais de cada um. 

A grande maioria da literatura aqui comentada é meramente descritiva e muitas 

vezes normativa. Ela se restringe a apresentar as características dos congêneres 

internacionais e justapô-las ao CNJ, sem aprofundar a discussão em torno das 

semelhanças e das diferenças. Da mesma forma, não há a preocupação em 

circunscrever os diversos desenhos institucionais dos conselhos em um modelo 

explicativo que pretenda organizar e dar sentido a essa diversidade, como o fazem 

                                           
(2014); Bossler (2015); Franco (2015a); Bruyn Júnior (2017); Magalhães (2017); Pansieri (2018); 
Mendes; Branco (2019). 
86 Como já foi referido, Garoupa e Ginsburg (2008) identificaram 121 casos. 
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Garoupa e Ginsburg (2008, 2009). Desse modo, ela fica aquém no fornecimento de 

elementos que possibilitem ampliar o entendimento sobre o CNJ brasileiro.   

O foco de investigação da literatura vista nessa seção se refere a um processo 

que, ainda que sujeito a novas interpretações e ao levantamento de novos dados, está 

completo. A reforma do Judiciário ocorreu e, nela, houve a criação do CNJ.  

Consequentemente, para além de simplesmente “contar a origem do CNJ”, o 

que por si só é meritório, considera-se como principal relevância desses trabalhos a 

contribuição para que se possa compreender como e a partir de quais atores foi 

viabilizado esse feito. E, com tal parâmetro, permitir que sejam analisados os efeitos 

que ele produziu e vem produzindo sobre o cotidiano do CNJ, como é o caso do 

desenho institucional adotado, dentre os vários que estiveram em disputa.  

Desse modo, tal literatura – especialmente aquela mais analítica e que aborda 

os pontos arrolados acima – traz alguns elementos que são valiosos para a 

investigação que se pretende fazer e ajudam a explicar a construção do modelo 

institucional adotado pelo CNJ. Porém, trata-se de uma contribuição preparatória ou 

acessória, pois abarcam o período antecedente ao que se pretende investigar.   

 

3.5 Administração, gestão e planejamento 
 

Outro conjunto de pesquisas ou de relatos tem como foco o ex post do CNJ, ou 

seja, tomam-no como criado, ainda que, eventualmente, também abordem o processo 

de aprovação da medida.  

Assim, discute como ele tem operado ou deveria operar, apreciando se estava 

cumprindo suas promessas ou frustrando expectativas, seja por estar se desviando 

do rumo imaginado pelos autores, seja porque essas expectativas não eram realistas 

ou razoáveis.  

Esse conjunto pode ser discriminado internamente, conforme a abordagem 

epistemológica e a disposição analítica que movem os estudos, como se pretende 

demonstrar a seguir. 

Um primeiro bloco é formado por textos que, na ampla maioria dos casos, não 

podem ser considerados propriamente acadêmicos, pois simplesmente buscam 

apresentar o trabalho desenvolvido pelo CNJ, com grande otimismo ou amplo 

engajamento.  
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Em geral, quem produz esses textos exegéticos tem ou teve envolvimento 

direto no órgão: são conselheiros, ex-conselheiros, assessores ou ex-assessores que 

ocuparam cargos relevantes na hierarquia interna do CNJ. Por essa razão, são 

escritos com características de depoimento, relato ou prestação de contas.  

Eles normalmente foram divulgados em publicações comemorativas a 

efemérides do CNJ – especialmente a primeira década de funcionamento – ou em 

homenagem a personalidades relevantes na trajetória do órgão.  

Tais escritos apontam as realizações do CNJ, quando não indicam a 

participação do próprio autor nesses feitos. Em menor escala, trazem os limites, as 

dificuldades enfrentadas, a agenda pendente e os desafios futuros. 

Um destaque nesse tipo de literatura é o livro que o CNJ publicou em 

comemoração aos seus 15 anos. Sem esquecer de exaltar as suas realizações, ele 

traz informações sistematizas sobre a trajetória da entidade, como composição, 

comissões, programas, projetos, histórico de sessões e de decisões (BRASIL. CNJ, 

2020f)87.  

Por essas características, eles têm restrita relevância para o foco do estudo, 

visto que abordam pouco as fissuras do CNJ. Ainda assim, ocasionalmente, podem 

trazer informações relevantes sobre algum episódio específico ou sobre a formulação 

de uma decisão em particular, assim como referenciar alguns dos impasses que se 

busca identificar e analisar na tese. 

O segundo bloco é formado por uma série de estudos que foram produzidos na 

área acadêmica da Administração ou que nela podem ser enquadrados, pois encaram 

o Judiciário como uma organização complexa, destinada a realizar funções 

específicas, razão pela qual versam sobre gestão e planejamento estratégicos, 

governança judicial e desempenho na execução dessas funções, o que se constitui 

parte significativa da missão do CNJ. 

 A tendência predominante nessa literatura é avaliar os resultados alcançados 

pelo CNJ em sua intenção de administrar o Judiciário.  

                                           
87 Lorenzoni (2007); Costa; Martins (2009); Lins e Silva (2009, 2015); Stoco (2009, 2016); Braga (2010); 
Cavalcante Júnior (2012); Cavalcanti (2012, 2015); Mendes (2012a, 2012b, 2016a, 2019); Northfleet 
(2012a, 2012b); Pires (2012); Amorim (2015); Araújo (2015); Arcuri (2015); Bochenek (2015); Caetano 
(2015); Calmon (2015, 2016); Carvalho (2015); Chimenti (2015, 2019); Costa, J. (2015); Dipp (2015); 
Freitas (2015a); Jobim (2015); Kim (2015); Lewandowski (2015); Nalini (2015, 2016); Nobre, M. (2015a, 
2015b); Nobre, M. A. (2015); Pachá (2015); Peduzzi (2015); Ramos (2015); Ribeiro (2015); Schmidt 
(2015a, 2015b); Silva Júnior (2015); De Sordi (2016); Ferraz (2016); Gomes; Conte (2016); Kim; Soares 
(2019); Gomes; Dodge (2020). 
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Kern (2011) especula a relevância da adoção do planejamento estratégico. 

Aguiar Júnior (2016) segue a mesma tendência. Ambos os textos como que dão o tom 

seguido pelos demais, que são estudos de análise empírica, nos quais diferentes 

ângulos da ação do órgão são escrutinados.  

Trabalhos com características de relatórios de procedimentos, voltam-se a 

mensurar a formulação e os resultados alcançados pelo planejamento estratégico do 

CNJ, implantado em 2008. É o caso dos elaborados por Kim e Silva (2020) e por 

Amaral Júnior (2010). Nessa mesma linha, Manzini (2010); Gangemi, Fernandes 

(2010) e Zouain (2010) estão focados na adoção do sistema de gestão estratégica 

BSC pelo CNJ, o modo como foi adaptado às características do Poder Judiciário, seus 

modelos de desdobramentos para os órgãos jurisdicionais e os primeiros resultados 

produzidos. Vieira e Pinheiro (2008) abordam as resoluções do CNJ, expedidas em 

seus dois primeiros anos de existência, com vistas a verificar se elas contribuem para 

a melhoria da gestão do Poder Judiciário. Distinguem-nas em: planejamento, 

organização, controle.  

Rodovalho (2012); Sena, Silva, Luquini (2012) e Sena (2014) analisam o CNJ 

como parte da reforma do Estado, na qual a intenção é substituir o modelo de gestão 

burocrático pelo gerencial. Os dois últimos trabalhos ainda se dedicam a classificar as 

metas de desempenho que o CNJ passou a estabelecer em 2009.  

De modo assemelhado aos anteriores, o objetivo perseguido por Sardinha 

(2013), Castello Branco (2015, 2017) e Soares (2017) é apreciar o cumprimento das 

metas do planejamento estratégico. Soares (2017) se centra em quatro áreas 

(morosidade processual, congestionamento dos tribunais, acesso ao sistema de 

justiça, inefetividade de direitos), enquanto a pergunta específica de Sardinha (2013, 

p. 25) é: “de que forma as Políticas da Qualidade e as orientações do Planejamento 

Estratégico do Poder Judiciário vêm contribuindo para melhorar e ampliar as 

condições do acesso à justiça no Brasil?”. 

Um destaque dentre essas abordagens é a dissertação de Érika Oliveira 

(2013), originalmente defendida em um Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Política, mas que foi classificado como de administração pelas peculiaridades a serem 

explicadas a seguir.  

Para oferecer um panorama da atuação do CNJ, a autora classificou os atos 

normativos (resoluções, recomendações, instruções), no período 2005-2012, em três 

tipos: (1) administração judiciária (organização e funcionamento, estruturas e fluxos, 
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planejamento e gestão); (2) temas da magistratura (direitos e garantias, atuação 

administrativa e judicial, questões disciplinares); (3) prestação de serviços (judiciais, 

notariais, sociais)88.  

Os resultados permitiram ter uma visão de conjunto das atividades e a levaram 

a observar que “os principais esforços institucionais do CNJ estão concentrados no 

campo da administração judiciária e sua representatividade se traduz principalmente 

em iniciativas relacionadas à administração de recursos humanos, com ênfase em 

medidas moralizadoras, especialmente o combate ao nepotismo” (OLIVEIRA, E., 

2013, p. 83). Ela aponta, ainda, que  

 

a preponderância da função de controle no desempenho das atividades de 
administração de recursos humanos sugere a persistência de uma visão 
burocrática fundada na desconfiança e na necessidade de reforçar 
sistematicamente valores básicos, como a impessoalidade e a moralidade 
(OLIVEIRA, E., 2013, p. 83). 

 

Há estudos com recortes em determinadas áreas ou setores da atuação 

administrativa do CNJ, mas com a mesma perspectiva avaliativa dos já citados.  

Silva, Hoch, Righi (2013) e Mezzaroba, Mezzaroba (2017) estão centrados nas 

metas e resoluções que visam a coordenar a política de promoção da transparência 

pública, consubstanciada nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

Freire, Bernardes, Rover (2011) e Pedron (2017) estudam o funcionamento das 

ouvidorias. Já Lodi (2011) e Sauerbronn, Lodi (2012) analisam como o CNJ utiliza 

peças publicitárias para construir a imagem institucional do Judiciário.  

Por sua vez, Oliveira, Raminelli (2014) o faz em relação à página do CNJ no 

facebook e Moreira, Fragale Filho (2015) no que tange ao site institucional.  

Oliveira (2015, 2017, 2019a) aborda os 10 primeiros anos do CNJ e procura 

dimensionar a melhoria dos níveis de eficiência do Judiciário. No entanto, a tese de 

doutorado (2015) – da qual os outros artigos (2017, 2019a) são desdobramentos – 

traz um procedimento metodológico diferente em comparação aos anteriores: 

sustenta a apreciação não exclusivamente por meio da consulta às normativas, e sim 

em entrevistas estruturadas, realizadas com conselheiros e ex-conselheiros.  

                                           
88 Rosilho (2010) é outro autor que adotou procedimento metodológico semelhante. Ele avaliou 74 
resoluções editadas até 2009, distinguindo-as em: (1) organização interna; (2) proteção de crianças e 
adolescentes; (3) serviços auxiliares da justiça; (4) diagnósticos; (5) questões funcionais; (6) execução 
penal; (7) questões administrativas; (8) gestão financeira; (9) outros.  
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Assim, fornece uma visão “não oficial” do CNJ, pois calcada em percepções 

sobre o funcionamento do órgão, sendo mais nuançada, contraditória e diversificada 

do que os trabalhos já comentados. Isso permite ao autor discutir o desempenho a 

partir de outra perspectiva, na qual ganham destaque limitações, pendências e críticas 

tanto quanto as conquistas alcançadas pela instituição.  

Outra investigação que traz um foco diferente é a de Souza (2014). Ele não 

analisa o CNJ propriamente dito, mas o modo como as determinações dele tem sido 

recepcionada. Logo, preocupa-se em verificar como os magistrados do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro interpretam a ação do CNJ no planejamento estratégico, 

também tendo estruturado o estudo por meio de entrevistas. 

Mais crítico em relação aos resultados e menos produtor de avaliações 

descritivas, Allemand (2015) reflete sobre as informações trazidas pelo relatório 

Justiça em Números para defender a gestão profissional do Judiciário. Oliveira (2008) 

aborda a ampliação do acesso à justiça. 

Há pesquisas com objetivos analíticos distintos dos trabalhos já citados nessa 

subseção. Silveira (2016a) apresenta os indicadores que o CNJ criou para criação de 

vagas no Poder Judiciário e o modo como eles têm sido aplicados. Sauerbronn et al. 

(2012, 2016) discutem teoricamente os impasses e as dificuldades envolvidos na 

adoção do BSC ao Judiciário, sendo, portanto, bem mais reflexivo do que os 

anteriores.  

Também com enfoque crítico, Nogueira (2010) e Cunha (2010) abordam 

disponibilidade, atualidade, concepção e organização das informações e melhoria dos 

indicadores que se propõem a mensurar o desempenho do sistema judicial, o que põe 

em xeque a qualidade das avaliações realizadas.  

Bochenek, Dalazoana, Rissetti (2013) analisam a atuação do CNJ por meio dos 

princípios da good governance, enquanto Akutsu (2014) procura desenvolver a 

categoria “governança judicial”, passível de ser aplicável ao CNJ89. A intenção de Silva 

e Florêncio (2011) é exaltar o papel do órgão como formulador de políticas judiciárias 

nacionais.  

Vistos os principais estudos dessa área, pode-se destacar que, em geral, eles 

se afastam das intenções dessa tese, razão pela qual poucos serão incorporados à 

                                           
89 Como informado no capítulo anterior, a tese foi organizada sob a forma de artigos, dos quais dois 
foram publicados em coautoria Akutsu, Guimarães (2012, 2015), o primeiro antes da defesa e o 
segundo, após. 
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análise. O que define tal juízo é características comuns que esses estudos 

apresentam.   

Eles estão centrados no modelo da nova gestão pública (new public 

manegement) de administração do Judiciário e em uma perspectiva de planejamento 

estratégico, produção de resultados e obtenção de mais desempenho, o que evidencia 

a relevância da formulação e do desenvolvimento de indicadores de avaliação 

qualificados, sofisticados e precisos para poder mensurar o desempenho90.  

Além disso, apresentam um enfoque bastante pragmático, ainda que o 

gerencialismo esteja permeado por princípios dotados de intensa carga normativa e 

prescritiva, mas acompanhado por razoáveis déficits em termos de densidade e de 

reflexão sobre os fundamentos que os impulsionam e a partir dos quais foram 

construídos.  

Assim, utilizam algumas categorias-chave instrumentalmente e de modo 

aplicado, sem que elas sejam discutidas em seus diferentes significados, 

potencialidades, contradições e tampouco impacto social. É o que ocorre, por 

exemplo, com: “transparência”, “equidade”, “responsabilidade”, “participação”, “boas 

práticas”, “eficiência”, “eficácia”, que são categorias recorrentes nessa literatura. Elas 

simplesmente se tornam ferramentas para produzir métricas, fornecer parâmetros de 

apreciação e resultados generalizáveis. Enfim, que servem para a ação.  

Ao mesmo tempo, as possibilidades e as sutilezas analíticas, assim como a 

carga histórica e os fundamentos teóricos desses conceitos são negligenciadas, pois 

podem dificultar a aplicação como parâmetros de medição. 

 

3.6 Estudos da área do Direito 
 

Uma parcela robusta das investigações sobre o CNJ é produzida no campo 

disciplinar do Direito, o que é pouco surpreendente, dadas as características, a origem 

e a finalidade do órgão.  

Dentre essa literatura, destacam-se trabalhos não empíricos e descritivos, que 

buscam abarcar os vários elementos do desenho institucional do CNJ. Por essa razão 

abordam o papel dele como integrante do poder judicial, a inserção na separação dos 

poderes e no pacto federativo, as características associadas à composição mista. 

                                           
90 Uma crítica ao predomínio de tal perspectiva em relação ao Judiciário aparece em Fragale Filho 
(2007), cujo título do artigo já é uma síntese do seu enfoque: “os riscos de uma agenda quantitativa”. 
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Igualmente, enfocam a legalidade do CNJ, as possibilidades, os limites e os 

significados do elenco de funções que exerce (disciplinar, controle administrativo, 

planejamento estratégico).  

Tal abordagem é mais recorrente nas produções contemporâneas aos 

primeiros passos do CNJ, que tinham a preocupação de “apresentar” o novo órgão e 

traduzi-lo aos leitores, sem ter, ainda, a possibilidade de discutir o modo como ele 

estava atuando e os resultados que vinha atingindo91.  

Contudo, essas características se mantiveram em trabalhos publicados 

posteriormente, a indicar que, para eles, houve a escolha por assim proceder, mais 

do que a impossibilidade de serem diferentes92.  

Há textos produzidos após o período inicial do CNJ que costumam agregar a 

apresentação e/ou a análise de medidas presentes em resoluções, portarias, 

recomendações etc., o que implica agregar algum patamar de dados empíricos sobre 

a ação efetiva do órgão93.  

Tem-se muitos trabalhos que possuem um foco mais determinado, mas ainda 

abrangente, derivado do elenco de competências do órgão. Uns discutem, especulam 

e/ou determinam se é possível ao CNJ exercer o controle de constitucionalidade94. 

Outros ambicionam delimitar o alcance do poder normativo e/ou debater se ele pode 

ser regulamentar autônomo e primário95. Terceiro estão voltados aos limites e 

possibilidades do exercício do controle disciplinar96.  

Podem ser encontradas dissertações ou teses que, tendo as mesmas 

características dos trabalhos anteriores, possuem um horizonte normativo mais 

amplo, pois buscam apreciar o CNJ na interface com a justiça restaurativa (SILVA, M., 

                                           
91 Bermudes (2005); Cesca (2005); Chimenti (2005); Dino (2005); Figaro (2005); Gramstrup (2005); 
Jorge (2005); Leite (2005); Lima; Lima (2005); Massoud; Haber (2005); Tavares (2005, 2017); Costa 
(2006); Góes (2006); Nery (2006); Nolasco (2006); Thurler Júnior (2006). 
92 Sampaio (2007); Paula Filho (2008); Souza Júnior (2009); Bagatini; Wickert (2010); Carvalho Filho 
(2010); Hess (2011); Peleja Júnior (2011); Tavares (2012); Bahia (2015); Ramos; Diniz (2015); 
Carvalho; Rocha; Bastos (2016); Falcão (2016); Magalhães (2017); Lago (2018); Martins (2019). 
93 Uchôa (2007); Alves (2009); Badin (2009a, 2009b); Campos (2009); Deocleciano (2010, 2017); 
Zaidan (2012); Melo Filho (2013); Theodoro Júnior (2013); Silva, C. (2014); Lazari (2015); Bruyn Júnior 
(2017); Robl Filho (2017a); Santos, M. V. (2017); Mello; Lago (2018); Pansieri (2018). 
94 Malta (2009); Fluhr (2011); Pimentel; Pimentel (2012); Boucault (2014); Moraes (2014, 2015a); 
Oliveira; Streck (2014); Costa, A. (2015); Clève; Lorenzetto (2016); Abboud (2018); Chaves; Silva 
(2018); Martin; Costa (2018). 
95 Streck; Sarlet; Clève (2005); Almeida (2006); Garcia (2007); Ruaro; Curvelo (2007); Machado (2008); 
Malta (2009); Schwartz (2009); Tavares (2009); Guerra (2010); Rosilho (2010, 2011); Pedersoli (2011); 
Silva Neto (2011); Lima (2012); Welsch (2013); Silva, D. (2014); Costa, R. (2015); Godoy (2015a); 
Moraes (2015a, 2015b); Pereira (2016); Richa (2016); Delfino; Silveira (2017); 
96 Malta (2009); Mattos (2010); Maluf (2013); Almeida (2015); Rocha, S. (2015); Nobre (2016); Delgado 
(2017). 
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2015) ou tomam a “justiça social” como o referencial, como ocorre com Junkes (2011), 

a partir do qual analisa as implicações da criação do CNJ em relação ao 

aprimoramento do sistema judicial na área da infância e juventude. 

De modo explícito ou subjacente, há uma questão geral normativa a 

impulsionar essas reflexões: como compatibilizar a independência judicial, em suas 

várias dimensões, com a necessidade de prestar contas à sociedade que está 

consubstanciada no advento do CNJ. Aliás, essa é mesma pergunta que subsistia nos 

debates em torno da criação do órgão.  

Um outro campo abordado por essa literatura é mais específico, centrado em 

conjuntos de atos ou ações, ou mesmo um ato ou ação em particular, assim como 

apreciam consequências, limites e possibilidades decorrentes do amplo escopo de 

atividades possíveis de o CNJ realizar. São estudos de alguma forma aplicados, 

embora não necessariamente empíricos, pois vários deles discutem essas relações 

“em tese”. 

Logo, figura a análise de decisões do CNJ em processos específicos ou de 

sequências de decisões alusivas a casos de mesma temática, como o que fazem 

Ciocci (2015), Toffoli (2015), mas principalmente Nascimento Filho (2010), que 

escrutina um elenco vasto de processos.  

Há, ainda, investigações voltadas a aspectos da ampla atividade regulatória do 

CNJ ou a algum ato normativo em particular, como: relação e eventual conflito de 

competência com os Tribunais de Contas (BASTOS, 2004; STOCO, 2015; SOUZA 

JÚNIOR, 2015a; SARAIVA, 2015; BARROSO FILHO, 2017); necessidade de adaptar-

se à nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (TAVARES, 2019); adoção 

do princípio do “interesse geral” para delimitar a sua competência (CAMPELO, 2015).  

Outras se voltam a apreciar temas “internos” ao Poder Judiciário, 

regulamentados pelo CNJ. É o caso de: limitação na convocação de juízes auxiliares 

para tribunais (SOUZA JÚNIOR, 2015b) e na participação de juízes em atividades de 

coaching (ROBL FILHO, 2017b); determinação de outros impedimentos, como 

atuação na Justiça Desportiva e na Maçonaria (MORAES, 2010); definição dos 

critérios de promoção por merecimento dos juízes (SOUZA, 2011; GODOY, 2015b); 

regulamentação das Escolas de Magistratura (MARTINS FILHO, 2016).  

Seguindo esta trilha, Andrighi (2016), que atuou como Corregedora no biênio 

2014-2016, aborda modalidades processuais do CNJ, como: Representação por 

Excesso de Prazo, Reclamação Disciplinar e Pedido de Providências. O artigo de 
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Marrafon e Robl Filho (2016) também relata aspectos processuais, no caso o 

Procedimento de Controle Administrativo. Penalva e Costa (2009) comentam as 

mudanças que o Regimento Interno do CNJ recebeu em 2009. Gama (2016) se 

preocupa em descrever o modo como o CNJ figura no Novo CPC. 

De igual forma, outras especulam sobre a possibilidade de o Judiciário: realizar 

parcerias público-privadas (DELGADO, 2015); fixar a jornada de trabalho dos 

servidores do Judiciário (RODRIGUES, 2017); disciplinar as atividades que podem ser 

consideradas jurídicas para contabilidade dos três anos de experiência exigidos para 

que um bacharel em direito possa tornar-se juiz (ANDREATO, 2006).  

Textos discutem o papel do CNJ como fornecedor de suporte às decisões dos 

magistrados (TAVARES, 2015), a atuação dele na proteção ambiental (FREITAS, 

2015b), especulam sobre a admissibilidade de terceiros em Processo Administrativo 

Disciplinar contra magistrados (DANTAS, 2016), o papel que ele tem desenvolvido 

diante do reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário 

brasileiro (KOSAK; BARBOZA, 2020) e a regulamentação de inventários e partilhas 

(BRAGA JÚNIOR; REFOSCO; AGAPITO, 2020). 

Elisete Silva (2015) se preocupa em discutir o impacto que as metas do CNJ 

produzem nos juízes, ao considerar que elas negligenciam as condições saudáveis 

de trabalho desse profissional e estão centradas no desempenho quantitativo. Em 

perspectiva semelhante, Ferreira (2019) critica as metas do CNJ por estarem calcadas 

na celeridade e a produtividade do Judiciário, sem atentar para a qualidade e a 

excelência das suas decisões, o que considera um indício da despreocupação do 

Conselho com a accountability. 

Políticas públicas específicas, lideradas pelo CNJ, também atraem estudos. É 

o caso dos de Guimarães (2015) e Freitas (2017)97 sobre o Programa Pai Presente; 

os de Lavigne (2010) e Iamarino (2018), que buscam identificar programas de ação 

relacionados aos direitos da mulher e a políticas de gênero; os de Luchiari (2011), 

Heringer (2012), Amorim (2013) e Aquino (2016)98 sobre o incentivo a mecanismos 

consensuais de solução de conflitos, como conciliação e mediação.  

A formulação de estratégias institucionais e a atuação dele na área da saúde – 

notadamente a criação do Fórum da Saúde – também recebe atenção dos 

                                           
97 Apesar de ter sido inserido na seção relativa a trabalhos em Direito, é uma dissertação defendida em 
Programa de Pós-Graduação (PPG) em Ciências Sociais.  
98 Trata-se de uma tese defendida em um PPG em Políticas Públicas, e não em Direito. 
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pesquisadores (ASENSI, 2013; BRAGA, 2013; MENDES NETO, 2013; NOBRE, 2013; 

SILVA, R., 2013; DINIZ, 2015; RAMOS; DINIZ; MADUREIRA, 2015; TULLII, 201799; 

SILVA, 2019; ANJOS; OLIVEIRA, 2020)100. 

Alguns textos não versam apenas sobre o CNJ e especulam sobre os efeitos 

produzidos pela EC 45/04. Ainda assim, procedem de modo muito semelhante às 

obras comentadas acima (PASSO, 2004; RODOVALHO, 2012; ARAÚJO, 2009; 

REMÍGIO, 2010). 

Como já referido, a característica mais marcante dessa literatura é assumir uma 

abordagem preponderantemente descritiva, o que é necessário e imprescindível, mas 

insuficiente para a pesquisa científica. Por isso, ela se restringe a apresentar as 

previsões formais, constantes do desenho institucional, conforme a CF 1988, a 

legislação ordinária e o Regimento Interno do CNJ101. 

Concomitantemente e/ou alternativamente, promove uma abordagem 

dogmática e doutrinária, na qual é central a discussão normativa e especulativa em 

torno da definição do papel institucional do órgão, dos seus limites e das suas 

possibilidades (desejáveis ou indesejáveis, conforme a opinião dos autores) ou o 

debate sobre uma decisão regulamentar específica.  

Ainda que muitos se utilizem de material empírico, como as resoluções do CNJ, 

este é meramente ilustrativo da “tese” a defender, não necessariamente algo a ser 

pesquisado para produzir/encontrar evidências que propiciem descobertas, 

compreensões e explicações. 

Em alguns dos trabalhos há, ainda, a busca da construção de “aprimoramentos” 

ou a fixação das melhores interpretações sobre a atuação do CNJ, calcadas nas 

decisões de órgãos judiciais ou, simplesmente, em interpretações formais e 

normativas.  

Um exemplo dessa tendência, aleatório e meramente ilustrativo, figura na 

dissertação de mestrado de Bossler (2015, p. 19), que almeja: “a definição do exato 

campo de atuação constitucional do Conselho Nacional de Justiça, para, com isso, 

                                           
99 Institucionalmente, foi apresentado como uma dissertação na área de Ciência Política. 
100 Santiago (2016) também produz estudo voltado a duas políticas públicas do CNJ, o Cadastro 
Nacional de Adoção (CNA) e o Fórum da Saúde. A partir de rigorosa metodologia, que envolveu análise 
documental e entrevistas, tendo Bourdieu e Frases como fios condutores da análise, o trabalho, que é 
uma tese de doutorado em Sociologia, distingue-se dos citados em termos de concepção teórica, 
objetivos e resultados alcançados. 
101 Como parte da exposição, uma parcela dessa literatura se dedica a comparar o CNJ com órgãos 
equivalente de outros países, tendo sido referenciada na seção 3.4.  
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evitar que suas deliberações confrontem os superiores ditames do Estatuto 

Fundamental”.  

 Outra peculiaridade compartilhada reside em serem abordagens que podem 

ser consideradas “internas”, “kelsenianas”, ou seja, que inserem o CNJ no sistema de 

justiça já vigente, analisam-no conforme os princípios e as regras em vigor, medindo 

a compatibilidade (ou não) dele em relação a tais ditames. Eventualmente, ainda 

indicam as novidades que ele trouxe ou as modificações que provocou no status quo 

legal e jurisprudencial, apreciando se são procedentes ou não.  

Em uma visão de conjunto, pode-se dizer que, ainda que focados no CNJ, 

esses trabalhos não propriamente o estudam, e sim se dedicam a discutir a inserção 

dele no sistema judicial, razão pela qual sofrem de um déficit de inovação em seus 

resultados e ficam limitados para contribuir decisivamente para a compreensão desse 

novo órgão, o modo como ele atua e decide. 

Desse modo, tal literatura consagra a tradição na área, caracterizada por 

Fabiana Luci de Oliveira (2012a, p. 7) como “um paradigma fortemente estabelecido 

no direito, que concebe pesquisa jurídica como levantamento bibliográfico e análise 

crítica com confronto de teses, com predomínio de pesquisas teóricas e dogmáticas”.  

Igualmente, essa produção assume as características identificadas por Epstein 

e King (2013, p. 15), em influente artigo que analisou a produção científica da área 

nos EUA: “muito da literatura jurídica ignora as regras de inferência e aplica, em seu 

lugar, as ‘regras’ de persuasão e advocacia. Essas ‘regras’ têm um lugar importante 

nos estudos jurídicos, mas não quando o objetivo é aprender algo sobre o mundo 

empírico”. Por “regras de advocacia” os autores querem dizer agir “como se suas 

teorias ou hipóteses fossem ‘clientes’ a serem defendidos”, como explica Ribeiro 

(2010, p. 81).  

Nobre (2003, p. 150) denominou esse padrão de argumentação na produção 

acadêmica jurídica de modelo de parecer, ponderando que ela “[...] parece se 

distanciar da atividade mais imediata da produção advocatícia, [mas] na verdade 

apenas a reforça”. Ele complementa: “o parecerista é o detentor de opiniões 

relevantes e não o pesquisador a quem cabe compreender, por exemplo, o estatuto 

de determinado instituto na prática jurisprudencial estabelecida”. 



198 

 

Novamente, o trabalho de Bossler (2015) pode ser apresentado pelo seu 

caráter paradigmático102. O autor, que exerce a atividade de juiz de direito, estruturou 

a sua dissertação à semelhança de uma sentença, incorporando traços determinantes 

do fazer de sua profissão.  

A cada passagem do texto constitucional que disciplina as características do 

CNJ, nas quais produz um resumo do “caso” em apreço, contrapõe o que chama de 

estudo da norma. Isto é, a apreciação do teor de resoluções do órgão, de decisões 

por ele tomadas em processos e/ou de deliberações do STF, quando chamado a se 

manifestar, e a análise da compatibilidade entre ambos.  

Bossler (2015) ainda comenta cada situação e a respectiva decisão, mas não 

necessariamente concorda com ela. Nesses casos, contrapõe a sua interpretação, 

fundamentando-a por meio de exegese do texto legal, da teoria nacional e 

internacional, precedentes judiciais. Ou seja, propõe a correção material da sentença“, 

fixando o que seria, na sua perspectiva, a leitura mais procedente, recomendando a 

revogação de resoluções ou a revisão de decisões. 

Um exemplo para ilustrar o que se afirmou no parágrafo acima:  

 

Entendemos que, na mesma linha, deve o Conselho Nacional de Justiça 
também revogar as disposições da sua Resolução nº 88/2009 que 
determinam aos Tribunais de Justiça o envio de projetos de lei para 
adequação das legislações estaduais aos seus termos (art. 1º, § 2º; art. 2º, § 
2º, in fine; e, art. 3º, § 3º), pois implicam em exercício de controle de prática 
de ato político pelo órgão, não admitido pela Constituição Federal 
(BOSSLER, 2015, p. 173). 

  

Entretanto, nem todas as produções apresentam exclusivamente tais 

características. Há trabalhos com outros enfoques e que, justamente por isso, foram 

distinguidos dos anteriores. Eles incorporam um referencial teórico-analítico que não 

pertence originalmente à disciplina do Direito e aplicam-no às questões típicas da 

área. Assim, conseguem obter respostas mais amplas do que as que uma 

interpretação formalista poderia fornecer. 

Uma dessas pesquisas é a de Werner (2019), que incorpora a teoria dos 

campos de Bourdieu. Ela permite possibilidade analíticas, mas que não são 

                                           
102 Ainda que se considere que esse modelo limita e condiciona as respostas a que a dissertação chega, 
o termo paradigmático indica a qualidade que alcançou dentre aqueles que seguem esse modelo 
epistemológico. Afinal, o autor realiza um eficiente diálogo com literatura de referência da área e 
promove pesquisa extenuante sobre as decisões de órgãos judiciais (CNJ e STF, em especial). 
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plenamente alcançadas, pois a teoria é justaposta à interpretação tradicional, mais do 

que integrada à investigação. Igualmente, a narrativa expande temporalmente a 

descrição de dados para períodos muito anteriores ao CNJ, sem demonstrar a 

relevância deles para o aprofundamento da questão principal. E, ainda, recheia o texto 

com várias opiniões pessoais – advocatícias, conforme Epstein e King (2013) – que 

não são consolidadas pela teoria e/ou por evidências.   

Uma segunda é o trabalho de Robl Filho (2012), originalmente produzido como 

tese de doutorado de Direito, ao qual se soma um artigo dele (2014) e outro de Tomio 

e Robl Filho (2013), derivados do primeiro. O mote está na basilar clivagem 

independência-responsabilização do Judiciário e há a intenção de compreender a 

função desempenhada pelo CNJ nessa questão103.  

Robl Filho (2012, p. 14) argumenta que o CNJ “detém a função no Estado 

Democrático de Direito brasileiro de colmatar lacunas de accountabilities judiciais 

institucional e comportamental por meio de mecanismos de accountabilities horizontal 

e vertical não-eleitoral”. Em síntese: ele investiga o CNJ por meio da adoção do aporte 

analítico da accountability, produzido no campo das Ciências Sociais. Esse recurso 

oferece uma capacidade de investigação e de produção de explicações mais amplas 

do que a descrição do desenho institucional e a apresentação das decisões do órgão.  

Embora haja uma não desprezível carga de normatividade no modelo adotado 

e se possa discutir a procedência de algumas das modalidades de accountability 

desenvolvidas104, destaca-se que a pesquisa não se furta de empreender uma 

investigação para verificar quais dessas accountabilities são formalmente atendidas 

pelo CNJ.  

Nesse sentido, o autor não promove estudo empírico, no qual testa a ação do 

CNJ – há tão somente referências às resoluções, recomendações e políticas públicas 

do órgão –, e sim aplica o aporte da teoria da accountability à interpretação da CF 

1988 e do Regimento Interno do CNJ, seguindo um modelo hermenêutico tradicional 

do campo do Direito, em que interpretação do texto e o auxílio de comentadores 

fornecem as respostas à pesquisa.  

                                           
103 Apesar da inovação, a origem institucional da tese deixe suas marcas, com uma abordagem 
horizontalizada, na qual várias e longas exposições sobre temas correlatos são incorporados à 
demonstração do argumento, ainda que não contribuam para esclarecer da análise proposta. 
104 A referência reside especialmente à accountability legal e decisional, o que foi comentado no capítulo 
anterior.  
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Não admira que, por oferecer uma visão de conjunto, esse aporte tenha sido 

incorporado por trabalhos que se seguiram, como os artigos de Sousa (2014) e de 

Almeida (2015), que procuraram analisar o CNJ por meio da categoria accountability. 

Destaca-se, ainda, Reis Júnior (2017), cuja pesquisa toma o CNJ como agência de 

accountability horizontal e busca identificar os mecanismos por ele implementados 

nos serviços prestados pelos tribunais de justiça estaduais, tendo como recorte os 10 

primeiros anos de funcionamento do CNJ.  

Ressalva-se que essa trilha havia sido percorrida por trabalho antecedente ao 

de Robl Filho (2012), realizado por Rodrigues (2008), como dissertação de mestrado 

em Ciência Política, que se debruçou sobre as atividades desenvolvidas pelo CNJ nos 

seus dois primeiros anos de funcionamento.  

Rodrigues (2008) desejava saber se ele era, de fato, um instrumento de 

accountability horizontal. Especificamente, o autor se dedicou a apreciar as ações de 

supervisão, investigação e sanção, em um estudo que, ao contrário do de Robl Filho 

(2012), tem enfoque empírico. No entanto, ele padece de dificuldades para 

compatibilizar os resultados do campo com o modelo teórico. Assim, acaba por se 

tornar tão somente descritivo. 

Quem também segue a trilha aberta por Robl Filho (2012) é Delgado (2017), 

cuja dissertação de mestrado em Direito também agrega contribuição interpretativa 

formulada externamente à disciplina – no caso, a Teoria dos Sistema de Luhmann –, 

mas se diferencia por basear-se em investigação empírica. 

Assim como outros dos trabalhos arrolados, ele também parte de uma questão 

normativa, relacionada à independência judicial, segundo a qual demanda: a atuação 

do CNJ na punição de comportamentos judiciais disfuncionais para o Direito 

efetivamente compromete a independência judicial?  

Para responder à pergunta, ele promove uma pesquisa empírica centrada nas 

decisões de mérito do CNJ nos processos administrativos disciplinares, ocorridas no 

1º decênio do órgão. Objetivamente, foram estudos 65 acórdãos, dos quais em 48 

houve algum tipo de punição ao(s) magistrado(s). 

Ele classificou essas 48 decisões, conforme o tipo de accountability judicial. O 

resultado apontou: sete casos em que houve accountability judicial institucional, 

vinculados à má atuação no exercício de competência administrativa; 19 

comportamental (morosidade excessiva, corrupção, assédio sexual, vazamento de 
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informações a advogados etc.) e 22 decisional, em razão de decisões de juízes que o 

CNJ considerou descabidas.  

Delgado (2017) considera que oito desses 22 casos podem ser híbridos, pois 

incluem elementos de accountability comportamental. Ainda assim, restam 14 

"puramente” decisionais, o que, segundo ele, contraria a interpretação de Robl Filho 

(2012, p. 238) de que “não existe competência de accountability judicial decisional [no 

CNJ], pois o Conselho não exerce poder jurisdicional originário ou recursal” 

(DELGADO, 2017, p. 24).  

O autor acaba por se centrar em um caso específico – também trabalhado por 

outros autores, como Moreira (2015) –, o de um juiz que foi punido 

administrativamente pelo CNJ, em 2010, porque deixou de aplicar a Lei Maria da 

Penha, por considerá-la inconstitucional e fundamentar tal decisão em uma série de 

opiniões desabonadoras às mulheres. 

Chegado a este ponto, tendo por referência as decisões do CNJ e, em seguida 

as do STF, o autor discute o modo como deve ser compreendida a independência 

decisional do juiz, a partir de Luhmann, em uma crítica às visões que a hipertrofiam e 

a aproximam da impossibilidade de responsabilização administrativa do magistrado.  

Assim, decreta: “[...] não se deve atribuir à independência judicial uma função 

bloqueadora, que impede que, eventualmente, o Conselho funcione sim como órgão 

de controle disciplinar das anomalias verificadas no exercício da função jurisdicional 

do Estado” (DELGADO, 2017, p. 99). 

Em síntese, o autor não produz um estudo eminentemente empírico, mas se 

serve de uma investigação com essas características para dimensionar como o CNJ 

tem atuado e fornecer os dados para a reflexão.  

Diante do quadro, discute a sua questão normativa e busca fundamentar os 

resultados (e a interpretação que vai defender) com um modelo teórico-interpretativo 

pouco usual no campo do Direito. São essas as características que o distinguem da 

maioria dos trabalhos comentados anteriormente, sem, com isso, separar-se da 

disciplina da qual é oriundo. 

 

3.7 Construção institucional 
 

 Esta seção aborda aqueles trabalhos que possibilitam um diálogo mais efetivo 

e promissor com a proposta da tese. São aqueles em que os pressupostos analíticos 
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não determinam antecipadamente os resultados a serem alcançados e tornam a 

pesquisa a mera demonstração de um argumento.  

Ao inverso, esses estudos têm como fundamento procedimentos 

metodológicos de coleta de dados e guiam a apreciação desses dados empíricos com 

vistas a produzir os resultados. Aliás, essas evidências obtidas e/ou produzidas pela 

própria investigação são essenciais para alcançar a verificação ou não das hipóteses 

e a obtenção de algum resultado válido.  

O diferencial delas é que não se dedicam exclusivamente à descrição e/ou à 

discussão da compatibilidade entre norma e interpretação, e sim têm a preocupação 

de verificar como a norma tem sido aplicada, os efeitos que ela produz na sociedade, 

como ela tem sido apropriada/reinterpretada pelos grupos sociais. De igual modo, elas 

apreciam criticamente as interpretações teóricas, pois as consideram expressão de 

interesses socialmente delimitados.  

São trabalhos de diferentes origens acadêmicas, com predomínio daqueles 

oriundos do Direito. Em comum, todos eles trabalham com as funções latentes, e não 

com as manifestas, para utilizar uma distinção apresentada por Zaffaroni (1995). Ou, 

para recuperar a metáfora utilizada há pouco, pode-se dizer que a característica 

básica desses textos é não promover um olhar exclusivamente “interno” sobre o CNJ, 

e sim prioritariamente “externo”.  

O escrito de Franco (2015a, p. 22) resume o “espírito” dos trabalhos 

apresentados nessa subseção ou, ao menos, o que se espera do impulso que move 

uma investigação sobre o CNJ:  

 

Foi rica a possibilidade de investigarmos, por meio de um ramo central da 
atividade do Conselho [a competência disciplinar, no caso], o caminho 
institucional percorrido pelo órgão, isto é, suas formas de atuação bem como 
suas estratégias de institucionalização desde sua instalação, em junho de 
2005. Também foi relevante realizar uma pesquisa empírica analisando os 
dados existentes sobre a atuação do Conselho em matéria disciplinar, o que 
permitiu compreender como os conselheiros efetivamente decidem nestes 
casos sensíveis [itálico no original]. 

 

Além das características metodológicas, as pesquisas aqui reunidas partem de 

uma questão básica, cuja resposta é dependente da “história” que o CNJ vem 

construindo desde a sua instalação: saber como tem se dado o processo de 

construção institucional do órgão. O artigo de Falcão, Lennertz, Rangel (2009, p. 103-

104) dá o tom, quando destaca: 
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[...] entre vários desafios, os que hoje se mostram mais instigantes dizem 
respeito à delimitação do lugar do CNJ como órgão de controle administrativo 
da Justiça num sistema de concorrência intrajudicial — ou seja, a questão de 
como se institucionalizar no interior de um sistema de competências 
concorrentes. A determinação desses limites implica definir a competência do 
CNJ. 

 

 Seria possível supor que, colocada nesses termos, a discussão repetiria as 

características da análise acadêmica tradicional de Direito, já elencadas: dogmática e 

normativa, em que princípios abstratos e especulações mais ou menos eruditos 

determinariam a resposta. Não é o caso. Quando falam em “definir a competência do 

CNJ”, os autores querem se referir a uma disputa política que se manifesta sob 

diversas formas, como aquela promovida por meio de recursos jurídicos e pelo choque 

de interpretações doutrinárias, que se resolvem (ao menos provisoriamente) no 

âmbito das decisões jurídicas.  

 

3.7.1 Construção exógena 

No caso do artigo de Falcão, Lennertz, Rangel (2009, p. 111), a disputa é sobre 

o “conteúdo doutrinário de conceitos básicos do direito administrativo [...] como a 

discricionariedade administrativa e a distinção entre ato administrativo e ato 

jurisdicional”.  

O modelo interpretativo traz um entendimento relevante para a tese, pois os 

mesmos desafios estão presentes na relação CNJ-Justiça Eleitoral: a decisão do CNJ 

em uma questão administrativa específica (e que os autores denominam de “judicial 

administrativa”) não define apenas o caso concreto, mas, também, determina os 

contornos da institucionalização do próprio CNJ.  

Essa percepção também figura em Feitosa (2007, p. 60), que afirma:  

 

a superação parcial das discussões sobre o poder regulamentar conferido ao 
CNJ e sobre a constitucionalidade da EC45 transferiu as investidas contra as 
atividades do Conselho para uma contestação fragmentária e pulverizada. 
Iniciou-se uma rotina de questionamentos sobre os controles administrativos, 
as medidas disciplinares e a aplicação das determinações do Conselho. 
Nesta nova fase, encontra-se também um processo de definição dos limites 
do poder atribuído ao CNJ, contudo tal delimitação possui outra natureza. 
Enquanto no primeiro momento, poucas e relevantes ações concentravam os 
temas nucleares para a sobrevida do Conselho, no segundo momento, um 
grande número de ações parece destinada a testar a extensão da capacidade 
do órgão de interferir sobre assuntos pontuais e difusos na rotina 
administrativa dos tribunais. 
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Nessa linha, o artigo de Falcão, Arguelhes, Cerdeira (2012) acrescenta outros 

elementos analíticos: o desenho institucional do CNJ, por mais detalhado e explícito 

que seja, não é autoaplicável e tampouco definitivo.  

Como todo e qualquer texto legal, ele se constrói, ganha contornos mais nítidos 

e se consolida por meio dos seus intérpretes, situações em que há confronto entre 

diferentes visões sobre o sentido do que está escrito e das decisões tomadas pelo 

Conselho. Isso não significa dizer que o texto legal não tenha intencionalidades, não 

crie condicionalidades para os choques de interpretação e que não seja ele próprio, 

em sua forma original, produto de disputas e de consensos. Mas, sim, que o texto não 

é a realidade. Ao inverso, é o ponto de partida para novas disputas que pretendem 

construir os seus significados e possíveis efeitos.  

O STF é um palco privilegiado, conforme Ribeiro e Arguelhes (2015a, p. 468), 

mais Falcão, Arguelhes, Cerdeira (2012, p. 51), pois a ele cabe decidir sempre que 

houver conflitos em torno da constitucionalidade de uma medida tomada. Logo, “o 

STF acaba sendo um espaço de diálogo sobre como o Conselho deveria ser 

desenhado” (RIBEIRO; ARGUELHES, 2015a, p. 469)105.    

 A consequência desse pressuposto é que, especialmente os grupos contrários 

à existência do CNJ e/ou que questionam a extensão das prerrogativas do órgão vão 

demandar ao STF, alegando inconstitucionalidades em atos e em decisões do CNJ, 

com vistas a redefinir (e restringir) a sua identidade constitucional. O mote será 

sempre reivindicar casos concretos (normas editadas pelo CNJ) para questionar a 

interpretação da Constituição. 

 Os argumentos contrários ao CNJ continuam a girar em torno do respeito ao 

pacto federativo e à separação dos poderes – os mesmos que compunham a primeira 

ADI analisada pelo STF, em 2005, a 3.367. Mas há um elemento mais “político” em 

torno dessa estratégia: especular com o fato de que mudanças na composição do STF 

permitam alterar a correlação de forças e, assim, tornar possível que sejam revertidas 

decisões (e derrotas), assim como reinterpretados dispositivos constitucionais para 

limitar competências específicas. 

 Na visão dos autores, como o STF precisa responder às demandas 

apresentadas e não têm como descartá-las – embora possa determinar o timing da 

                                           
105 A tese sustenta que o elenco é mais amplo, pois envolve outros órgãos do Poder Judiciário com os 
quais o CNJ se relaciona. No caso específico, estuda a relação com a Justiça Eleitoral, notadamente 
por causa das questões administrativas, que são as finalidades das duas instituições.  
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resposta –, a consequência é sempre um momento de instabilidade institucional para 

o CNJ (FALCÃO; ARGUELHES; CERDEIRA, 2012, p. 52).  

Rosilho (2010, 2011) alerta para outra sutileza dessa situação, a qual já foi 

comentada em outra passagem deste capítulo: o STF é constitucionalmente instituído 

como órgão competente para decidir questões que envolvem o CNJ. Essas questões 

abrangem outros órgãos do Judiciário e são eles que, pretendendo restringir a esfera 

de ação ou o conteúdo das decisões do CNJ, demandam ao STF para que decida tais 

polêmicas.  

Como resultado, o STF tem a oportunidade de afirmar, anular ou modular não 

só a atividade do CNJ, como também dos demais órgãos do Judiciário que são por 

ela atingidos. E essa possibilidade é uma ampliação das competências e do poder do 

STF sobre temas administrativos, financeiros e disciplinares do Judiciário, trazida pela 

criação do CNJ.  

Rosilho (2011) considera que essa possibilidade implica um intenso controle 

institucional do STF sobre o CNJ, o que o leva a afirmar que o Conselho se torna um 

braço do STF106.  

Tendo em vista este cenário, Falcão, Arguelhes e Cerdeira (2012) alertam para 

a relevância de verificar o modo como o STF tem reagido a tais estratégias e, assim, 

configurado o que chamam de processo de construção da identidade e das 

competências do CNJ. Como destacado anteriormente, esta é uma tarefa que só pode 

ser cumprida por meio de pesquisa empírica, cujas abordagens normativas não 

permitem obter as respostas necessárias. 

 Com tal aporte analítico, a investigação de Falcão, Arguelhes, Cerdeira (2012) 

abrange o período 2005-2009. As de Ribeiro e Arguelhes (2015a, 2015b), os anos de 

2005-2013. Os achados indicam que as ações envolvendo o CNJ no STF são 

quantitativamente irrelevantes. Dentre elas, preponderam os mandados de 

segurança, que têm entre os litigantes atores do próprio sistema de justiça e temas a 

eles relacionados (e que envolvem juízes, servidores públicos, concursos, cartórios). 

 Pedrazzoli (2011) também se propôs a analisar como o STF apreciou ações 

que envolvem decisões do CNJ. A autora apreciou 12 acórdãos, referentes a ADIs, 

ADCs, Mandados de Segurança e Agravos Regimentais, tendo como recorte temporal 

                                           
106 Como será indicado no capítulo seguinte, Ferraz Júnior (2008) manifesta opinião semelhante sobre 
o TSE, que seria de tal forma controlado pelo STF que atuaria, na prática, como um órgão do Supremo 
para questões eleitorais.  
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o período 2005-2010. Eles abarcavam resultados favoráveis, contrários ao CNJ e 

aqueles em que o STF não julgou o mérito, o que a leva a concluir que “o Supremo 

tem praticado um controle contido e pontual da dinâmica normativa do Conselho” 

(PEDRAZZOLI, 2011, p. 89). 

 A abordagem de Santos (2019) se centra em seis Mandados de Segurança que 

se insurgiam contra decisões disciplinares do CNJ que redundaram na aposentadoria 

compulsória de magistrados, nos quais em cinco houve deferência ao Conselho. O 

resultado indicou que, apesar da decisão na ADI 3.648 que atribui competência 

concorrente do CNJ em relação às corregedorias, ao apreciar casos concretos, o STF 

fixa novos parâmetros de atuação e redesenha a competência para concorrente, mas 

subsidiária. Isso porque determina que a avocação dos processos pelo CNJ depende 

da observância de algumas situações de parte do Tribunal, como: inércia, simulação 

investigatória, indevida procrastinação na prática dos atos de fiscalização e de 

controle. 

Jimenez (2014) também investiga como o STF se manifestou, entre 2004 e abril 

de 2014, em relação a ações propostas em face do CNJ ou que o tem como 

interessado; e ações julgadas pelo plenário que, direta ou indiretamente, geram 

efeitos ao CNJ. Os resultados corroboram os achados dos demais autores: o material 

analisado abrange 655 ações, com concentração de mandados de segurança (535) 

contra algumas medidas específicas, como: Resolução 7/2005 (nepotismo), que 

mereceu 30 deles, e Resoluções 80 e 81, que determinaram a vacância de cargos de 

titulares de serventia ocupados sem provimento em concurso público, e motivaram 

281 mandados de segurança e uma ADI.  

Frente a esses resultados, a autora observa que “o STF transformou-se em 

uma instância recursal do CNJ, tal qual o é o tribunal de justiça para a os juízos de 

primeira instância” e que “o aumento de ações ajuizadas não se deve a discussões 

de cunho institucional, mas sim de caráter individual na busca de impedir a ação 

administrativa de controle, gestão e fiscalização do CNJ” (JIMENEZ, 2014, p. 44-45).  

Ainda nessa linha, Fragale Filho (2010) focou nos órgãos de classe dos 

magistrados e suas estratégias de ação frente às decisões do CNJ. Ele ambiciona 

saber quais demandas foram apresentadas e se havia diferenças entre elas, conforme 

o tipo de associação. Caso houvesse, elas poderiam corresponder a distintas 

concepções em torno da profissão que essas entidades ostentavam.  
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Especificamente, ele abordou: AMB, Associação dos Juízes Federais do Brasil 

(Ajufe), Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 

Associação Juízes para a Democracia (AJD), Associação Nacional dos Magistrados 

Estaduais (Anamages) e Associação Brasileira de Magistrados, Procuradores e 

Promotores Eleitorais (Abramppe).  

Os resultados apontaram para uma mobilização intensa e diversificada da 

AMB, abarcando todas as categorias utilizadas pelo autor para classificar os 

processos, enquanto Anamatra e Ajufe estavam mais concentradas em questões 

relativas à remuneração e à política judiciária, sendo que a última também se 

preocupa com organização judiciária. As demais entidades não acionaram o CNJ uma 

quantidade de vezes que permitisse alguma interpretação segura. 

Quando a questão envolve ADIs, Falcão, Arguelhes, Cerdeira (2012) e Ribeiro 

e Arguelhes (2015a, 2015b) observam que os demandantes têm o mesmo perfil dos 

autores dos mandados de segurança, preponderando associações de classe de 

magistrados. Verificaram, ainda, que o STF tem sido muito cauteloso ao apreciá-las, 

preferindo não emitir juízos definitivos, o que gera permanente e renovada incerteza 

em torno da identidade constitucional do CNJ. 

 Há alguns momentos-chave nesse processo de “construção institucional” do 

CNJ, realizado pelo STF ao decidir favoravelmente sobre os limites de atuação do 

órgão. Além da já comentada ADI 3.367, outras duas decisões são destacadas.  

Uma é a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 12-DF, que a AMB 

apresentou à Resolução 7/2005 do CNJ, relativa à proibição de nepotismo nos órgãos 

judiciais107. A discussão era em torno da possibilidade de o CNJ exercer poder 

normativo autônomo e de natureza primária ou somente para complementar leis já 

estabelecidas108.  

Além do grande impacto e interesse político que envolvia a questão, o que 

motivou muitos trabalhos interpretativos – vários deles comentados na subseção 

anterior –, a indefinição também era motivada pelo modo como a EC 45/2004 a fixou. 

                                           
107 Pode soar estranho que a AMB prestigie o CNJ, após ter argumentado sua inconstitucionalidade. 
Ocorre que ela o viu como um aliado estratégico nessa questão, pois a proibição do nepotismo atingia 
tribunais, e não juízes de 1ª instância. Comentário sobre a questão, ver: Jobim (2015). 
108 Feitosa (2007); Garcia (2007); Sampaio (2007); Malta (2009); Schwartz (2009); Guerra (2010); 
Klafke (2010); Nascimento Filho (2010); Oliveira (2010); Remígio (2010); Rosilho (2010); Fluhr (2011); 
Pedersoli (2011); Pedrazzoli (2011); Peleja Júnior (2011); Falcão; Arguelhes; Cerdeira (2012); Tavares 
(2012); Fragale Filho (2013); Maluf (2013); Silva; Hoch; Righi (2013); Jimenez (2014); Silva, D. (2014); 
Sadek (2015); Bossler (2015); Lazari (2015); Mello (2015); Ribeiro; Arguelhes (2015a); Carvalho; 
Rocha; Bastos (2016); Reis Júnior (2017); Pansieri (2017, 2018); Chaves (2019); Ribeiro; Paula (s.d.). 
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Ela determinou que cabe ao CNJ: “I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 

cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no 

âmbito de sua competência, ou recomendar providências” (BRASIL. CF 1988, art. 

103-B, § 4º). Como observa Rosilho (2010, p. 40): 

 

percebe-se, portanto, a vagueza do texto constitucional, o qual se limita a 
prever a função regulamentar do órgão sem, contudo, apontar 
expressamente o seu âmbito de incidência ou os seus limites. Ao se dizer que 
ele poderá expedir atos regulamentares ‘no âmbito de sua competência’ 
surge, inevitavelmente, a seguinte pergunta: a que competência a CF fez 
referência? Não há uma resposta cabal. 

 

O STF afiançou a constitucionalidade do poder normativo das resoluções do 

CNJ, no âmbito de sua competência, o que favorece a sua atividade e neutraliza as 

pretensões que queriam bloqueá-lo. Inicialmente, o fez em 2006, em análise de 

medida cautelar. Repetiu, em 2008, no julgamento do mérito.  

A fundamentação foi a alegação de que tal resolução estava baseada 

diretamente no texto constitucional. Ou seja, o órgão pode seguir “imediatamente à 

vontade da própria Constituição, sem outra base de validade que não seja a 

Constituição mesma”, como anotou o Ministro relator do STF, Ayres Britto. No caso 

específico, ela decorria do dever conferido ao CNJ de zelar pela observância do art. 

37 da CF 1988, conforme o art. 103-B, § 4º, II109.  

Desse modo, o STF considerou que o CNJ teria poder normativo não só em 

relação ao que descrevia o inciso I do art. 103-B, § 4º – o que já era considerado um 

texto muito aberto e pouco preciso –, mas também em relação direta ao texto 

constitucional, o que aumentava ainda mais essa amplitude. E, como observa 

Pedrazzoli (2011, p. 55), a corroborar o que os autores citados anteriormente afirmam, 

a opção foi por um desempenho normativo mais amplo do Conselho, “cujos 

parâmetros dependeriam de construção interpretativa do Supremo, face à inexistência 

de previsão expressa na Constituição”. 

A frisar o que já foi indicado: ao mesmo tempo em que essa decisão consagra 

o chamado poder normativo do CNJ, o que foi muito importante para a instituição, ela 

torna o produto dessa atividade – as resoluções – passível de controle de 

                                           
109 Por sua vez, o art. 37, diz em seu caput: “a administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]” (BRASIL. CF 1988, art. 37). 
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constitucionalidade e, consequentemente, sob supervisão do STF. Em outros termos: 

prestigiou o CNJ e também expandiu a capacidade de controle do STF. 

A outra se deu no âmbito da ADI 4.638, novamente proposta pela AMB, tendo 

sido concluída a votação em fevereiro de 2012110. Ela contestava a Resolução 

135/2011, do CNJ, sob a alegação de que a possibilidade de processar 

administrativamente magistrados do CNJ era subsidiária às corregedorias estaduais, 

de modo que ele só poderia agir depois dos tribunais, jamais antes ou 

concomitantemente. Se a Resolução 135/2011 fosse considerada inconstitucional, o 

escopo de atuação do Conselho seria drasticamente reduzido. 

Na questão principal, o entendimento do STF foi definido por maioria mínima111, 

indicando que a competência disciplinar do CNJ e a dos tribunais eram concorrentes, 

o que tornava possível a ele atuar, ainda que as corregedorias não o tivessem feito.  

Não por acaso, Silveira (2016b, p. 16) chamou essa decisão de “segunda 

certidão de nascimento” do CNJ112. Sadek (2015, p. 300) considera que essa ADI 

expressou um grau elevado de tensão entre membros do Judiciário e o CNJ – 

notadamente, a Corregedoria Nacional –, em cujo cerne estava o questionamento da 

própria identidade do CNJ e a contestação à abrangência de sua atuação113. 

Outro estudo que trabalha com a perspectiva de o CNJ ser uma “obra em 

construção”, na qual vigoram diferentes episódios de disputa política, que se 

apresentam sob a forma de embates em torno do conteúdo e da extensão das normas 

jurídicas, é a tese de doutorado da área de Direito defendida por Chaves (2019). 

                                           
110 Arabi (2012); Fragale Filho (2013); Maluf (2013); Jimenez (2014); Silva, D. (2014); Bossler (2015); 
Franco (2015a, 2015b); Lazari (2015); Mello (2015); Ribeiro; Arguelhes (2015a, 2015b); Rocha, S. 
(2015); Bruyn Júnior (2017); Delgado (2017); Reis Júnior (2017); Chaves (2019); Mendes; Branco 
(2019); Santos (2019). 
111 Kerche, Oliveira e Couto (2020, p. 1350) ponderam que “dos seis ministros favoráveis às 
prerrogativas do CNJ, cinco não eram juízes de carreira; enquanto dos cinco contrários, quatro 
provinham do Judiciário”. 
112 Para seguir no mesmo gênero de metáfora, pode-se dizer que a gestação não foi fácil. Ao final de 
2011, após a apreciação pelo STF sofrer várias protelações, o Ministro Marco Aurélio, relator da ADI, 
deu liminar favorável às pretensões da AMB, o que limitava as prerrogativas do CNJ. Na narrativa de 
Mello (2015, p. 332), “a decisão foi muito mal recebida pela imprensa e por setores da sociedade civil 
[...]. A própria OAB promoveu um ato público de apoio ao CNJ, no qual estiveram presentes 
autoridades, juristas, advogados, membros da Associação Brasileira de Imprensa e até mesmo da 
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil”. A autora também enfatiza a declaração do Ministro 
Peluso, segundo a qual os colegas receberam forte pressão da opinião pública, o que havia interferido 
no resultado do julgamento, que poderia ter sido outro, em circunstâncias mais amenas. 
113 Como expõe Fragale Filho (2013), a disputa também foi interna ao CNJ, opondo a fração liderada 
pelo Presidente Cezar Peluso e a Corregedora Nacional Eliana Calmon, fixando-se em torno da 
simbólica declaração desta sobre a existência de “bandidos de toga”. A divisão indica, ainda, que o 
predomínio do Presidente é muito provável, mas não absoluto – tema a ser abordado na sequência. 
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O autor considera que o CNJ não é uma instituição criada tão somente para 

reformar a gestão e a administração do Judiciário, assim como ampliar os mecanismos 

de controle, prestação de contas e disciplina sobre juízes e tribunais, com vistas a 

alcançar mais eficiência e eficácia. Ele o pensa, também, e principalmente, como uma 

modalidade peculiar de governo judicial, isto é, de órgão que procuraria criar “pontes” 

em um Judiciário que é formado por ilhas excessivamente autônomas entre si, 

isoladas e sem coesão, de modo a inexistirem formas de controle, políticas públicas e 

até mesmo sistemas de informação integrados comuns114. E, somam-se a essas 

características, um Poder cioso dessa independência, o que o torna ainda mais 

refratário às intenções de ampliar a sua coesão e o desenvolvimento de políticas 

concertadas. 

Se, por si só, esse cenário já acena dificuldades políticas para que o CNJ 

cumpra o seu papel, há outras peculiaridades que tornam o quadro mais agudo e 

complexo. O autor destaca que a mudança que a criação do CNJ deveria trazer foi 

realizada sem que o modelo organizativo do Judiciário sofresse qualquer mudança de 

fôlego. Ou seja, um órgão centralizador/integrador foi introduzido, o que implica a 

redução do insulamento das cortes e dos juízes, sem que a autonomia formal das 

muitas partes que compõem o Judiciário tivesse sido alterada.  

Para ele, essas prerrogativas que asseguram a autonomia “exercem uma força 

fragmentadora e insular sobre o tecido judicial, resultando em uma série de problemas 

e desafios para a consecução da administração da Justiça e, nesse sentido, para o 

governo judicial” (CHAVES, 2019, p. 46). 

Nesse cenário, o autor se dispõe a analisar como se relacionam o CNJ e os 

órgãos insulados do Judiciário. O foco é a convivência dele com o Estatuto da 

Magistratura, diploma legal destinado a assegurar unidade nacional e integridade do 

estatuto profissional dos juízes, e com as normas estaduais sobre a organização de 

suas justiças ou disposições regimentais dos TJs, as quais, em teoria, não o podem 

contrariar, embora o façam recorrentemente115.  

                                           
114 Associar a concepção de governo judicial ao CNJ é uma contribuição relevante do autor. O modo 
como ela é incorporada à tese será apresentada em outro capítulo, no qual será possível desenvolver 
com mais profundidade essa categoria.  
115 Ressalva-se que o autor não identifica o “estatuto da magistratura” com a Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional (LOMAN), de 1979. Ele argumenta que “considerar um significado mais amplo à 
ideia de ‘Estatuto da Magistratura’, em ordem a não fazer dela corolário de LOMAN, ainda em vigor, ou 
do estatuto previsto no art. 93 da Constituição, mas ainda não instituído. Nessa linha, pode-se pensar 
em ‘estatuto da magistratura’, nomeadamente quanto ao seu conteúdo e significado, como sendo 
expressão equivalente ao conjunto de princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais que, 
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Para ele, a questão é saber se “o modelo de governo judicial no Brasil tem sido 

capaz de assegurar que os seus juízes estejam [...] subsumidos a um mesmo e único 

‘estatuto’; ou se, ao contrário, a difusidade judicial tem – na verificação empírica da 

institucionalidade de seus órgãos – implicado a fragmentação estatutária dos 

magistrados” (CHAVES, 2019, p. 36). 

A investigação empírica procurou, inicialmente, observar as decisões do STF 

relativas ao Estatuto da Magistratura, entre maio de 1979 e fevereiro de 2019, com 

vistas a identificar quais temas seriam, conforme a interpretação da corte 

constitucional, formalmente reservados ao Estatuto e que, portanto, não poderiam ser 

disciplinados por outras fontes normativas – no caso específico do estudo, aqueles 

originárias dos estados (CHAVES, 2019, p. 402). 

Foram identificados 126 casos em que o texto normativo se relacionava com o 

problema da unidade estatutária da Magistratura e houve decisão do STF116. Desse 

total, 58,7% se referem à legislação infraconstitucional (federal ou estadual), 72,2% 

têm por origem o âmbito estadual, envolvendo leis aprovadas pelas Assembleias 

Legislativa, decisões internas dos TJs etc. e, desse total, 78% foram invalidados, pois 

invadiam indevidamente o escopo do Estatuto da Magistratura. 

Em termos de temática, o autor verificou que foram considerados reservadas 

ao Estatuto questões, como: critérios para aferição da antiguidade na carreira; direitos 

e vantagens da magistratura; vedação à acumulação de cargos; eleição para cargos 

de direção dos tribunais; controle da presença do juiz na sede da comarca; critérios 

de promoção por antiguidade e merecimento na carreira; critérios para remoção 

voluntária de magistrado; procedimento disciplinar instaurado contra magistrado; 

ingresso na carreira da magistratura; fixação de férias coletivas117. 

O passo seguinte da investigação foi analisar amostras de textos normativos 

estaduais que, além de estampar a fragmentação e a difusidade do Estatuto da 

Magistratura, também representariam violação à unidade funcional do estatuto 

profissional dos juízes, enquanto integrantes de um Poder Judiciário uno e nacional. 

                                           
direta ou indiretamente, afeta o exercício da magistratura e, portanto, do Poder Judiciário, seja no que 
concerne às suas garantias específicas (externas e internas; funcionais e institucionais), seja no que 
se refere ao seu governo” (CHAVES, 2019, p. 396). 
116 Outros 651 casos identificados foram dispensados porque, ainda que se referissem à LOMAN, 
abarcavam aspectos da normativa que não compunham o objeto da investigação. 
117 Frisa-se que a maioria das decisões são de antes da criação do CNJ e o autor não traz essa distinção 
no texto.  
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O autor identificou alguns casos, dos quais se destacam dois: (1) lei de Santa 

Catarina, de 2006, que criou o Estatuto da Magistratura estadual, ainda vigente e não 

contestada no STF; (2) lei do Rio de Janeiro, de 2009, que dispõe sobre os fatos 

funcionais da magistratura estadual, objeto de ADI no STF desde 2010, mas ainda 

vigente, pois não há decisão até o momento. 

A partir desses achados, o autor afirma que  

 

dada as dimensões da Federação e a dinâmica ineficiente de impugnação de 
leis locais, supostamente em descompasso com a unidade funcional, tudo 
está a indicar que o ‘arquipélago da Justiça’ também é um ‘arquipélago 
estatutário’ da Magistratura, não apenas por negar a unidade funcional, mas 
também por esvaziar e nulificar a própria imagem de um Poder Judiciário uno 
e nacional. Nesse contexto, a autonomia dos tribunais – inclusive quanto a 
inciativa de leis que deveriam, em tese, dispor apenas sobre organização 
judiciária e outros temas expressamente delineados pela Constituição – 
acabou distorcida, capturada que foi por proposições, boa parte de cariz 
corporativo-funcional, que conservam e alimentam uma realidade 
fragmentada e difusa do aparato judicial (CHAVES, 2019, p. 426). 

 

O passo seguinte do autor é questionar em que medida o CNJ poderia alterar 

essa realidade de “concorrência intrajudicial”, tendo em vista ser órgão do governo 

judicial. Chaves (2019) parte do pressuposto que o CNJ pode anular decisões dos 

tribunais que contrariem o Estatuto da Magistratura e que considere ilegais ou 

abusivos, o que está previsto no art. 103-B, § 4º, I-II. No entanto, verifica que  

 

o próprio Conselho Nacional de Justiça e, principalmente, o Supremo Tribunal 
Federal, têm estabelecido algumas posições que, na prática, implicam 
importantes bloqueios à atividade do órgão como centro de controle efetivo 
da atividade administrativa e, em especial, da unidade do Estatuto, 
conservando e até permitindo a ampliação da difusidade estatutária 
(CHAVES, 2019, p. 443). 

  

Dentre esses bloqueios o autor especifica a situação que foi observada por 

Moreira (2015)118, qual seja, considerar uma questão judicializada como limitadora ao 

conhecimento, discussão e decisão do CNJ, restrito que deve estar aos aspectos 

administrativos.  

Outro campo em que a ação é neutralizada reside nas decisões do STF que 

invalidam as do CNJ por considerar que ele não pode emitir juízo sobre a 

constitucionalidade de leis – o que, como foi visto, foi revisto pelo STF mais 

recentemente. Assim, ele conclui que “[...] pouco pode operar o CNJ para cumprir, de 

                                           
118 Esse trabalho será comentado na subseção 3.7.3.  
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ofício ou mediante provocação, o comando constitucional de ‘zelar pelo cumprimento 

do Estatuto da Magistratura’ (art. 103-B, § 4º, inciso I, CF)” (CHAVES, 2019, p. 449). 

Apesar disso, o autor encontra o que chamou de sinais do STF, ainda não 

inteiramente estabilizados, cuja intenção é assegurar que o CNJ desempenhe sua 

função de governo judicial, controle do Estatuto da Magistratura e enfatize a unidade 

nacional da categoria (CHAVES, 2019, p. 450).  

O exemplo vem de decisão de 2016, Ação Cautelar (AC) 2390, relativa à 

discussão sobre os efeitos da Lei 8.223/2007, do estado da Paraíba, que criou 

diversos cargos comissionados de assistentes de administração. Ao fim da decisão, o 

STF reconheceu que o CNJ pode exercer controle de constitucionalidade, cuja 

determinação encontra respaldo no art. 103-B, § 4º, II, que atribui ao Conselho zelar 

pela observância do art. 37 da Constituição Federal. 

 

3.7.2 Construção endógena 

Um outro olhar sobre a mesma temática, o da construção endógena, surge por 

meio de um argumento de Ribeiro e Arguelhes (2015b).  

Eles ponderam que a judicialização que foi vista na subseção anterior é a face 

exógena da tentativa de direcionar a construção institucional do CNJ119. Mas que 

também é possível buscar uma alternativa interna ao próprio órgão para atingir esses 

mesmos objetivos. E, se ela produzir efeitos, limita a necessidade de demandas 

exógenas120.  

 Assim, Ribeiro e Arguelhes (2015a, p. 468) lembram que um dos palcos desses 

conflitos interpretativos é o próprio CNJ. O cotidiano de funcionamento “se torna um 

                                           
119 Pondera-se que, nesta tese, trabalha-se com uma concepção ampla do ambiente institucional em 
que estão inseridos a JE e o CNJ, o que os coloca como duas instituições que atuam no interior de um 
mesmo espaço, o Poder Judiciário. Assim, as discussões – ainda que via decisões judiciais entre os 
órgãos – acabam sendo uma maneira de remanejamento interno de competências e de redistribuição 
do poder dentro do Judiciário. Na concepção aqui utilizada, a face exógena remeteria a mudanças e 
discussões provenientes de conflitos entre o CNJ com outras instituições que não fazem parte do 
Judiciário, como outros Poderes, corporações ou instituições da sociedade civil. Com isso, não se 
pretende questionar ou desvalidar a análise de Ribeiro e Arguelhes (2015b), apenas é necessário 
destacar que constituem duas maneiras distintas de compreender o que corresponde a mudanças 
endógenas ou exógenas à instituição e, diante disso, direcionar a análise sobre a constituição 
institucional do CNJ.  
120 Em outro texto, ao observarem a redução no número de ADI contra o CNJ produzidas por 
associações de magistrados, eles argumentam: “a queda na contestação pode indicar simplesmente 
que o Conselho passou a criar regras menos conflitantes com os interesses das associações de juízes” 
(RIBEIRO; ARGUELHES, 2016, p. 32). 
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espaço de constante debate interno sobre o seu papel e os seus poderes”, cujas 

deliberações estabelecem, ainda que indiretamente, o desenho da instituição.  

Em particular, os autores se referem à possibilidade de os magistrados 

“capturarem” o CNJ, servindo-se de sua condição majoritária no Conselho: 

 

procura-se modificar as atribuições do CNJ através da alteração das regras 
e procedimentos internos de tomada de decisão pelos quais o poder de policy 
é exercido. Mas, para isso, é preciso ‘ocupar’ os espaços de poder dentro do 
próprio Conselho; ou seja, é preciso que determinados atores ‘capturem’ o 
órgão e o usem para implementar seus interesses e objetivos – ou, no 
mínimo, para bloquear a edição de policies e regulações que conflitem com 
esses interesses e objetivos (RIBEIRO; ARGUELHES, 2015b, p. 240). 

 

Aliás, esse risco é identificado em vários conselhos judiciais. Garoupa (2011, 

p. 36), por exemplo, vincula-o não simplesmente à presença majoritária de membros 

oriundos da magistratura, mas também ao que chama de assimetria de informação 

dos juízes no que tange à atividade judicial. Em decorrência, torna-se possível que os 

magistrados ou órgãos específicos do Judiciário capturem o conselho, de forma a 

promover interesses corporativos. Um dos efeitos desse fenômeno é acautelar o 

desempenho eficaz do órgão, que se torna, ao longo do tempo, mais tímido e 

domesticado. 

Tal risco já havia sido diagnosticado por Rocha (2013, p. 86), que afirma a 

possibilidade de ele reproduzir “[...] o corporativismo inseparável dos membros do 

Judiciário como um todo, que só se mobilizam na defesa dos próprios interesses. Daí 

a necessidade de ficar atento às decisões do CNJ”. 

O problema é que, ao contrário da busca do controle pela via exógena, a ideia 

do controle endógeno é mais uma hipótese do que um conjunto de evidências que a 

confirme.  

Um dos elementos que torna mais difícil encontrar essas evidências são 

dificuldades metodológicas que o desenho institucional do CNJ traz para as 

pesquisas, notadamente o mandato curto dos conselheiros. Ele faz dele um órgão de 

rápida alternância em sua composição e torna mais complexo identificar o 

comportamento dos conselheiros.  

Porém, essa mesma alternância é utilizada pelos autores como um argumento 

em favor da hipótese da “captura”, pois ela faz com que os magistrados de 1º grau 

que atuam no CNJ retornem, em curto período, às suas atividades cotidianas, ocasião 

em que “voltarão a responder hierarquicamente aos desembargadores que talvez 
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tenham desagrado com seus votos no Conselho” (RIBEIRO; ARGUELHES, 2016, p. 

31-32). Tal situação diz respeito à chamada independência interna e comportamental 

do juiz (FACCHINI NETO, 2009; RUSSELL, 2011; ZAFFARONI 1995).  

Uma ação autônoma no CNJ poderia tornar esses juízes mal vistos e trazer 

prejuízo às expectativas de ascensão na carreira e/ou de remoção para localidades 

mais atraentes, sendo que ambas as possibilidades dependem dos tribunais para se 

efetivarem. Ao inverso, se eles se mostrarem cordatos e defenderem os interesses 

corporativos – que também são os deles – poderiam não só alcançar esses benefícios, 

como recebê-los mais rapidamente. 

Essa peculiaridade do desenho institucional do CNJ e a ponderação sobre os 

efeitos que ela pode causar no processo decisório do órgão já havia sido anotada por 

Franco (2015a, p. 63)121. Segundo ele: 

 

Há conselheiros novos, ainda no início de suas carreiras, e que devem trilhar 
percursos institucionais longos – afirmação válida para carreiras públicas. 
Estes conselheiros convivem no mesmo colegiado com membros de 
hierarquia superior na carreira e com membros dos mais altos Tribunais do 
país – afirmação válida principalmente para juízes em relação a 
desembargadores e para ambos em relação aos Ministros. 

 

Ribeiro e Arguelhes (2016) citam duas situações que interpretam como indícios 

do processo de captura corporativa que haviam aventado.  

Uma é a formação de dois conselhos consultivos para assessorar a presidência 

do CNJ, criados por iniciativa do Ministro Ricardo Lewandowski, quando ocupou o 

cargo, em 2015. O primeiro é formado por associações de magistrados, o segundo, 

por membros do colégio permanente de presidentes de tribunais. Eles consideram tais 

conselhos como canais institucionais para influenciar decisões políticas do CNJ a 

respeito da gestão e administração da Justiça.  

A outra é a Resolução 226/2016, que versa sobre a amplitude da definição de 

exercício da atividade docente por magistrados122, cuja versão aprovada pelo CNJ é, 

segundo eles, menos restritiva do que a originalmente proposta. 

Esses dois episódios corroboram a avaliação que Sadek (2015, p. 299; 2016, 

p. 116) fez da gestão de Lewandowski, quando ela ainda estava em andamento: “tem 

sinalizado na direção de reduzir o protagonismo da instituição”. Ao que Recondo e 

                                           
121 O modo como o autor operacionaliza essa percepção em sua investigação será comentada a seguir. 
122 É a mesma resolução analisada por Robl Filho (2017b). 
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Mendes (2016, p. 58), reportando-se ao primeiro ano dele como Presidente do CNJ, 

reforçam, pois resultou na perda de relevância do órgão e na colocação de um freio 

no CNJ, pondo em risco suas funções de normatização e de fiscalização. Para os 

autores,  

 

o ministro imprimiu uma pauta corporativa, defendendo interesses dos juízes, 
como o pagamento de auxílio moradia, reajuste salarial e uma proposta de 
novo estatuto da magistratura repleto de novos penduricalhos, privilégios e 
prerrogativas que fazem aprofundar o encastelamento dessa classe 
profissional (RECONDO; MENDES, 2016, p. 57). 

 

Outro autor adepto dessa hipótese da “captura corporativa” é Fragale Filho 

(2013), o que já havia sido anotado na tese. Ele busca encontrar evidências que 

comprovem a interpretação por meio da análise do processo de indicação dos 

membros do CNJ.  

O argumento é que cada instituição responsável por indicar conselheiros 

adotou diferentes estratégias para definir os nomes, mas que, em conjunto, essas 

estratégias convergem para bloquear a participação da sociedade civil no plenário do 

CNJ, o que inclui os cidadãos a serem selecionados pelas duas casas do Poder 

Legislativo. Desse modo, apesar de sujeito a heterogêneos interesses, todos 

interesses giram em torno da lógica interna do Judiciário123.  

Na mesma trilha, pondera que a alta rotatividade dos membros do CNJ não 

altera essa captura, embora, de fato, possa causar impacto na dinâmica de 

funcionamento do órgão – o que será comentado adiante. 

Koerner e Fragale Filho (2015, p. 66) seguem essa interpretação, enfatizam 

que a agenda do CNJ tem sido gerada endogenamente, que seu processo decisório 

é prisioneiro da representação corporativa e centralizada de sua composição, pois “na 

verdade, a incorporação do CNJ na estrutura burocrática do Poder Judiciário, a 

captura do processo de indicação de seus membros pelas instâncias representadas e 

a presença exclusiva de bacharéis explicam sua atuação com foco e propósitos 

internos ao Judiciário”. 

                                           
123 Costa Filho (2013) dialoga com essa questão, embora o faça a partir de um recorte específico, 
voltado à delimitação do perfil dos membros do Conselho, seguindo a vertente da teoria das elites. Ela 
está centrada no recrutamento dos membros do CNJ, no período 2005 a 2011, com ênfase ao perfil 
deles, construído a partir de: origem social/geográfica, escolaridade e carreira prévia. No entanto, não 
mobiliza os resultados para comprovar ou não a captura corporativa.  
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Essa visão é convergente com a que expõe López (2001-2002), ao analisar o 

conselho judicial espanhol. Sem precisar discutir o modo como o órgão atua, ele o 

classifica como “corporativo” simplesmente ao apreciar que há o predomínio de 

membros oriundos da magistratura. E vincula essa origem ao tipo de interesses 

profissionais que serão defendidos. Ou seja, a “captura” não seria o resultado da ação 

dos atores, e sim estaria presente no próprio modelo adotado, em nome do 

autogoverno e da independência judiciais. 

O argumento de Fragale Filho (2013) em torno de uma captura corporativa 

presente já no desenho institucional é convincente e ele apresenta evidências que o 

corroboram. No entanto, considera-se que persiste um hiato, pois o texto não 

demonstra eficazmente como a “captura corporativa” tem se manifestado nas 

decisões do CNJ, o que ele próprio reconhece ao afirmar “que um exame do conteúdo 

decisório do Conselho seja necessário para corroborar o argumento aqui 

desenvolvido” (FRAGALE FILHO, 2013, p. 998). O autor vai mais longe:  

 

a ausência de uma análise mais circunstanciada e talvez processualmente 
restrita a uma carteira de processos não permite ir além dessa constatação: 
está-se diante de um possível horizonte explicativo que ainda requer muita 
escavação para que todas as suas possibilidades possam emergir 
(FRAGALE FILHO, 2013, p. 999). 

 

Dessa forma, embora acrescente elementos relevantes ao que afirmam Ribeiro 

e Arguelhes (2015b, 2016), e robusteça a hipótese, ele também não apresenta 

evidências suficientes que a consigam comprovar. 

O mesmo não pode ser dito do artigo de Alves (2019). Ele traz evidência de um 

caso em que há uma parceria entre o poder regulamentar do CNJ e o poder 

jurisdicional do STF, formada com vistas a atender interesses da magistratura e, 

portanto, pode subsidiar a ideia da captura corporativa.  

Os interesses em questão se referem à remuneração da categoria. Conforme 

a autora, essa parceria se manifesta da seguinte forma: de um lado, o STF afirmou a 

“magistratura una”; de outro, o CNJ criou o conceito vago e impreciso de “simetria”, 

cuja constitucionalidade ainda não foi analisada pelo STF.  

Tratam-se de construções normativas que se autoalimentam e, frente às 

dificuldades para conseguir aumento salarial dos magistrados, redundaram na 

concessão de benefícios remuneratórios, dos quais a extensão do auxílio-moradia a 

toda a categoria é a mais recente e de maior visibilidade.  
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Em razão dessas construções normativas, “uma verba alcançada por uma 

instituição pode ter espaço para ser virtualmente paga às demais”, afinal, há uma 

“magistratura una” e a necessidade de manutenção da “simetria” remuneratória 

(ALVES, 2019, p. 6). O detalhe que faz toda a diferença é que quem decide sobre 

essas questões é o CNJ e, em última instância, o STF.  

A autora ainda critica o fato de o STF adotar cada vez mais a decisão 

monocrática e liminar para decidir sobre tais questões, como ocorreu no caso do 

auxílio-moradia. A referida liminar só foi derrubada após os magistrados receberam 

aumento salarial, em uma espécie de “ajuste de contas”. Assim, afirma:  

 

[...] levando-se em consideração a ideia de mudança de perfil e o baixo 
enforcement dos regimes de teto e subsídio normatizados pelo Conselho na 
sua criação, certo é que o CNJ caminhou rumo a um perfil de ator classista e 
de arena difusa. As Resoluções que revelam um enredo corporativo, 
somadas à inação diante do descumprimento do teto constitucional, podem 
ter acentuado o papel do Conselho de braço operacional do STF, e mais 
especialmente da sua Presidência, no campo da política (ALVES, 2019, p. 
15). 

 

A avaliação de Kerche, Oliveira e Couto (2020), convergente com as anteriores, 

é de que o CNJ – e também o CNMP, por eles analisado – reforça ainda mais o 

insulamento dos juízes brasileiros, mantendo-os distante da accountability. Eles 

afirmam que está baseado mais na premissa da independência judicial do que na 

prestação de contas à sociedade.  

Usam como argumento a presença majoritária de juízes no Conselho, mas 

também produzem evidência por meio da análise dos processos disciplinares que ele 

apreciou. Na perspectiva dos autores, os resultados apontam para a reduzida 

responsabilização e punição, não só em termos absolutos (113 punições, sendo cinco 

de demissão, a mais grave prevista na LOMAN, e 65 aposentadorias compulsórias), 

mas também relativos (menos de 0,5% dos processos distribuídos por ano leva à 

punição). 

Por isso, destacam que se a criação do CNJ (e do CNMP) incrementou os 

controles internos, “em vez de transparência, há opacidade [...]. As punições são 

poucas e brandas, reforçando não só a independência das instituições judiciais, mas 

seu insulamento e a baixa accountability de seus integrantes”. 

Outro autor que testa a hipótese da captura corporativa é Franco (2015a). Ele 

busca verificar se a variável origem institucional do conselheiro é relevante para 
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explicar o voto nos casos que envolvem controle disciplinar. Como se sabe, essa é 

questão sempre sensível para a magistratura. Para evitar os riscos de punição, ela 

toma as possibilidades desse controle como uma ofensa à independência e à 

autonomia judiciais.  

Notadamente, o autor quer saber se a clivagem juiz-não juiz é decisiva para a 

ocorrência de votos divergentes nos julgamentos dessa temática. Para isso, debruça-

se sobre as decisões tomadas pelo CNJ entre os anos de 2005 e 2013, no que tange 

à sindicância, reclamação disciplinar, processo administrativo disciplinar (PAD) e 

revisão disciplinar, em um total de 305 processos e 399 casos de magistrados 

passíveis de punição124. 

O modelo analítico utilizado é uma combinação do método institucional e do 

estratégico de decisão.  

Do primeiro, destaca o peculiar desenho do CNJ: um colegiado formado por 

muitos membros (15), oriundos de diferentes ramos e níveis do sistema judicial, mas 

também de órgãos externos, sendo que todos exercem mandatos curtos. E também 

um colegiado cujas decisões podem envolver sanção administrativa de magistrados 

e, igualmente, podem ser revistas judicialmente.  

Do outro, registra que essas peculiaridades fazem com que os membros, ainda 

que formalmente iguais e com mesmo peso e poder de voto, possuam características 

profissionais distintas, o que torna complexas as relações de poder dentro do CNJ e 

pode influenciar na decisão dos conselheiros.  

Uma estratégia metodológica importante adotada pelo autor foi não trabalhar 

com os conselheiros individualmente considerados, e sim com a origem institucional 

de sua indicação, o que lhe permitiu superar as dificuldades proporcionadas pelos 

mandatos curtos. A distinção básica era entre indicado juiz ou não juiz e, depois, as 

subdivisões em cada um, ou seja: se era juiz de 1ª, 2ª instância ou dos tribunais 

superiores, promotor, advogado etc. 

Dos resultados alcançados, destaca-se o elevado índice de decisões unânimes 

(76,4%) e a preponderância de decisões contra o magistrado (63%), sendo que o 

                                           
124 Outro trabalho que versa sobre tema semelhante é o de Vieira (2019), centrado nos casos de 
magistrados que, entre 2005 e 2017, foram penalizados pelo CNJ com aposentadoria compulsória (a 
maior penalidade possível administrativamente). Os resultados possuem caráter descritivo e trazem: 
preceito legal ofendido, tipo de ocorrência pela qual o juiz era acusado, origem funcional dele, votação 
condenatória (unânime ou por maioria), incidência por Presidente do CNJ. Desse modo, o autor traz 
informações sobre o órgão, mas não efetivamente o estuda, pois não procura relacionar tais dados com 
as características do CNJ.  
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índice de decisão por maioria que pune o magistrado é superior ao de deliberação 

unânime (71,3% a 60,3%). A partir desses dados, ele observa: 

 

As decisões unânimes dizem muito sobre o Conselho Nacional de Justiça. 
Significam que o órgão de composição eclética tem atuação coesa no 
controle disciplinar, sem grandes cisões internas, em regra. Mesmo que por 
razões distintas, mesmo que por respeito à colegialidade (em caso de 
jurisprudência consagrada), não há como apontar diferenças no 
comportamento decisório em mais de três quartos dos casos mais sensíveis 
julgados pelo Plenário do CNJ (FRANCO, 2015a, p. 95). 

 

Ao focar nas decisões não unânimes, ele verifica um comportamento mais pró-

juiz de parte dos conselheiros magistrados e mais punitivista, dos não juízes 

(FRANCO, 2015a, p. 180).  

Outra descoberta diz respeito ao Corregedor Nacional: ele é o membro que 

menos vezes restou derrotado em plenário, exercendo mais influência do que o 

Presidente em matéria disciplinar. A posição de responsável pelas investigações 

ajuda a explicar essa preponderância, bem como é fator relevante para entender 

porque o voto dele é mais punitivista e está mais próximo ao dos membros não juízes 

do que dos conselheiros magistrados. 

Chegado a este ponto, pode-se retomar a questão da alta rotatividade dos 

membros do desenho institucional. Além de alimentar a hipótese da captura 

corporativa, ela serve de subsídio a outra peculiaridade que o funcionamento do CNJ 

vem apresentando ao longo do tempo. Trata-se da importância do Presidente sobre 

os demais conselheiros e o colegiado como um todo.  

Em uma organização em que os mandatos são curtos, de apenas dois anos, a 

grande maioria dos membros não são reconduzidos – e mesmo que o sejam, podem 

ficar no máximo quatro anos –, há a tendência de que ocorra o predomínio do 

Presidente. Uma série de fatores se associa para efetivar tal tendência e fazer com 

que, apesar do caráter colegiado, o norte do CNJ seja determinado por esse ator 

específico.  

Um deles reside no fato de que quem ocupa a Presidência não é escolhido 

pelos demais conselheiros. O cargo pertence ao Presidente do STF. Logo, ao atuar 

no CNJ, ele continua a ser um membro do STF, a mais alta autoridade judicial 

presente e a única que pertence ao órgão de cúpula do Judiciário. 
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Consequentemente, essa ascendência deixa sua marca no plenário do colegiado e 

ele é, efetivamente, um primus inter pares125.  

Decorrente do anterior, outro fator é que, por ser presidente do STF, todas as 

decisões que o colegiado vier a tomar não o atingem. Ou seja, o Presidente do CNJ 

se distingue de todos os demais conselheiros pertencentes ao Judiciário, logo, não 

pode ser investigado e tampouco sofrer punição disciplinar, não precisa se submeter 

às resoluções e recomendações, não precisa cumprir metas etc. 

Se os dois fatores acima se referem a peculiaridades externas e “superiores”, 

decorrentes do STF, que são importadas ao CNJ, um terceiro diz respeito ao próprio 

órgão e se refere à ascensão hierárquica que o Presidente exerce sobre os demais 

membros, ascensão institucional e prevista pelo Regimento Interno, antes e 

independentemente da liderança política. As prerrogativas foram detalhadas na nota 

28 deste capítulo e são elas que levam Saraiva (2015, p. 544) a destacar o caráter 

presidencialista do CNJ.  

O reflexo é que o Presidente exerce um amplo poder de agenda sobre o CNJ. 

O termo não se refere simplesmente à determinação da pauta de deliberações do 

Conselho – o que, por si só, não é pouco, como o demonstram análises relativas ao 

ser exercício no STF (DIMOULIS; LUNARDI, 2008; LEWANDOWSKI, 2014; 

ESTEVES, 2020).  

Ele diz respeito a uma prerrogativa mais abrangente: a de fornecer a orientação 

política do órgão, imprimir dinâmicas próprias de atuação, fixar a lista de prioridades, 

as políticas públicas a serem desenvolvidas e enfatizadas, o teor e o timing das 

decisões a serem tomadas pelo plenário. Isso implica, também, alterar, às vezes 

radicalmente, as agendas precedentes.  

Ao usar o termo redesenho institucional, Fragale Filho (2013, p. 991) também 

se refere a esse poder de agenda específico. Logo, o Presidente pode ser o líder e o 

principal vetor para a “captura corporativa” comentada anteriormente. Se ele for 

adepto dessa postura – como foi reputado a Lewandowski e, em certa medida, a 

Peluso – tem os meios e as condições para direcionar o CNJ e fazer com que o 

colegiado, de modo interessado ou compulsório, conjugue ações de defesa e de 

ataque. Ou seja, permite neutralizar ameaças ao Judiciário (notadamente de ordem 

                                           
125 Todavia, como os embates entre o Presidente Peluso e a Corregedora Nacional Eliana Calmon 
(oriunda do STJ, portanto) e o dele com a OAB, reputados anteriormente, indicam que esse domínio 
não é absoluto ou incontestável.   
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disciplinar), assim como deliberar sobre temas que a ele interessam (especialmente 

econômicos). Destaca-se, nesse sentido, a já comentada análise de Alves (2019) 

sobre a parceria com o STF para garantir vantagem pecuniária à magistratura. 

Essa é uma percepção encontrada em diversos autores, como Sadek (2010, 

2015, 2016), que o aborda em diversos trabalhos, mais Silva Júnior (2015, p. 527-

528) e Saraiva (2015, p. 543-544), ambos ex-conselheiros do CNJ126.  

Silva Júnior é mais discreto, indica que o órgão “sofre forte influência em seu 

atuar conforme o perfil deste [o Presidente]", enquanto Saraiva é mais incisivo: 

classifica essa situação como decorrente da imaturidade institucional, agravada pela 

rotatividade dos membros, mas também a reputa a uma cultura institucional do Poder 

Judiciário, hierarquizada, na qual o poder do Presidente é desproporcional em relação 

ao colegiado.  

Freitas (2015a, p. 512) também faz uma observação nessa linha, ao reclamar 

que parece faltar ao CNJ uma linha de atuação mais uniforme. Ele destaca que o CNJ 

muda conforme se alteram seus quadros, especialmente o Presidente.  

Rosilho (2010, p. 52-54) traz dados mais concretos sobre o impacto da 

Presidência sobre a agenda decisória. A análise está restrita a uma única atividade 

normativa, as resoluções, que foram classificadas tematicamente, e limitada à 

observação das três primeiras gestões do Conselho. Ainda assim, as informações 

demostram a variação nos temas normatizados: na presidência inaugural, a de Nélson 

Jobim, ações mais polêmicas em relação aos magistrados, voltadas à afirmação do 

CNJ, no período de Ellen Gracie, ênfase na reorganização das estruturas do 

Judiciário; e, por fim, na gestão de Gilmar Mendes – que ainda estava em andamento 

quando a pesquisa foi realizada –, expansão das áreas de atuação.  

Essa é uma questão sensível no CNJ, pois, apesar da relevância do Presidente 

para a orientação do CNJ, o período de gestão está condicionado à atuação do 

ministro no STF, a qual pode ser interrompida por aposentadoria voluntária ou 

compulsória (e também por outras circunstâncias, ainda não verificadas, como morte, 

licença, invalidez ou impeachment).  

A aposentadoria tornou ainda mais breves os mandatos de Nélson Jobim, 

Ayres Britto e Joaquim Barbosa e produziu ainda mais alternâncias na presidência do 

                                           
126 O primeiro foi indicado para vaga dos juízes federais no biênio 2009-2011; o segundo foi indicado 
pelo MPU entre 2011-2013. 
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CNJ do que o esperado127. E, também por isso, a ênfase de Fragalhe Filho (2013) no 

processo contínuo de redesenho institucional, comentado há pouco128.   

Acompanhando essa perspectiva “presidencialista”, Reis Júnior (2017) 

apresentou as realizações e os impasses do CNJ até 2015, tendo por matriz 

classificatória o período de cada Presidente, o que também foi realizado por Érika 

Oliveira (2013, p. 80-82) no que tange à classificação dos atos normativos.  

Por sua vez, Ribeiro e Paula (2016) demonstram os efeitos da orientação 

política e estratégica exercida pelos dirigentes. Eles destacam a atuação de Nelson 

Jobim e de Antônio de Pádua Ribeiro, respectivamente, primeiro Presidente e 

Corregedor do CNJ, para implementar e viabilizar o Conselho, sob as difíceis 

condições inaugurais em que ele passou a operar.  

Jobim liderou a legitimação externa do CNJ – isto é, perante à sociedade –, o 

que foi feito por meio da ação moralizante do combate ao nepotismo129. Pádua Ribeiro, 

por sua vez, buscou a legitimação interna. A estratégia não foi montada pelo 

enfrentamento à magistratura, e sim por meio de argumentos técnicos sobre a 

importância de imprimir maior celeridade à justiça em detrimento de ações punitivas.  

Subjaz à investigação de Ribeiro e Paula (2016) a centralidade de 

determinados conselheiros sobre o funcionamento do CNJ e, não por acaso, os 

resultados apontam para o peso dos dois representantes das instâncias mais altas do 

Judiciário e que respondem pelos dois cargos mais relevantes, a Presidência e a 

Corregedoria. 

É importante destacar outro aspecto relativo a tal questão. Saraiva (2015) e, 

principalmente, Sadek (2010) reputaram o peso do Presidente ao fato de o CNJ ainda 

estar em processo de institucionalização130, o que acena para a perspectiva de o 

fenômeno recuar ao longo do tempo.  

                                           
127 Jobim presidiu o CNJ por 10 meses, Britto por sete meses e Barbosa por um ano e oito meses. 
128 No mesmo artigo, ele se dispõe a classificar as principais características das gestões então 
existentes, ou seja, as de Nélson Jobim, Ellen Gracie, Gilmar Mendes e Cezar Peluso (FRAGALE 
FILHO, 2013).  
129 Essa também é a opinião de Rosilho (2010), que exalta a escolha deliberada de um tema polêmico 
e de grande impacto popular logo nos primeiros passos da instituição para garantir a sua afirmação.  
130 Uma discussão mais aprofundada da questão da institucionalização do CNJ será realizada pela tese 
no capítulo final. Na proposição inicial de Sadek (2010) ela é apresentada sem mais detalhamento. A 
autora toma o termo como autoexplicativo ou considera que ele não necessita de fundamentação 
teórica. Em textos posteriores, Sadek (2015, 2016) é um pouco mais explícita, embora não estabeleça 
um diálogo direto com os autores que fornecem parâmetros de avaliação do processo de 
institucionalização.  
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Fragale Filho (2013) diverge. Ele considera que esse quadro não deriva da 

“novidade” do órgão, mas do próprio desenho institucional, caracterizado pela 

rotatividade dos conselheiros, de forma que a tendência é que essa característica se 

perpetue.  

Em outro texto, Sadek (2015, p. 298) reformula a assertiva ou a complementa. 

Ela comenta que o desenho institucional fornece parâmetros, mas que o processo de 

construção institucional e a definição final depende de seus integrantes e do confronto 

com os demais atores públicos, tanto da área jurídica quanto de fora dela.  

A autora lista alguns fatores relevantes nesse processo: a) traços individuais 

dos integrantes da instituição, especialmente da presidência e da corregedoria; b) 

grau de entrosamento/concordância entre a presidência e a corregedoria; c) 

interesses em disputa; d) prioridades escolhidas; e) resistências e apoios no interior 

da magistratura; f) resistência e apoios externos à magistratura, especialmente na 

opinião pública. 

Tais fatores operam como um guia de variáveis a serem testadas em pesquisas 

voltadas a tal questão, mas que, salvo melhor juízo, ainda resta como pauta pendente. 

 

3.7.3 Outras abordagens 

No terreno dos trabalhos em que a pesquisa empírica é elemento estruturante 

e viabilizador da investigação há, ainda, outras abordagens que, em grande medida, 

cumprem o pedido de Fragale Filho (2013, p. 999), ou seja, promovem estudos 

centrados em “análise mais circunstanciada” e “processualmente restrita a uma 

carteira de processos”.  

Um desses trabalhos está na tese de doutorado em Direito de Moreira (2015). 

Como é típico na área, o ponto de partida é uma questão de ordem normativa, em 

muito semelhante à apresentada por trabalhos já comentados. O autor quer saber os 

limites ou os parâmetros da atividade do CNJ, especificamente diante da 

independência jurisdicional, com vistas a fixar um equilíbrio segundo o qual “esta 

independência não constitua as amarras do Conselho e nem a atuação do Conselho 

Nacional de Justiça seja a derrocada da independência jurisdicional, identificando uma 

zona de conforto e uma zona de conflito entre a independência jurisdicional e a 

atividade do CNJ” (MOREIRA, 2015, p. 20). Em termos mais concretos, o autor quer 

saber como opera o CNJ frente à vedação constitucional de exercício da atividade 

jurisdicional.  
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O diferencial é que a investigação não se restringe a desfilar uma série de 

elucubrações dogmáticas – embora as tenha em profusão –, mas investe em dois 

campos: a) abstrato, o que implica apreciar atos normativos do CNJ que podem 

envolver a independência do juiz; b) concreto, ou seja, observar o modo como o CNJ 

tem decidido, quando confrontado com demandas específicas.  

Nos dois casos, procurou comparar tais decisões com a definição conceitual 

para independência do Judiciário que fixou, a partir de revisão de literatura e de atos 

internacionais relativo ao tema.  

Ainda que haja uma questão normativa a impulsionar o trabalho, os resultados 

alcançados se tornam dependentes do modo como foram classificadas as decisões 

tomadas pelo CNJ131. 

No campo das decisões abstratas, o autor identificou 24 atos normativos (16 

recomendações, seis resoluções, dois provimentos), entre 1.419 analisados, em que 

havia um potencial conflito entre a decisão do CNJ e a esfera de independência 

judicial. Como resultado, indicou não ter sido constatada interferência na 

independência jurisdicional, pois 

  

embora se observe a criação de uma zona de interface por via abstrata e 
prévia à decisão, o teor dos atos normativos encontrados não conflita com a 
independência jurisdicional em uma relação de sobreposição ou de 
transformação. O que se constatou foi a busca de padronização de alguns 
elementos e procedimentos, no exercício da competência do Conselho 
Nacional de Justiça (MOREIRA, 2015, p. 162). 

 

No que tange aos casos concretos, esclarece-se que eles versaram sobre o 

poder disciplinar do CNJ, materializando-se em: processo administrativo disciplinar, 

processo de controle administrativo, revisão disciplinar, reclamação administrativa, 

recurso administrativo, sindicância e pedido de providências. Os temas, são: excesso 

ou impropriedade de linguagem do magistrado; parcialidade na decisão judicial, 

negligência, indícios de corrupção. Nesse sentido, ele traz temática muito próximo a 

dos trabalhos de Franco (2015a) e de Delgado (2017). 

                                           
131 O modelo analítico trabalha com o seguinte enquadramento das decisões: (a) Zona de interface 
entre a atividade do CNJ e a independência jurisdicional: (1) criada por via abstrata e prévia à atuação 
jurisdicional; (2) criada por via concreta e posterior à atuação jurisdicional (2.1 com utilização de 
excesso de linguagem ou impropriedades; 2.2 parcial; 2.3 negligente; 2.4 com indícios de corrupção); 
(b) Zona de interferência criada por via concreta e posterior à atuação jurisdicional (MOREIRA, 2015, 
p. 36). 
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O autor encontrou 1.331 ocorrências, tendo focado a investigação em 83 casos, 

para verificar que a regra é a não ocorrência de interferência em nenhuma decisão 

jurisdicional analisada. Mas há três exceções, ou seja, aqueles nos quais houve 

decisão do CNJ que suspendeu a eficácia de atos jurisdicionais. O autor os identificou 

como os casos: dos tabeliães maranhenses, do Banco do Brasil e do Banco Itaú. 

 

Em comum a esses casos notou-se perigo imediato e abundância de provas 
a respeito da parcialidade e/ou ilegalidade dos atos jurisdicionais, tudo isso 
somado à imprudência patente e, em dois dos três casos, quantias elevadas 
que constituiriam prejuízo para um dos jurisdicionados. Nas ocasiões, o CNJ 
entendeu que deveria agir de imediato, pretendendo salvaguardar direitos 
das partes envolvidas diante de conduta de magistrado com anormalidade 
extrema (MOREIRA, 2015, p. 213). 

 

Ainda no terreno dos casos concretos, o autor também se dedicou a apreciar o 

modo como o CNJ tem se posicionado frente à impossibilidade de intervir na atividade 

jurisdicional (e, consequentemente, frente à necessidade de respeitar a 

independência judicial).  

A análise indicou que ele tem se servido da expressão “questão judicializada” 

(ou seus derivados), a qual se refere à demanda que, “ainda que de competência do 

Conselho por envolver matéria administrativa, encontra-se sub judice em algum órgão 

jurisdicional, estando pendente decisão jurisdicional” (MOREIRA, 2015, p. 54-55).  

Nesses casos de conflito de competência, o CNJ entende que não cabe a ele 

agir, respeitando a prevalência do poder jurisdicional. Os resultados obtidos são 

contundentes: em 95% dos casos encontrados que tratavam de “questão 

judicializada” no âmbito do CNJ, este decidiu que deveria se abster de julgar a matéria 

(MOREIRA, 2015, p. 57).  

No entanto – e aqui reside a complexidade da relação à qual o autor dedica 

atenção – 

 

foram encontradas 08 (oito) decisões em que o Conselho entendeu de 
maneira diversa e apresentou solução distinta à matéria, mesmo se referindo 
sobre a questão judicializada. Nestes casos, embora se trate de exceções no 
conjunto de decisões, contrariando a jurisprudência predominante do 
Conselho, a fundamentação das decisões pode ser sintetizada em duas 
grandes teses: i) reserva de competência do Conselho Nacional de Justiça; e 
ii) critério cronológico” (MOREIRA, 2015, p. 57).  
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A análise verificou que o STF tem sido mais restritivo, de modo a considerar 

que, se a questão está judicializada, independentemente do prazo, não há 

competência do CNJ. 

 Por derradeiro, pode-se citar a dissertação de Oliveira (2010), que busca 

verificar se as práticas do CNJ estão produzindo modificações na cultura política do 

Judiciário, identificada como patrimonialista, voltada ao privilégio e ao desrespeito. 

Para isso, analisa algumas resoluções e inspeções, e as reações da magistratura. 

 O autor é otimista na avaliação dos resultados que o CNJ vinha atingindo, pois 

ele “foi capaz de, em poucos anos de existência, empreender um controle jamais visto 

no judiciário brasileiro” (OLIVEIRA, 2010, p. 159), embora não deixe de registrar que 

a luta política em torno dos significados e da amplitude da ação do CNJ estivesse em 

andamento e havia o risco de que as forças correspondentes ao modelo 

preponderante do Judiciário, o que ele chama de “cultura política brasileira”, da qual 

a “cultura jurídica” é parte, conseguissem se sobrepujar e impedir as mudanças.   

 

3.8 Síntese 
 

O capítulo foi dividido em duas grandes partes. A primeira caracterizou o CNJ. 

A segunda realizou uma revisão da bibliografia que o tomou como objeto de 

investigação. 

A parte inicial atingiu os seus objetivos ao inserir o CNJ nas discussões em 

torno da “crise” e da “reforma do judiciário”, o que permite compreender as 

circunstâncias em que uma organização com as suas características surgiu e o papel 

presumido que se propõe a cumprir.  

Igualmente, ela descreve o desenho institucional do CNJ, tornando-se uma 

contribuição importante para compreender as peculiaridades e os condicionantes 

dessa organização, as quais serão relevantes para a análise específica que a tese se 

dispõe a realizar.  

Os resultados indicam que o CNJ é órgão interno do Poder Judiciário, 

hierarquicamente colocado abaixo apenas do STF, que não é alcançado por suas 

determinações. Ele não exerce atividade jurisdicional, restringindo-se ao controle da 

atuação administrativa, financeira e disciplinar dos órgãos judiciais.  

Além disso, o CNJ exerce atividades de coordenação, centralização e 

unificação que abrangem o Poder Judiciário como um todo, com vistas a romper a sua 
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condição de um arquipélago, composto por unidades dispersas e autônomas. Essas 

ações se desdobram em: propor, coordenar e realizar políticas públicas; formular 

diagnósticos, programas de avaliação e planejamento estratégico; padronizar normas, 

procedimento e rotinas. 

Em termos de modelo de composição, o CNJ é uma organização híbrida, 

eclética ou mista, formada por 15 membros, dos quais a maioria, nove, são 

representantes do Poder Judiciário e seis são não juízes, dentre os quais, promotores, 

advogados e cidadãos.  

Todos exercem mandatos curtos – bienais –, sendo oriundos e indicados por 

diferentes instituições. Dentre as vagas correspondentes ao Poder Judiciário, STF, 

STJ e TST são os responsáveis pelas indicações de três cadeiras cada, as quais se 

desdobram em uma vaga para cada um desses três tribunais superiores, três para 

juízes de 1ª instância (um da justiça estadual, um da justiça federal e outro da justiça 

do trabalho) e outras três para magistrados de 2ª instância (um membro dos TJs, um 

dos TRFs, um dos TRTs). Há representação de todos os níveis do Judiciário e, dentre 

seus diferentes órgãos e ramos, apenas a Justiça Eleitoral e a Militar não estão 

contempladas.  

Por sua vez, as vagas para aqueles que não pertencem ao Poder Judiciário, 

estão divididas entre: duas para membros do MP, uma ocupada por promotor da União 

e outra por promotor Estadual, cujas indicações cabem ao Procurador-Geral da União. 

A categoria dos advogados ocupa duas vagas, indicadas pelo Conselho Federal da 

OAB. E, finalmente, as duas vagas de cidadãos, que são escolhidas, respectivamente, 

pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Não há representação direta do 

Poder Executivo e tampouco do Poder Legislativo. 

Cada instituição tem autonomia para adotar os procedimentos que desejar para 

o processo de indicação e, de fato, diferentes modelos têm sido aplicados, assim como 

distintos perfis têm sido buscados pelas entidades. Entretanto, como órgão interno do 

Poder Judiciário, preponderam numericamente os membros oriundos desse Poder, 

inclusive na hierarquia interna do CNJ. Isso porque a presidência do CNJ é ocupada 

pelo Presidente do STF e a Corregedoria Nacional, outro cargo relevante por, entre 

outras prerrogativas, coordenar e relatar os processos disciplinares, cabe ao 

representante do STJ. 

A segunda parte do capítulo, como já dito, esteve centrada em uma revisão da 

literatura que se dispôs a abordar esse novo órgão do Poder Judiciário.  
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Na tentativa de descortinar um panorama amplo, muito em função da ausência 

de uma apreciação de fôlego sobre as tendências que ela apresenta, foram visitados 

trabalhos que fogem ao escopo da tese, como aqueles que exaltam as realizações do 

CNJ, apreciam-no sob a lente dos resultados alcançados pelo planejamento 

estratégico, relacionam-no com congêneres internacionais, pois o Conselho tem uma 

interface relevante como órgão administrativo judicial.  

De igual modo, foi percorrida uma parcela da ampla produção do campo do 

Direito, construída conforme o paradigma hegemônico da área, ou seja, de modo 

dogmático e normativo, calcada em interpretação de textos legais e em contribuições 

bibliográficas, com teor advocatício e de defesa de uma causa, mas sem estudo 

empírico ou testagem da validade das ideias, e sim exposição e demonstração delas. 

Tal literatura também não apresentou subsídios relevantes para a análise pretendida 

na tese, mas se tornou importante conhecê-la para saber como o CNJ está sendo 

abordado na área. 

Outra abordagem apreciada se preocupa em analisar a tramitação legislativa 

que redundou na criação do CNJ. Além da ênfase na articulação política que viabilizou 

essa aprovação após tanto tempo de tramitação – e que reuniu governo Lula, sua 

base parlamentar, mais as elites jurídicas e do Judiciário –, há o destaque ao 

resultado, que fortaleceu ainda mais o STF no âmbito do Poder Judiciário, seja porque 

ficou alheio às determinações do CNJ e as impôs aos demais órgãos, seja porque 

preservou a si a tarefa de confirmar e/ou corrigir essas decisões.  

Essa literatura é ponte para aqueles trabalhos que apresentaram contribuições 

mais afinadas com a perspectiva epistemológica e metodológica adotada pela tese. 

Eles também forneceram aportes analíticos relevantes e foram reunidos em torno da 

noção de “construção institucional”. Ou seja, aqueles que vislumbram o CNJ como 

uma instituição em permanente disputa política e da qual participam diferentes 

interesses.  

O diferencial deles é que não se dedicam exclusivamente à descrição e/ou à 

discussão da compatibilidade entre norma e interpretação, e sim têm a preocupação 

de verificar como a norma tem sido aplicada, os efeitos que ela produz na sociedade 

e como tem sido apropriada/reinterpretada pelos grupos sociais. 

O ponto de partida sugere que, embora o desenho institucional adotado na 

criação do CNJ seja o produto também de uma disputa entre diferentes interesses e, 

por isso, traga condicionantes e intencionalidades, ele não encerra os conflitos, e sim 
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demarca um novo patamar do qual eles partem. E esses novos conflitos são 

provocados por atores que não pertencem ao CNJ, mas que querem estabelecer um 

determinado padrão de funcionamento, razão pela qual apresentam demandas e 

discussão sobre as decisões do CNJ ao próprio Conselho ou chamam o STF a 

participar dessa tentativa de redesenho restritivo das competências do CNJ.  

Essa é a versão exógena dessa construção, que têm três deliberações 

favoráveis ao CNJ como paradigmáticas: ADI 3.367 (constitucionalidade do CNJ); 

ADC 12-DF (validade da resolução do nepotismo) e ADI 4.638 (a autonomia do CNJ 

em relação às Corregedorias para processos disciplinares). Ressalva-se, contudo, 

que nem sempre o STF tenha chancelado as decisões do CNJ e estudos 

demonstraram o esvaziamento de determinações disciplinares ou de decisões sob a 

alegação de que não cabe a ele imiscuir-se nas sentenças ou nas questões em debate 

jurisdicional. 

Porém, os autores propõem que há, ainda, a construção endógena, aquela 

provocada pelos próprios membros do CNJ ao pautarem determinados temas, 

discutirem e fixarem deliberações específicas. Isso porque elas ultrapassam a questão 

em discussão e também configuram estabelecer um sentido para o Conselho.   

A ênfase é à captura corporativa, realizada pela maioria de membros oriundos 

do Judiciário e/ou capitaneada pelo Presidente do CNJ. Três peculiaridades do 

desenho institucional original do CNJ ajudam nessa tarefa: a já referida maioria 

oriunda do judiciário e os interesses comuns que esses membros compartilham, 

apesar das diferenças de carreira entre eles; os amplos poderes de agenda do 

Presidente e a rotatividade dos conselheiros decorrente dos mandatos curtos. 

Os elementos vistos no capítulo fornecem importante subsídios para capacitar 

a análise que a tese pretende realizar.  

A uma, eles atentam para a estrutura, a importância de conhecer os limites e 

as possibilidades oferecidas pelo desenho institucional do CNJ, sua forma de 

composição e competências presumidas.  

A duas, demonstram que não basta essa análise descritiva e estática, é preciso 

incorporar a agência. Isto é, o fato de o CNJ ser uma “obra aberta” e que ganha 

determinados contornos a partir da ação e dos conflitos entre atores interessados, os 

quais partem do desenho original.  

E essas disputas se dão dentro do próprio Conselho, com a participação dos 

seus membros e dos interesses que representam e/ou batem à porta da instituição, 
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ao discutir casos específicos, aparentemente relativos à questão particular em apreço 

e sem mais consequências extensíveis. E, igualmente, elas se dão fora dele, embora 

ainda dentro do Judiciário, notadamente no STF – mas não exclusivamente, como a 

tese quer analisar –, que é a principal instância que pode decidir sobre os poderes e 

modificar ou confirmar as deliberações específicas do CNJ.   



 

 

Capítulo 4 – A Justiça Eleitoral em foco 

 

O capítulo tem como objeto a Justiça Eleitoral e traz como objetivo caracterizar 

o desenho institucional desse órgão especializado do Poder Judiciário.  

Ele serve como uma espécie de apresentação da forma como a tese concebe 

esta instituição, parte fundamental da questão que a impulsiona.  

Por tais razões, procura organizar um conjunto de informações e de análises 

relativas à Justiça Eleitoral, presentes em trabalhos de Direito Eleitoral e de Ciência 

Política, com vistas a apropriá-lo às demandas desta pesquisa. Foi realizado por meio 

de revisão bibliográfica, com a consulta a livros, artigos, teses e dissertações. Quando 

necessário, houve também o acesso a documentos legais, como a CF 1988, 

legislação infraconstitucional e resoluções do TSE.  

O texto se organiza em cinco seções. A inicial atua como uma introdução ao 

tema e expõe os objetivos pretendidos com a criação da Justiça Eleitoral como órgão 

do Poder Judiciário, insere-a na temática da governança eleitoral e narra o modelo de 

Organismo Eleitoral (OE) adotado. A seção 2 detalha a estrutura e o modo como são 

compostos os diferentes níveis dessa justiça especializada. A seção 3 está centrada 

nas funções que ela desenvolve, conforme a previsão legal. 

A seção 4 procura oferecer um panorama dos trabalhos que tomam o OE como 

objeto de investigação, notadamente nas novas democracias da América Latina. Não 

existe a pretensão de cobrir a totalidade da produção que abarcou esse tema, pois 

este não é o propósito da tese. Entretanto, como há a intenção de construir um painel 

significativo das agendas recentes de pesquisa sobre o tema, pretende abranger 

aqueles estudos que foram considerados mais relevantes, tanto porque atingiram 

mais alcance ou foram veiculados em periódicos prestigiados, quanto porque foram 

produzidos por pesquisadores reconhecidos. 

A seção derradeira é uma síntese do que foi desenvolvido no capítulo.  

 

4.1 O modelo de governança eleitoral da Justiça Eleitoral  
 

A Justiça Eleitoral foi criada no Código Eleitoral de 1932, tendo sido, 

posteriormente, abarcada pela Carta Magna de 1934. Foi extinta em 1937, com o 

golpe que instaurou o Estado Novo, não figurando na Constituição promulgada por 
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Vargas naquele mesmo ano e que procurava institucionalizar o regime ditatorial. Ela 

foi reestabelecida em 1945, por meio do Decreto-lei 7.586, também conhecido como 

Lei Agamenon, considerado uma espécie de Código Eleitoral.  

Com o retorno do país à democracia, constou da Constituição de 1946. A partir 

dessa data esteve presente em todas as Constituições brasileiras, assim como em 

funcionamento permanente, inclusive durante a ditadura (1964-1985).  

Desde a origem manteve o mesmo papel institucional e não sofreu 

modificações substanciais na sua organização ou nas suas competências (SADEK, 

1995). Portanto, a partir de 1932, coube à Justiça Eleitoral a complexa tarefa de 

exercer a governança eleitoral1 brasileira, sendo ela própria uma forma peculiar de 

arranjo institucional voltado à finalidade de conduzir os processos eleitorais.  

Ferraz Júnior (2008, p. 22) conceitua governança eleitoral como “o conjunto de 

regras e instituições que definem a competição político-eleitoral”. Mozaffar e Schedler 

(2002, p. 7, tradução livre da autora) entendem que ela abrange “um grande número 

de atividades que cria e mantém o vasto arcabouço institucional no qual se realizam 

o voto e a competição política”, com o objetivo de oferecer certeza institucional para 

propiciar incerteza ao resultado da disputa ou, conforme o enunciado de Przeworski, 

“institucionalizar a incerteza”.  

Eles ainda agregam que uma governança eleitoral adequada a eleições limpas 

e à “verdade das urnas” torna-se importante para a legitimidade dos eleitos, mas 

também para a estabilidade do regime, a aceitação dos resultados pelos competidores 

e a pacificação do processo político (MOZAFFAR; SCHEDLER, 2002, p. 11-12).  

As atividades da governança eleitoral costumam ser distinguidas em três níveis 

ou dimensões: formulação de regras (rule making), aplicação das regras (rule 

application) e adjudicação das regras (rule adjudication). No Brasil, todas essas 

dimensões estão direta ou indiretamente vinculadas a um único órgão, a Justiça 

                                           
1 Uma explicação: a adoção pela tese da expressão governança eleitoral se deve a duas razões, apesar 
das críticas ao termo governança e das razões para o preterir, apresentadas no capítulo 2. A primeira 
é a sua consagração na literatura nacional e internacional. A segunda é por se considerar não ser 
conveniente a denominação alternativa “governo eleitoral” (ou mesmo governo das eleições), repetindo 
as motivações seguidas para escolher a expressão governo judicial. A dificuldade é que “governo 
eleitoral” suscita ambiguidades e se presta a confusão, notadamente ao justapor as noções de 
comando para alcançar um resultado, quando a meta é precisamente a inversa, não determinar um 
resultado eleitoral. Apesar da escolha, não se deixa de registrar que governança eleitoral tem sido 
utilizada de modo instrumental, com ênfase prioritária à busca pela eficiência, mas sem a devida 
reflexão para verificar se o modo como a governança se efetiva nesse campo cumpre os requisitos 
associados ao conceito, especialmente a participação de atores sociais e entidades não-estatais. Em 
síntese: ela é adotada, mas com restrições. 



234 

 

Eleitoral. E é nesse aspecto que reside uma das particularidades do arranjo 

institucional brasileiro.  

A formulação das regras ou rule making ocorre previamente ao pleito e abrange 

a elaboração das normas que disciplinarão a realização do processo eleitoral, 

inclusive a organização da própria governança eleitoral.  

 

O rule making seria a escolha e a definição das regras básicas do jogo 
eleitoral. Nesse nível da governança eleitoral é que são determinados, por 
exemplo, a fórmula eleitoral, os distritos eleitorais, a magnitude das eleições, 
as datas em que serão realizadas e outras questões legais que permitam aos 
concorrentes a segurança de como o jogo será jogado. Aqui também são 
definidas algumas regras que pouca atenção recebem da literatura política, 
como as regras da (in)elegibilidade e da organização dos órgãos 
responsáveis pela administração das eleições (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 
23). 

 

Mozaffar e Schedler (2002, p. 7, 10) evidenciam a importância da aceitação das 

regras para o desenvolvimento do processo eleitoral, pois essa é a condição a partir 

das quais os atores decidem dele participar e, muito provavelmente, aceitar os 

resultados que apresentar. A aceitação das regras também depende da definição de 

quem as formula, motivo pelo qual os autores falam em um “metajogo”, isto é, há 

aquela regra que determina quem tem a autoridade para elaborar as regras eleitorais. 

Normalmente, o rule making está presente na Constituição, tendo sido 

realizado pelo poder constituinte, e/ou na legislação infraconstitucional e, nesse caso, 

é de responsabilidade do Poder Legislativo.  

No Brasil, via de regra, determinar a legislação eleitoral é prerrogativa do 

Congresso Nacional, conforme previsão do art. 22, I, da CF 1988, que a reserva à 

União e, consequentemente, veda a participação dos estados. O art. 62, § 1º, I, a – 

em redação dada pela EC 32/2001 – impede o Poder Executivo de elaborar regras 

eleitorais, vedando o Presidente da República de editar Medida Provisória sobre a 

matéria (BRASIL. CF 1988). Todavia, como será visto, há a possibilidade (e a 

efetividade) da participação da Justiça Eleitoral na formulação dessas regras. 

O rule application envolve a “implementação e o gerenciamento do jogo 

eleitoral” (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 23) e engloba procedimentos que antecedem à 

votação, como o credenciamento dos eleitores e dos competidores, perpassa a coleta 

dos votos e se encerra com a contagem desses sufrágios, a publicação dos resultados 

e a diplomação dos eleitos.  
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Por sua vez, o rule adjudication abarca a solução dos litígios entre os 

competidores. Ele ocorre antes, durante e depois da votação. A própria Justiça 

Eleitoral indica que essa atividade jurisdicional se concentra em dois campos: 

avaliação da aptidão das candidaturas e julgamento da possível ocorrência de ilícitos 

eleitorais (BRASIL. TSE, 2018, p. 83). 

Os organismos encarregados da solução dos litígios são chamados pela 

literatura especializada de EDRBs (Electoral Dispute Resolution Bodies ou, em 

português, Órgãos Eleitorais de Resolução de Conflitos). Eles podem possuir 

diferentes formatos: estarem vinculados ou não a outros órgãos, integrados à 

legislatura ou fazerem parte do Poder Judiciário. Igualmente, podem ser organismos 

criados somente para funcionar durante períodos de transição ou, ainda, como no 

caso brasileiro, podem ser fundidos ao OE (TAROUCO, 2014). 

No entanto, ao falar em contencioso, a literatura sobre governança eleitoral não 

enfatiza suficientemente o chamado controle das eleições, correspondente à 

verificação e à certificação de que o pleito como um todo seguiu o que determinam as 

regras, sendo considerado válido.  

Como pondera Oliveira (2009, p. 22-23), essa tarefa compreende solucionar o 

contencioso entre as partes, mas é mais ampla e a abrange, pois implica que o órgão 

responsável possa agir sem a necessidade de ser provocado, motivado pela 

obrigação de atestar a validação do processo eleitoral2. 

Em outros termos: embora o escopo da ideia de governança eleitoral seja a 

garantia de uma eleição íntegra e possa ser interpretado como o horizonte normativo 

da divisão nos três níveis, há certa carência de uma visão de conjunto sobre o 

processo eleitoral. A Justiça Eleitoral brasileira está atenta a essa questão, pois tem 

como uma de suas missões atestar a validade do pleito e, se for o caso, anulá-lo e 

cassar eventuais mandatos que ele tenha conferido. 

                                           
2 É o que ocorre quando a Justiça Eleitoral indefere o pedido de registro de candidatura porque 
considera que o pretendente não cumpre algum dos requisitos exigidos pela lei. Como não se trata de 
um conflito entre partes, essa ação se aproxima da jurisdição voluntária, embora a literatura se divida 
entre aqueles que a consideram questão administrativa ou judiciária (MACEDO; SOARES, 2015b). Em 
referência ao tema, Jorge; Liberato; Rodrigues (2017, p. 227) anotam que “[...] a Justiça Eleitoral exerce 
funções com características tão peculiares que a enquadrariam numa espécie monotípica”. Para 
Oliveira (2009), independentemente do modo como é compreendida, essa tarefa faz parte do controle 
das eleições.  
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Por conseguinte, historicamente, o Brasil substituiu aquele modelo em que 

Executivo e Legislativo concentravam a realização das eleições (rule application, sob 

responsabilidade do primeiro; rule adjudication, do segundo)3.  

Em seu lugar, em 1932, criou a Justiça Eleitoral e alocou em uma única 

instituição essas duas dimensões de governança – e, eventualmente, o rule making.  

Consequentemente, cabe a ela dirimir os conflitos eleitorais, exercer a tarefa de 

organização e de administração das eleições, assim como expedir resoluções para 

esclarecer os sentidos das regras eleitorais e estabelecer diretrizes para o pleito.  

 
 
Quadro 4.1 - Níveis de governança eleitoral 
 

RULE MAKING RULE APPLICATION RULE ADJUDICATION 

(Legiferação) Escolha e 
definição das regras básicas 
do jogo eleitoral. 

(Administração e Execução) 
Organização e administração 
do jogo eleitoral. 

(Contencioso) Solução para 
controvérsias e litígios. 
Publicação dos resultados.  

Definição da fórmula eleitoral 
(Dimensão dos distritos, 
magnitude). 

Realizar o registro dos 
partidos, coligações, 
candidatos e eleitores. 

Julgar e solucionar os litígios. 

(In)elegibilidade.  
Garantir as condições 
materiais para o exercício do 
voto.  

Garantir a aplicação correta 
das regras do jogo eleitoral.  

Perfil dos organismos 
eleitorais.  

Garantir a publicidade da 
realização das eleições.  

Garantir a transparência e a 
confiança nos resultados 
eleitorais.  

Financiamento das 
campanhas.  

Distribuição das urnas.   

Definição do registro de 
candidatos, partidos e 
eleitores.  

Promover campanhas 
educativas.  

 

Data das Eleições.  
 

  

Fonte: Mozaffar; Schedler (2002, p. 8) 

 

Se essa foi a opção em termos de competências do OE brasileiro, do ponto de 

vista normativo a intenção era clara: moralizar o processo eleitoral e reverter o 

                                           
3 Lehoucq (2002) chama de clássico esse modelo em que órgãos políticos se responsabilizam pela 
governança eleitoral e no quais o Executivo administra a eleição e o Legislativo verifica os poderes dos 
eleitos, ou seja, certifica a validade dos resultados. Sobre os modelos de controle de eleições, ver: 
Ribeiro (1996); Paula Filho (1998); Henríquez (2007); Oliveira (2009).  
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panorama então vigente no país, no qual as eleições eram pouco competitivas e o 

grau de confiabilidade do processo político, baixo4.  

A literatura que aborda o assunto se refere a todo o período anterior como 

marcado por fraudes e pela falta de competitividade5. Apesar de as eleições existirem 

desde o período colonial e de continuarem ao longo do Império, elas respondiam aos 

interesses da Coroa, fortaleciam um poder central "através da cooptação de 

lideranças estaduais e locais, e serviam para marcar sua presença nos pontos mais 

distantes do território nacional" (SADEK, 1995, p. 16).  

Tal cenário não se alterou com a proclamação da República, pois a  

 

organização e estrutura eram bastante precárias, que permitia, ainda, a 
permanência de fraudes. Várias leis foram implementadas na tentativa de 
inibi-las, mas nenhuma obteve resultado relevante. Isso porque as fraudes 
tinham um significado importante nessa fase da República: elas garantiam a 
política dos governantes e, consequentemente, a estrutura de poder 
oligárquica inabalada (VALE, 2009, p. 50). 

 

Vale (2009, p. 48) expõe algumas práticas fraudulentas comuns até então nos 

pleitos:  

 

as falsificações das atas eleitorais, um dos mais graves e delicados 
problemas do sistema eleitoral brasileiro, permaneceram. Esse tipo de fraude 
nas eleições fez com que essas ficassem conhecidas como ‘eleições a bico 
de pena’. Outro problema grave era a ‘degola’ que ocorria quando a 
Comissão de Verificação de Poderes do Legislativo federal ou estadual não 
reconhecia a eleição de um candidato, não dando posse ao mesmo. Existiam 
também as fraudes ocorridas no dia mesmo da votação, que eram praticadas 
pelos ‘cabalistas’ (aqueles que incluíam nomes na lista de votantes) e pelos 
‘capangas’ ou ‘capoeiras’ (que intimidavam o eleitor utilizando-se, muitas das 
vezes, da força física). Mas também era bastante comum agrupar eleitores 
no ‘curral eleitoral’ para a distribuição de cédulas já lacradas para serem 
depositadas diretamente na urna. 

 

                                           
4 Silva (2012) e Silva; Silva (2015) buscam explicar uma aparente contradição em torno da criação da 
Justiça Eleitoral: como um regime ditatorial foi responsável por criar um órgão que pretendia “sanear” 
as eleições? O argumento é que, ao implantar esta e as demais novidades trazidas pelo Código 
Eleitoral de 1932 (como voto secreto e sistema proporcional misto), Vargas era movido por interesses 
conjunturais: ele buscava estimular a competição política efetiva e garantir espaço a minorias estaduais 
porque tais inovações trariam vantagens estratégicas no combate às oligarquias estaduais dominantes 
no pré-1930, aquelas que resistiam ao projeto de centralização do Estado. Corrobora tal perspectiva o 
fato de que, poucos anos depois, em 1937, Vargas ter promovido um golpe de Estado, a partir do qual 
extinguiu os partidos, as instâncias parlamentares, as eleições e também a Justiça Eleitoral. 
5 Muitos autores ajudaram a consolidar a visão sobre as eleições pré-1930, dentre os quais se podem 
destacar: Carone (1974); Leal (1975); Souza (1979); Telarolli (1982); Lessa (1988); Bastos (1990); 
Graham (1997); Porto (2000, 2002, 2004); Faoro (2001); Ferreira, M. (2005); Carvalho (2007); Fausto 
(2012); Limongi (2012, 2014); Ricci; Zulini (2013, 2014); Souza (2017).  
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No mesmo sentido, Cadah (2012, p. 26-27) ressalva que "a historiografia e a 

ciência política caracterizaram o regime que durou, de 1889 até 1930, como marcado 

pelas manipulações, fraudes e baixa competitividade política", pois, "apesar de 

ocorrerem eleições, estas eram fraudadas e as oligarquias controlavam todo o 

processo político eleitoral, além da baixa participação dos cidadãos".  

Sadek (2017, p. 15-16) também destaca que, antes da Revolução de 1930, as 

eleições não eram inclusivas já que somente homens brancos, livres e abastados 

podiam exercer o direito ao voto. Elas tampouco poderiam ser consideradas 

competitivas, pois o resultado era falseado e "o pleito era um jogo de cartas 

marcadas". 

A criação da Justiça Eleitoral não eliminou de imediato e completamente esses 

vícios. Mas, a partir daquele momento, tornou os processos de votação, de apuração 

e de validação dos resultados mais limpos e lisos, ampliando a confiabilidade eleitoral.  

Rocha (1996, p. 387) sintetiza essa ideia ao afirmar que, se “não é suficiente 

para extinguir a corrupção eleitoral e assegurar a verdade da representação política, 

ela é muito importante, é mesmo imprescindível para que se chegue a dificultar as 

práticas viciosas e viciadas, e a punir os erros apurados”.  

Afinal, como registram Mozaffar e Schedler (2002, p. 6, tradução livre da 

autora), 

 

[...] a governança eleitoral sozinha não garante boas eleições, isso por causa 
do complexo conjunto de variáveis sociais, econômicas e políticas que pode 
afetar o processo, a integridade e os resultados de eleições democráticas. 
Porém, boas eleições são impossíveis sem uma eficaz governança eleitoral. 

 

Ao atribuir a tarefa de organização das eleições a órgão especializado do Poder 

Judiciário, a intenção era alcançar a neutralidade necessária para a execução do 

pleito.    

De uma perspectiva, porque esse desenho institucional retirava dos poderes 

“políticos” (Executivo e Legislativo) a realização das eleições e o julgamento do 

contencioso porque eles eram interessados nos resultados, o que punha em dúvida a 

isenção com que conduziam as eleições, especialmente quando o mesmo grupo 

político controlava os principais cargos. Conforme Guerzoni Filho (2004, p. 43) a 

desconfiança em relação à política está na base da criação da Justiça Eleitoral, que 

busca intencionalmente “afastar os políticos da gestão do sistema eleitoral”.  
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De outra, porque, teoricamente, os juízes não possuem interesse direto no 

resultado das eleições, estão dissociados das paixões e da parcialidade identificados 

nos demais poderes, diretamente vinculados à disputa e ao resultado que ela vai 

alcançar. Dessa forma, poderiam exercer de forma imparcial suas competências na 

Justiça Eleitoral, evitar fraudes, condutas ilícitas, manipulação de votos, enfim, 

quaisquer atitudes que desvirtuassem o resultado das eleições.  

Como explica Andrade Neto (2010, p. 117-118), a escolha não era 

necessariamente pelo Judiciário, mas, sim, por ele ser visto como julgador 

independente e neutro, que toma decisão política, mas não político-partidária, pois o 

faz pela objetividade do julgamento baseado em uma norma reconhecida. 

É relevante esclarecer que a participação dos juízes na gestão do processo 

eleitoral não principiou com a criação da Justiça Eleitoral. A inovação de 1932 foi 

atribuir tal tarefa exclusivamente aos magistrados. Porém, essa participação vinha de 

muito tempo, todavia era sempre parcial.  

Já em 1824, por exemplo, tornou-se obrigatória a presença de um juiz na mesa 

receptora dos votos. A partir da década de 1840, o juiz togado (não incluso o juiz de 

paz, que tinha caráter eletivo) participava de algumas tarefas da administração das 

eleições, especialmente do alistamento e da apuração de votos. Sobre essa questão 

Souza (2017, p. 20) explica:  

 

desde o início dos pleitos para deputados nacionais que aqui sucederam, 
optou-se fulcralmente no Brasil por administradores leigos, principalmente 
juízes de paz – autoridade eletiva atuante nas paróquias – e cidadãos 
convocados para executar alguma tarefa eleitoral específica. Esse quadro 
começou a mudar bruscamente com a Lei Saraiva de 1881, quando pela 
primeira vez aos juízes foram incumbidas mais atividades do que a qualquer 
outra autoridade. Criava-se nesse momento o alistamento feito a pedido do 
cidadão, em substituição à confecção de uma lista de votantes elencados 
pela autoridade eleitoral. A entrega dos títulos eleitorais não mais seria 
incumbência do juiz de paz da paróquia, mas do juiz municipal, e a contagem 
geral dos votos deixava de ser feita pela Câmara municipal e passava a ser 
responsabilidade do juiz de direito, auxiliado por juízes de paz. As eleições 
para outros cargos do país seguiram tendência similar, quando não 
outorgassem ainda mais tarefas ao Judiciário.  

 

Esse era o caso das eleições locais (vereadores e juiz de paz), em que, a partir 

de 1875, o juiz de direito era o responsável pelo julgamento da validade do pleito. O 

mesmo autor exalta que não há um processo contínuo de ampliação dos papéis 

desempenhados pelo Judiciário, mas sim idas e vindas, pois, após a ampliação trazida 

pela Lei Saraiva, em 1881, “nos primeiros anos da República, esse processo sofreria 
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recuo e a preponderância dos juízes na administração do sufrágio só seria 

restabelecida em 1916” (SOUZA, 2017, p. 21).  

Como se vê, a opção por designar a administração e a validação do processo 

eleitoral ao Poder Judiciário se liga tanto à neutralidade dos juízes quanto às 

características do sistema judicial, visto como racional, formal e também neutro 

politicamente.  

Segundo Leal (1975, p. 127), “[...] [a criação da Justiça Eleitoral] é, sem dúvida, 

a solução que apresenta menores inconvenientes políticos, porque o Judiciário, ao 

menos em princípio, julga pelo alegado e provado [...]”. Muitos anos após essa 

afirmação de Leal, originalmente publicada em 1948, a mesma perspectiva pode ser 

encontrada em Oliveira (2009, p. 89): 

 

a experiência de delegar a um ramo especializado do Poder Judiciário o 
encargo de qualificar as eleições, incluindo o julgamento das controvérsias 
eleitorais, serve para dotar de confiabilidade o sistema de controle dos pleitos, 
uma vez que orientado por critérios tipicamente normativos e jurisdicionais, 
possibilitando que os conflitos sejam dirimidos, com força imperativa, por 
terceiro, imparcial, sob as garantias constitucionais dirigidas aos litigantes em 
geral. 

 

Entretanto, se for analisada a partir das responsabilidades que lhe são 

atribuídas, a denominação adotada pode induzir quem não a conhece a erro. Apesar 

de ser identificada como Justiça Eleitoral e de pertencer formalmente ao Poder 

Judiciário desde a sua criação, ela sempre desempenhou tarefas muito além daquelas 

típicas dos órgãos jurisdicionais. Válido, então, é o lembrete de Macedo e Soares 

(2015a, p. 53), segundo o qual “compreender a Justiça Eleitoral apenas como um 

órgão judiciário pelo fato de estar ‘dentro’ do poder judiciário é um erro. Seu caráter 

não decorre de onde está, mas do que faz, pode e deve fazer”.  

Por sua vez, a ideia de atribuir o rule application e o rule adjudication eleitorais 

ao Judiciário ocasionalmente era apresentada no parlamento muito antes de 1932. 

Souza (2017, p. 66) localiza a primeira proposta em 1896, por meio da sugestão da 

criação de órgãos eleitorais especializados de âmbito municipal. Seguindo-se 

propostas semelhantes em 1902, 1910, 1913, 19176.  

Enfim, a inovação trazida pelo primeiro Código Eleitoral do país foi significativa 

e intensa, mas não criada a partir do nada. O tema era discutido há muito tempo, com 

                                           
6 Para mais informações, ver também: Hollanda (2009); Vale (2009). 
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vistas a solucionar os problemas crônicos que o processo eleitoral apresentava. Não 

por acaso, o lema da Aliança Liberal, a coligação pela qual Vargas concorreu a 

Presidente da República em 1930, era “representação e justiça”, a destacar a 

demanda pela chamada “verdade eleitoral” (SADEK, 1995). 

A duração da Justiça Eleitoral – quase 90 anos – e a manutenção quase sem 

modificações de seu arcabouço institucional original é uma comprovação de seu 

sucesso, aprovação e legitimação perante as elites políticas e a literatura 

especializada. Um exemplo: os artigos da CF 1988 que a disciplinam – 118 a 121 – 

formam, ao lado da que disciplina a Justiça Militar, as únicas seções relativas ao Poder 

Judiciário que permanecem em sua redação original7.  

No que tange ao modo como a sociedade a avalia, não há muitos estudos ou 

pesquisas de opinião pública que versem especificamente sobre a Justiça Eleitoral. 

Fleischer e Barreto (2009, p. 133) trazem dados de duas pesquisas, uma de 2005, no 

qual o índice de confiança no TSE era de 55%, e outro de 2008, realizada pelo Instituto 

Nexus, no qual ela atingiu 73%, acima do registrado pela Polícia Federal (67%), o 

governo federal (65%) e o próprio Poder Judiciário (64%). Outra consulta, realizada 

pelo Instituto Sensus, em 2010, observou o mesmo índice da Justiça Eleitoral (MAIA, 

2016, p. 184).   

Nesse campo, há a investigação realizada por Cunha e Oliveira (2014) acerca 

do grau de confiança na Justiça Eleitoral por parte da população, a partir de dados 

levantados na pesquisa Índice de Confiança na Justiça Brasileira (ICJ Brasil), da 

Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, no terceiro trimestre de 

20138.  

As perguntas buscaram compreender: quem tem legitimidade para ser o 

principal responsável por fiscalizar as eleições no país na visão dos entrevistados; o 

quanto os entrevistados têm familiaridade com a Justiça Eleitoral e como a percebem 

em comparação ao Poder Judiciário em geral. Igualmente, a importância da Justiça 

Eleitoral na fiscalização das eleições, no combate à corrupção durante as eleições e 

                                           
7 Ressalva-se que a CF 1988 praticamente apenas discrimina a composição dos órgãos da Justiça 
Eleitoral, mas não define as suas competências, o que figura no Código Eleitoral de 1965, ou seja, em 
legislação infraconstitucional, recepcionada como Lei Complementar.  
8 Como explica a FGV (s/d), “o Índice de Confiança na Justiça brasileira – ICJBrasil – é um levantamento 
de natureza qualitativa, realizado em sete estados brasileiros e no Distrito Federal, com base em 
amostra representativa da população. O seu objetivo é acompanhar de forma sistemática o sentimento 
da população em relação ao Judiciário brasileiro”. Ele fez suas primeiras medições em 2009 e abrange 
a confiança no Judiciário como um todo, sem especificar por ramos, embora em algumas oportunidades 
tenha particularizado a justiça criminal. 
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a lisura, entendida como a capacidade de resistir a pressões políticas no exercício de 

suas competências.  

Alguns resultados encontrados na pesquisa merecem destaque: 8% dos 

entrevistados declararam não saber nada sobre a Justiça Eleitoral; 45% declararam 

conhecer só de ouvir falar; 44% disseram que conheciam um pouco; 4% disseram a 

conhecer bem. O conhecimento sobre a Justiça Eleitoral aumenta quanto maior a 

renda e a escolaridade do entrevistado.  

Ainda, quando comparado o desempenho da Justiça Eleitoral com o do Poder 

Judiciário de maneira geral, 

 

a maioria dos brasileiros parece não ver diferença, acreditando que a justiça 
eleitoral tem desempenho igual ao das demais justiças. Sendo que quanto 
maior a escolaridade e a renda, maior a tendência de ver alguma diferença, 
seja para melhor ou para pior, embora predomine a visão mais positiva entre 
os de maior renda e escolaridade. E considerando apenas aqueles que 
declararam ter algum conhecimento acerca da justiça eleitoral, a maioria 
afirma que ela tem desempenho equivalente ao Judiciário de maneira geral 
(59%), ou melhor (22%) (CUNHA; OLIVEIRA, 2014, p. 200). 

 

Quando se trata de avaliar o papel desse ator na fiscalização das eleições, a 

grande maioria acredita na importância da Justiça Eleitoral. Outro aspecto mensurado 

foi o papel dela no combate à corrupção e às fraudes no processo eleitoral, quesito 

no qual a grande maioria também reconhece a importância da instituição eleitoral. 

Em relação à percepção acerca da sua independência, a partir da avaliação de 

sua capacidade de resistir a pressões políticas no desempenho de suas funções, 

predomina a percepção de que ela é pouca.  

Por fim, quando questionados se lembram de alguma notícia ou ouviram falar 

sobre a participação do Judiciário (ou de juízes) nas eleições, apenas 10% dos 

entrevistados disseram se lembrar de algo. O índice sobe para 16% entre os que 

possuem renda mais alta e para 24% entre os que têm escolaridade mais alta. A 

grande maioria remete sua lembrança à fiscalização ou à realização das eleições 

(47%), seguido pelo caso da Lei da Ficha Limpa (22%). 

A partir desses dados, as autoras concluem que a maioria dos brasileiros "não 

tem conhecimento substantivo acerca do que faz a Justiça Eleitoral, mas que, mesmo 

assim, atribui importância significativa a sua existência e a sua participação na 

fiscalização do processo eleitoral" (CUNHA; OLIVEIRA, 2014, p. 205).  
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As autoras criaram um proxy que junta a pergunta sobre quem tem maior 

legitimidade para fiscalizar as eleições, mais as duas que avaliam a importância da 

Justiça Eleitoral na fiscalização das eleições e no combate à corrupção nas eleições, 

assim como a pergunta acerca da percepção da sua independência.  

Os resultados apontam uma média de confiança na Justiça Eleitoral de 7,2 

pontos, com um desvio padrão de 1,8 pontos. Cunha e Oliveira (2014, p. 206) 

ressaltam que "o modelo dá conta de explicar 11% na variabilidade da confiança na 

Justiça Eleitoral, indicando que há outros fatores que precisam ser investigados para 

a melhor compreensão deste fenômeno".  

 

4.2 Estrutura e composição  
 

A Justiça Eleitoral brasileira foi constituída desde a sua criação com uma 

estrutura inusitada e distinta em comparação às equivalentes internacionais já 

existentes ou que foram adotadas posteriormente. É importante ressalvar que tal não 

foi fruto do acaso ou do método de tentativa e erro. Ao contrário, decorreu de uma 

escolha política clara, consciente e que vem sendo continuamente reafirmada, haja 

vista que a Justiça Eleitoral não sofreu alterações de fundo desde 1932, seja em sua 

arquitetura, seja em suas competências. 

A sua estrutura é hierárquica, formada por três níveis. No topo está o TSE, que 

é composto por sete membros titulares9: três oriundos do STF; dois, do STJ; dois 

advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral10.  

Os membros originários do STF e do STJ são definidos pelo tribunal do qual 

são provenientes, em votação secreta, mas há a tendência de preponderar a regra 

informal de indicação dos membros mais antigos no respectivo tribunal e que ainda 

não atuaram na Justiça Eleitoral. Por sua vez, os advogados são escolhidos pelo 

                                           
9 No TSE e nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), a cada titular corresponde um suplente, originário 
da mesma instituição, indicado pelos mesmos procedimentos previstos para os titulares. 
10 Não podem ser indicados magistrados aposentados e membros do MP, assim como detentor de 
cargo demissível ad nutum. Desde 2001, o TSE passou a exigir, ainda, 10 anos de efetivo exercício 
profissional como requisito para inclusão na lista. A regra figura na CF 1988 como requisito aos 
advogados para que possam compor os tribunais de Justiça, Regional Federal e do Trabalho, mas, em 
se tratando da Justiça Eleitoral, não consta em qualquer texto legal. Apesar disso, foi considerado 
constitucional pelo STF, razão pela qual o TSE o reafirmou em 2017, em nova resolução sobre o tema 
(BRASIL. TSE. Resolução 23.517/2017, art. 4º). 
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Presidente da República dentre uma lista tríplice para cada vaga, elaborada pelo STF 

(BRASIL. CF 1988, art. 119)11. 

A segunda instância cabe ao TRE, organizado em cada uma das unidades da 

federação. Ele também é composto por sete membros12: dois provenientes do TJ 

respectivo, indicados pelo próprio tribunal; dois juízes estaduais escolhidos pelo TJ; 

um oriundo do TRF ou, se ele não existir no estado, cabe a juiz federal indicado pelo 

TRF respectivo; dois advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, 

escolhidos pelo Presidente da República dentre listas tríplices formadas pelo TJ13.  

Como se observa, o TJ participa direta ou indiretamente da indicação de seis 

dos sete membros dos TREs, sendo que seus dois desembargadores serão 

necessariamente o Presidente e o vice do órgão. Essa situação leva Carvalho (2010) 

a opinar que sejam “quase um mero e estranho apêndice”, ao que Sousa (2016, p. 

33) agrega que “em nenhuma circunstância os Tribunais Regionais Eleitorais se 

colocarão em confronto com os Tribunais de Justiça. Pelo contrário, o alinhamento é 

tamanho a ponto de os Tribunais de Justiça tratarem os TREs como anexos seus”. 

A primeira instância corresponde ao juiz eleitoral e se organiza sob a forma de 

zona eleitoral, unidade administrativa da Justiça Eleitoral, que pode corresponder a 

partes de um ou de mais de um município, abranger um único ou mais de um 

município, sempre respeitados os limites do estado ou do Distrito Federal14.  

                                           
11 A CF 1988 autoriza mais componentes ao estabelecer que a composição terá, no mínimo, sete 
integrantes (BRASIL. CF 1988, art. 119, caput). Essa possibilidade nunca foi implementada, de modo 
que, desde a CF 1946, o TSE tem o mesmo número de componentes. Outra questão é que, para 
aumentar a quantidade, seria preciso discriminar a origem deles, pois o texto constitucional a especifica 
para sete membros. Como anota Silva (2010, nota 16), “a locução ‘no mínimo’ contida no caput do 
artigo 119 é desafiadora. Se o próprio texto constitucional, em seguida, estabelece o número de 
integrantes do Tribunal de acordo com a origem (STF, STJ e advogados), como seria possível conceber 
a existência de outro número de membros?”.       
12 Autores, como Azevedo (2015, p. 67) e Sousa (2016, p. 27), reclamam de os TREs terem o mesmo 
número de membros, independentemente da quantidade de eleitores, de municípios, de vagas 
disponíveis em cada distrito e de potenciais processos a serem apreciados. Para eles, a igualdade gera 
desproporção na carga de trabalho dos juízes de cada TRE. 
13 Não há regramento legal para essas indicações. TJ e TRF seguem a regra informal de indicar os 
membros mais antigos dos respectivos tribunais que ainda não desempenharam no TRE. Para escolher 
os juízes, “a experiência prática mostra que tem prevalecido regra tácita de a indicação recair em juízes 
lotados na Capital do Estado, bem como a de evitar recondução de Juiz de Direito para um segundo 
biênio. Inexistindo regra, vige a política tradicional nos tribunais: é escolhido aquele que tem mais 
trânsito na Corte. Ou seja, o juiz que, na época, goze de prestígio frente à maioria dos membros e, em 
regra, quem goze de prestígio junto a um Desembargador em especial, que geralmente tem influência 
diferenciada na escolha. Trata-se do Desembargador que está exercendo a Presidência do TRE ou 
que está em vias de exercê-la” (SOUSA, 2016, p. 34). Supõe-se que o mesmo critério leve à formação 
das listas de advogados submetidas à escolha do Presidente. 
14 A definição de zona eleitoral indica ser: “região geograficamente delimitada dentro de um Estado, 
gerenciada pelo cartório eleitoral, que centraliza e coordena os eleitores ali domiciliados. [...] 
Normalmente segue a divisão de comarcas da Justiça Estadual” (BRASIL. TSE, s/d [c]).  
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Cabe ao TRE respectivo indicar os magistrados que atuarão como juiz eleitoral, 

os quais, obrigatoriamente, são juízes de direito em efetivo exercício na comarca 

correspondente. Logo, apenas magistrados da justiça estadual podem exercer essa 

função e os magistrados federais estão alijados dessa possibilidade.  

A motivação jurídica reside na exigência de o juiz eleitoral ser de “direito”, 

conforme consta no Código Eleitoral de 1965 (art. 32) e na CF 1988 (art. 121, § 1º), 

dando continuidade à tendência que remonta à Constituição de 1934. E, 

historicamente, esse termo está associado aos juízes estaduais (TAVARES, 2011). 

A justificativa contextual é a maior quantidade e a melhor distribuição dos juízes 

estaduais pelo território das unidades da federação em comparação à Justiça Federal, 

o que também é alegado desde a origem da Justiça Eleitoral. 

De qualquer forma, a determinação não deixa de ser inusitada, considerando o 

caráter federal da Justiça Eleitoral. Como frisa Gomes (2019, p. 93), 

 

seus servidores são federais. Seu orçamento é aprovado pelo Congresso 
Nacional. Em matéria criminal, é a Polícia Judiciária Federal que detém 
atribuições para instaurar e conduzir inquéritos policiais com vistas à 
apuração de crimes eleitorais, o que é feito corriqueiramente. Se servidor da 
Justiça Eleitoral é vítima de crime no exercício e em razão de suas funções, 
competente será a Justiça Comum Federal. Ademais, juízes e promotores 
eleitorais recebem da União gratificação pecuniária específica para 
desempenharem suas funções. Ou seja: a União remunera-os para que 
exerçam funções eleitorais, o que igualmente atrai a competência federal 
quanto a seus atos, seja no âmbito criminal, seja no civil-administrativo. 
  

Essa contradição é uma das bases para que juízes federais recorrentemente 

demandem a possibilidade de atuar como juízes eleitorais15. E, como parte desse 

debate, em 2014, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) contrapôs 

que “a Justiça eleitoral, ao contrário do que é sustentado por alguns, não é uma justiça 

federal. A justiça eleitoral é uma justiça nacional, financiada pela União” (apud 

SANTANO; REZENDE, 2017, p. 266). 

Há, ainda, a Junta Eleitoral, que é presidida pelo juiz eleitoral ao qual está 

subordinada e que conta com a participação de dois a quatro cidadãos, os quais não 

precisam ter formação jurídica, mas sim notória idoneidade. Ela tem por missão apurar 

                                           
15 Almeida Neto (2014, p. 47) relata que, em 2012, diante do pedido de várias associações de juízes 
federais para serem incluídos como membros da Justiça Eleitoral de primeira instância, o TSE reafirmou 
a interpretação, presente em resolução de 2002, segundo a qual não cabe a eles o cargo. Voltou a 
fazê-lo, em 2019, frente a nova demanda (AMAGIS, 2019). Para opiniões a favor dessa reivindicação, 
ver: Gomes (1998, p. 86); Sobral (2013); Salgado (2014, p. 133); Santano (2015, p. 42-43). 
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os votos. Porém, com o advento da urna eletrônica, tornou-se cada vez menos 

necessária, embora formalmente continue a existir16, até porque figura na CF 1988 

(art. 118, IV) como órgão da Justiça Eleitoral.  

Até em razão desse status constitucional, ela é considerada por alguns 

intérpretes como o seu quarto e mais básico nível. Não se concorda com essa 

apreciação, tendo em vista ela não ser órgão jurisdicional e ter existência provisória 

(é constituída 60 dias antes do pleito e se extingue após cumprir a missão a que se 

destina). Desse modo, pode-se dizer que, sim, a Junta Eleitoral pertence à Justiça 

Eleitoral, mas não se identifica e tampouco se confunde com os outros três níveis, que 

também são instâncias jurisdicionais de caráter permanente.     

 

Figura 4.1 - Organograma e composição da Justiça Eleitoral 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

                                           
16 Sobre a questão, Cândido (2010, p. 55) é categórico: “[...] não têm mais sentido. A nosso sentir, 
podem ser imediatamente extintas, retirada sua previsão dos arts. 118, IV e 121, da Constituição 
Federal”. Um estudo específico sobre a questão é o de Albuquerque (2008). 
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Embora a Justiça Eleitoral seja ramo permanente e especializado do Judiciário 

nacional (BRASIL. CF 1988, art. 92, V), não existe carreira e tampouco concurso para 

juiz eleitoral, ao contrário do que ocorre com os demais setores desse Poder17.  

Todos as autoridades que nela atuam não pertencem à organização, são 

emprestados e a acessam por meio de indicação e/ou de reserva de vaga para a 

instituição da qual são provenientes. Assim, como já visto, os juízes eleitorais são 

indicados pelo TRE respectivo. Os membros do TRE o são pelo TJ, TRF e Presidente 

da República. Os membros do TSE, por STF, STJ e Presidente da República. 

Igualmente, todas essas autoridades exercem os cargos por tempo 

determinado. Os mandatos são de dois anos e podem ser exercidos por, no máximo, 

dois períodos consecutivos (BRASIL. CF 1988, art. 121, § 2º), o que configura a 

transitoriedade ou, conforme a literatura jurídica, a norma constitucional da 

periodicidade da investidura das funções eleitorais18. Porém, durante o mandato, 

gozam das mesmas garantias que os demais membros do Judiciário, ou seja, 

inamovibilidade, irredutibilidade dos vencimentos e estabilidade19.  

Há outra peculiaridade: o empréstimo à Justiça Eleitoral não implica 

transferência ou cedência, ainda que por tempo limitado. Enquanto atuam na Justiça 

Eleitoral, essas autoridades exercem concomitantemente a atividade regular na 

instituição ou na carreira de origem, inclusive os advogados20. Logo, a atuação na 

Justiça Eleitoral é acessória à atividade principal de cada um de seus membros 

(BRASIL. CF 1988, arts. 119-121)21.  

                                           
17 O comentário se refere à 1ª instância, pois existe o quinto constitucional nos TRFs, TJs, TST, TRTs 
e no TST, mais o terço constitucional no STJ e a indicação nominal do Presidente da República para 
composição no STF. Atualmente, a exceção é a Justiça Militar, cujos juízes militares também não são 
selecionados por concurso, e sim por sorteio. 
18 No caso dos membros dos tribunais essa é regra rígida, que figura na CF 1988, na Lei Orgânica da 
Magistratura (art. 10) e no Código Eleitoral de 1965. Em se tratando de juiz eleitoral, ela só se confirma 
se houver mais de um magistrado por comarca, pois, como anota Coneglian (2003, p. 62), “em uma 
comarca do interior, com um único Juiz de Direito, este exercerá a função de Juiz Eleitoral por tempo 
indeterminado. Enquanto permanecer como Juiz de Direito, será também o Juiz Eleitoral”.  
19 Em razão do exercício temporário, não cabe falar na vitaliciedade na Justiça Eleitoral, e sim em 
impossibilidade de ser demitido da função.   
20 A restrição vigente, fixada pelo CNJ, exige que, nesse período, os advogados não atuem na Justiça 
Eleitoral, assim como continuem impedidos três anos contados do término do mandato. Esse assunto 
foi tema de discussão entre CNJ e TSE, como se verá na análise empírica. 
21 Essa condição acessória se corporifica, também, por meio da remuneração: atualmente, o juiz 
eleitoral recebe 16% do salário mensal do juiz federal; os membros dos tribunais percebem gratificação 
por sessão jurisdicional a que comparecerem (3% do vencimento básico de Ministro do STF, em se 
tratando do TSE; e 3% do vencimento básico de juiz do TRF, em se tratando de TRE) (BRASIL. Lei 
8.350/91, art. 1º; BRASIL. TSE. Resolução 23.578/2018). 
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Como se percebe, ela possui composição eclética, mista ou híbrida em seus 

órgãos superiores (TREs e TSE), com a participação de membros de outras 

instituições jurídicas – o que Ferraz Júnior (2008) chama de “regra da interseção” –, 

além de advogados. Outra peculiaridade é que não há a presença de representante 

do MP nesses tribunais22, bem como inexiste a participação direta de representantes 

dos poderes Executivo e Legislativo23.  

A Justiça Eleitoral se distingue dos demais ramos do Poder Judiciário por outra 

característica: é a única que conta com membros do STF em seus quadros, no caso, 

exclusivamente no TSE24. 

A temporariedade da investidura e o fato de ela ser exercida 

concomitantemente à atividade principal como membro de outro tribunal, juiz de direito 

ou advogado, são aspectos que interferem na atuação dessa Justiça. Sobre essa 

questão, Lima (2011, p. 63) afirma que o  

 

ideal seria a existência de uma carreira própria, com ingresso mediante 
concurso público e progressão por critérios de antiguidade, o que traria 
maiores garantias à independência dos seus membros. As garantias 
constitucionais para os membros do Poder Judiciário estão, entretanto 
presentes, de modo que a independência formal encontra-se garantida[25]. 

 

O principal argumento a favor da transitoriedade destaca que, desse modo, “[...] 

o Direito Eleitoral está sempre sendo oxigenado [...] respondendo assim às 

expectativas da sociedade em permanente mutação” (PINTO, 2006, p. 37)26.  

                                           
22 Eles não deixam de atuar junto à Justiça Eleitoral, o que ocorre por meio do Ministério Público 
Eleitoral, também formado por agentes emprestados e que exercem mandatos temporários. Junto ao 
TSE atua o Procurador-Geral Eleitoral, originariamente o Procurador-Geral da República. Junto aos 
TREs, o Procurador Regional Eleitoral, cargo que cabe a Procurador Regional da República ou a 
Procurador da República, ou seja, a membros do MPU. Na 1ª instância, quem exerce a Promotoria 
Eleitoral é o promotor estadual. Mais detalhes, ver: Pellela (2012). 
23 Há visões distintas, como a de Zauli (2011, p. 270), segundo a qual apenas o Legislativo está 
excluído, pois o Presidente da República indica os representantes jurídicos dos tribunais eleitorais, 
embora o faça condicionado a uma lista formulada por outro órgão. Já os ministros provenientes do 
STF e do STJ, necessariamente foram indicados pelo Presidente e aprovados pelo Senado Federal.  
24 O CNJ também conta com membro do STF em seus quadros. A distinção está no fato de ele não ser 
órgão jurisdicional. De qualquer modo, o fato de justamente as instituições analisadas pela tese serem 
as únicas a compartilharem tal característica é relevante.  
25 Compartilham essa ideia: Russomano (1981); Taylor (2006); Francelino Filho (2007, p. 27); Cândido 
(2010, p. 46); Lucon; Vigliar (2013, p. 22-23); Gomes (2019); Pinto (2019). Proposta alternativa 
apresenta Pimenta (2002, p. 71-72), favorável à dedicação exclusiva do juiz eleitoral apenas no ano de 
realização do pleito.  
26 Outros comentadores que seguem tal entendimento, são: Muñoz (1983, p. 34); Paula Filho (1998); 
Coneglian (2003, p. 64); Velloso; Agra (2009, p. 17); Silva (2010); Freitas; Toledo (2012); Almeida Neto 
(2014, p. 43); Macedo; Soares (2015a, p. 54); Paim (2015, p. 230); Lins (2017, p. 45); Machado (2018). 
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Há dois aspectos inusitados nesse posicionamento. O primeiro é que idêntica 

oxigenação decorrente da transitoriedade não é demandada de outras áreas do 

Direito. Ao inverso, a permanência e a estabilidade, manifestadas por meio das 

garantias oferecidas à magistratura, são vistas como elementos positivos, que 

conferem estabilidade jurisprudencial e independência aos juízes. Restaria, portanto, 

esclarecer as razões pelas quais há essa necessidade distintiva e peculiar no Direito 

Eleitoral.  

A resposta, ainda que insatisfatória, pode residir no argumento de Sampaio 

(1972), Ribeiro (1990, p. 108; 1996, p. 130), Caggiano (1990, p. 129), Villela e 

Gonçalves (2016, p. 133), que está vinculado à necessidade de preservar a 

imparcialidade dos magistrados, o valor primordial a favor da adoção do modelo 

judicial de controle das eleições.  

Segundo eles, a permanência por muito tempo nas lides eleitorais traz o risco 

de perda de neutralidade do juiz, de contaminação pelo partidarismo e/ou do 

crescimento da incompatibilidade dos competidores para com essa autoridade. 

Alternativamente, Pinto (2006, p. 37) defende a transitoriedade sob a argumentação 

de que ela serve para minimizar os danos que um magistrado parcial pode causar ao 

processo eleitoral27.  

Outro elemento reputa tal risco de contaminação à natureza inevitavelmente 

política da temática com a qual se envolve a Justiça Eleitoral. Como um eco da 

“doutrina das questões políticas” (TEIXEIRA, 2004; ALBUQUERQUE, 2011; CUNHA, 

2014), seria a peculiaridade de imiscuir-se em temas eminentemente políticos que a 

distinguiria dos demais ramos do Poder Judiciário e, também, que justificaria a visão 

positiva sobre a transitoriedade, característica normalmente considerada indesejada 

nos órgãos jurisdicionais.   

Na contestação a tal versão, Ferraz (2017, p. 156) é direto: “quem assegura 

que as constantes mudanças, oxigenação e alteração do entendimento do direito 

eleitoral resultem benéficas à democracia?”. Por sua vez, Oliveira (2009, p. 71) 

argumenta que, “se verdadeira a asserção, toda a magistratura, independentemente 

de ramo específico, teria sua atuação questionada, uma vez que, ao decidir, haverá, 

                                           
27 Essa ponderação é semelhante àquela que parlamentares apresentaram na República Velha, 
quando de discussões sobre a adoção de juízes como gestores e fiscais das eleições. Ou seja, o receio 
de que, se passassem a exercer essas funções, ao invés de conseguirem sanear a política, os juízes 
seriam por ela contaminados. A temporariedade surge, então, como alternativa para evitar ou minimizar 
esse risco. Para mais detalhes, ver: Hollanda (2009); Vale (2009); Souza (2017). 
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em regra, de contrariar pretensões”. Sobre a assertiva, Noleto (2008, p. 47) pondera 

ser o legítimo medo kelseniano da contaminação do Direito pela Política.  

O segundo aspecto é uma decorrência lógica: a transitoriedade torna instável 

o ambiente institucional. Ela tem potencial para prejudicar a eficiência administrativa, 

tendo em vista que, em curto período, alteram-se os responsáveis pela gestão das 

zonas eleitorais, dos tribunais e pelo rule application eleitoral, sem que haja garantias 

de preservação do know-how adquirido e tampouco da continuidade de boas práticas 

já experimentadas28.  

A crítica de Salgado (2014), Santano (2015) e Santano; Rezende (2017) se 

volta à ausência de critérios claros e transparentes na indicação dos juízes eleitorais 

pelo TRE respectivo, o que contribui para, segundo eles, a baixa qualidade da 

jurisdição eleitoral. Crítica correlata exalta que 

 

não se pensa o recrutamento da Justiça Eleitoral através de critérios técnicos, 
isto é, que selecionará magistrados que poderão desempenhar a boa técnica 
eleitoral porque são os mais bem qualificados para tanto. [...] Ou seja, há um 
paradoxo institucional: tem-se a Justiça Eleitoral como ramo especializado da 
Justiça, que, contudo, justamente em sua tarefa judicante, não recruta seus 
membros através da especialidade que lhe é característica. Noutros termos: 
é uma justiça especializada que não se preocupa com a especialização de 
seus juízes (SANTANO; REZENDE, 2017, p. 261) [itálico no original]. 

 

Oliveira (2009, p. 72) grifa o fato de a atuação eventual na área oferecer poucos 

estímulos para investimento em formação específica em Direito Eleitoral, o que é tido 

como contraditório em comparação à complexidade e à autonomia associadas cada 

vez mais a essa área29.  

A transitoriedade também atinge o rule adjudication, pois assim como restringe 

a qualificação e a especialização dos membros da Justiça Eleitoral, torna-a sensível 

                                           
28 Pode-se dizer que, de fato, não há perdas significativas de eficiência na realização das eleições em 
função da transitoriedade. Minami (2013); Salgado (2014, p. 133); Santano (2015, p. 35); Santano; 
Rezende (2017, p. 256) destacam a existência do corpo técnico-administrativo permanente, 
selecionado por concurso público, bem remunerado e altamente especializado, como fator a garantir a 
manutenção da qualidade das tarefas administrativas, o que minimiza a troca constante do “cabeça”, 
ou seja, da autoridade judicial.  
29 Para Dantas; Oliveira; Sousa (2014, p. 57), a carência de formação é anterior, pois acompanha o 
estudante de graduação em Direito. Eles diagnosticaram a restrita oferta da disciplina Direito Eleitoral 
nos cursos (32,7% daqueles pesquisados a mantinham, sendo 53% desse total em caráter optativo). 
Assim, afirmam: “não parece estranho compreender, diante desses resultados, porque há insegurança, 
ou instabilidade jurídica, quando o assunto é o Direito Eleitoral”. Para minimizar esse problema, em 
2002, foram criadas as Escolas Judiciárias Eleitorais, com a intenção de “promover a atualização e a 
especialização continuada ou eventual em Direito, notadamente o Eleitoral, para magistrados, 
membros do Ministério Público Eleitoral, advogados e servidores da Justiça Eleitoral” (BRASIL. TSE. 
Resolução 23.482/2016). 
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a mudanças bruscas nas interpretações judiciais, com desprezo à jurisprudência e aos 

antecedentes, o que fragiliza a estabilidade do Direito Eleitoral (SADEK, 1995, p. 38). 

Sobre essa questão, é possível reportar-se à opinião de Falcão (2017, p. 233), 

originalmente atribuída ao STF, mas aplicável ao comportamento dos julgadores em 

relação aos processos eleitorais, especialmente os pertencentes aos tribunais: 

 

Em relação aos precedentes, nossa jurisdição constitucional é feita de 
imprevisibilidades, de acesso obscuro, caótico, do qual não se pode tirar 
nenhuma força normativa. Nem qualifica, nem baliza, nem protege, nem 
legitima a razão sem voto. Entre nós a jurisprudência tem força apenas 
argumentativa e não vinculativa. 

 

Para Pinto (2019, p. 25), essa situação indica que a matéria eleitoral “está 

sistematicamente relegada a um papel secundário dentro da arquitetura constitucional 

que dá forma ao sistema judiciário eleitoral, pois a matéria é sempre relegada ao 

segundo plano dentro das funções da magistratura”. 

Ela é considerada uma área do campo jurídico que padece de fragilidade 

doutrinária, haja vista a escassez de estudos mais aprofundados, de teorias sólidas 

que deem maior substância aos institutos e acontecimentos do direito e do processo 

eleitoral, como pondera Maia (2010, p. 90).  

A esse panorama se soma um conjunto de normas legais díspar e instável, 

distribuído por várias fontes, como: CF 1988, Código Eleitoral de 1965, Lei dos 

Partidos Políticos (Lei 9.096/95), Lei das Eleições (Lei 9.504/97), assim como as 

“minirreformas eleitorais” bienais e as resoluções do TSE aprovadas a cada pleito30. 

Há, ainda, os tratados e as convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, 

cuja modalidade de recepção também pode produzir efeitos na legislação eleitoral 

nacional31. 

Noleto (2008, p. 21) afirma que, do ponto de vista material ou substantivo, é 

muito difícil aplicar à jurisprudência eleitoral um olhar dedutivista, formalista ou 

idealista, pois não há "um sistema de regras e princípios uniforme e perene o suficiente 

para permitir a segurança jurídica das deduções: soluções previamente 

                                           
30 Por essa razão, uma parte da literatura lamenta a ausência e/ou reivindica a necessidade de um 
Código de Direito Processual Eleitoral, que possa sistematizar as normas dispersas por vários 
documentos legais. Para essa discussão, ver: Paim (2015); Tavares; Agra; Pereira (2016).  
31 Um exemplo: o STF começou a analisar a constitucionalidade da exigência de filiação partidária como 
condição de elegibilidade, tendo como base a vedação desse requisito constante na Convenção 
Americana de Direitos Humanos. Atualmente, o julgamento se encontra suspenso. Para mais detalhes, 
ver: Barreto (2018). 
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caracterizadas nos preceitos aplicáveis ao fato social, no caso, os fatos político-

eleitorais”. E vai mais longe:  

 

à falta de parâmetros normativos estáveis, isto é, na ausência de regras que 
favoreçam a pura dedução lógico-formal, o silogismo, o Direito Eleitoral é hoje 
um campo em que predominam os princípios, as cláusulas gerais, os 
conceitos fluidos, que dão margem à construção argumentativa caso a caso 
(NOLETO, 2008, p. 25-26).  

 

Na mesma medida, Maia (2010, p. 91) destaca que a “legislação eleitoral é 

contaminada de expressões imprecisas, conceitos indeterminados, tais como ‘abuso 

do poder econômico’, ‘utilização indevida’ [...] que permitem uma interpretação criativa 

e integradora do preceito normativo”. 

Assim, é classificada como “incompleta, complexa e lacunosa”, o que exige a 

constante integração para regular o certame eleitoral (MAIA, 2010, p. 90). No mesmo 

diapasão, Coelho (2014, p. 87) a considera “esparsa, confusa e, às vezes, 

contraditória”. Já Salgado (2010, p. 1) argumenta: 

 

no Direito Eleitoral, braço estrutural do Direito Constitucional, pela atuação da 
corte sustentada pelo tribunal máximo, parece persistir uma prática 
jurisdicional de construção da regra pelo Poder Judiciário, sem respeito aos 
precedentes, sem coerência, sem consistência e sem unidade. 

  

Em uma tentativa de síntese, Noleto (2008) pondera que a adoção dos 

princípios e a vagueza dos enunciados da legislação são fatores materiais para a 

instabilidade e a mutação da jurisprudência eleitoral. Ele agrega fatores de ordem 

procedimental que também contribuem para esse resultado.  

Um deles é a pequena maioria necessária para definir uma questão, tendo em 

vista que os tribunais eleitorais possuem sete membros, o que atribui grande peso 

relativo a cada voto. Logo  

 

pode acontecer [...] que a ausência de um ministro na sessão de julgamento 
da Corte seja decisiva para, naquele dia e em relação àquele caso concreto 
em julgamento, alterar-se o entendimento do Tribunal sobre determinada 
matéria eleitoral (NOLETO, 2008, p. 48-49).  

 

Outro se deve ao fato de, frente à ausência de um titular, ser convocado o 

substituto. Como ele pode ter em entendimento distinto ao do ministro que substitui e 
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frente ao peso relativo de cada voto, essa mudança pode produzir uma decisão 

diversa da esperada. 

Um terceiro fator reside nos prazos exíguos e peremptórios que caracterizam a 

Justiça Eleitoral pela natureza da sua especialidade. Ou seja, não há tempo para 

análises mais detidas, reflexões mais aprofundadas, pois é necessário dar uma 

resposta com rapidez32. 

A soma dessas características contribui para a insegurança das decisões, 

resultam no estabelecimento de novas diretrizes para um pleito, divergentes daquelas 

que vigoraram no anterior, sem que necessariamente tenha ocorrido mudança na lei 

– embora a legislação também sofra mudanças abruptas. Como sintetizam Dantas; 

Oliveira; Sousa (2014, p. 47): 

 

em alguns julgamentos, a despeito do grau em que se encontra o processo e 
a complexidade da causa, a segurança jurídica não parece consolidada de 
forma expressiva. Um mesmo tema, julgado por uma Corte Eleitoral em uma 
determinada semana, dias depois é definido de forma absolutamente 
diferente à anterior, com poucos dias de distância entre uma sessão e outra. 

 

A narrativa de Salgado (2010, p. 2) aponta um quadro ainda mais instável: 

“deixou de ser uma anedota a existência, em um mesmo tribunal eleitoral e na mesma 

sessão, de julgamentos sobre questões assemelhadas, sempre por unanimidade, mas 

em sentidos opostos, a partir da distinção entre os relatores”. 

A crítica de Nogueira (2019, p. 114) segue em um tom ainda mais duro: 

 

Sem segurança jurídica, os elegíveis, os eleitos e os eleitores se veem nas 
mãos de uma Justiça que tem, no seu leque de possibilidades de uso, 
dispositivos legais que se prestam a justificar a prática de um realismo com 
contornos próprios e livre de preocupações científicas, com decisões judiciais 
solipsistas, detentoras de sérios problemas, devido até à utilização do livre 
convencimento (mesmo que isso já tenha sido teoricamente erradicado do 
ordenamento processual civil pátrio a partir do Código de Processo Civil de 
2015) e com decisões que, aparentemente, não respeitam nem as normas 
constitucionais básicas. 

 

A assertiva de Paim (2015, p. 175) sintetiza o resultado desse conjunto de 

fatores:  

 

isso faz com que o Direito Eleitoral, muitas vezes, não seja cognoscível, por 
não se saber qual lei será aplicável ao pleito; nem confiável, pela ausência 

                                           
32 Esta é uma das justificativas para a existência do poder normativo da Justiça Eleitoral, o que será 
visto na próxima seção.  
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de estabilidade e durabilidade do ordenamento jurídico e pela retroatividade 
das normas; tampouco calculável, por não se ter um mínimo de 
previsibilidade no presente, acerca dos efeitos que serão atribuídos pelo 
Direito no futuro [itálico no original]. 

 

Outra polêmica que envolve a composição do TSE é levantada por Ferraz 

Júnior (2008). Para ele, uma característica tem se mostrado determinante para o 

resultado dos julgamentos processuais e das decisões normativas: a regra de 

interseção.  

Conforme já delineado, três dos sete ministros do TSE advêm do STF. Eles 

assumem necessariamente as posições de Presidente e Vice-presidente do órgão, o 

que concede prerrogativas ímpares, como determinar a pauta de deliberações, indicar 

cargos de chefia e influenciar nas orientações administrativas.  

O STF também influencia a indicação dos dois membros advogados, pois tem 

a prerrogativa de formar a lista a ser apresentada à deliberação do Presidente da 

República, o que supõe que esses advogados terão um perfil projetado pelo próprio 

STF (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 42).  

Em consequência, a regra da interseção possibilita ao STF participar direta ou 

indiretamente da indicação de cinco dos sete integrantes do TSE, o que lhe permite 

exercer um amplo controle sobre o órgão eleitoral, de tal modo que, para o autor 

(FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 43), "o TSE é um organismo do STF para matérias 

eleitorais". 

À conclusão semelhante chegou Valdo (2015). Ao se debruçar sobre a relação 

STF-TSE na questão da fidelidade partidária, a autora avaliou existir um vínculo 

mandante-mandatório. Ela aprecia sete decisões do STF sobre o tema, tendo 

observado que em cinco delas há ordem que estipula ao TSE realizar algo e que, em 

todas as vezes em que concordou com a Justiça Eleitoral promoveu, argumentou que 

esta cumpria ordens, ou seja, deu eficácia material às decisões dele e/ou editou 

resolução em conformidade ao que havia decidido. Na mesma perspectiva, na 

oportunidade em que discordou – ao apreciar a ADI 5.081, quando invalidou que a 

fidelidade partidária abrange cargos majoritários – a alegação foi que o TSE 

extrapolou os limites que ele havia fixado.  

Outro aspecto que, segundo Ferraz Júnior (2008), reforça o poder do STF no 

TSE, refere-se à periodicidade com que os ministros dessa corte dele participam e a 

experiência que acumulam em razão disso. Como há três vagas no TSE (e mais três, 
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considerando os substitutos) para um universo de 11 ministros, frequentemente eles 

atuam na Justiça Eleitoral. Além disso, há a tendência de recondução, a garantir 

quatro anos consecutivos de exercício do mandato33.  

Esses três ministros ainda podem votar em qualquer recurso interposto à 

decisão do TSE apresentada ao STF, o que contraria, ao menos parcialmente, o 

princípio que subsidia a apresentação de recurso a órgão superior, que é a apreciação 

por novos julgadores. Afinal, terão votado na decisão do TSE e o farão quando da 

análise do recurso no STF34. Ainda que não seja imperativo, é bastante provável que 

esses ministros repitam o voto dado, tenha sido ele favorável ou não à decisão 

contestada. 

Como resultado, Ferraz Júnior (2008) constata inexistir conflitos de 

interpretação entre os dois órgãos, afirmando não haver registro de nenhuma decisão 

do TSE relativa ao rule making que, ao ser levada ao STF, tenha sido reformada. O 

fato reforça a ideia de que o TSE decide conforme a orientação dos membros vindos 

do Supremo.  

Contudo, hoje é preciso flexibilizar esta afirmação. Quando ele a manifestou, 

efetivamente, nenhuma interpretação constitucional do TSE havia sido revogada pelo 

STF. Desde então, houve duas divergências.  

A primeira ocorreu em relação à aplicação da Ficha Limpa, quando o STF 

definiu que ela produziria efeitos para pretensos candidatos somente a partir da 

eleição de 2012, enquanto o TSE havia decidido que ocorreria já em 2010. Abreu 

(2012) afirma que esta primeira divergência expôs a existência de diferenças entre os 

membros do STF sobre o papel que o Judiciário deve desempenhar em relação ao 

rule making eleitoral. Em contrapartida, Marchetti (2011, p. 9) a minimizou, sob a 

alegação que “o longo impasse que tomou conta do julgamento (foram pelo menos 

                                           
33 Pode-se comparar esse cenário com o do STJ. Ele possui menos vagas no TSE (duas), é formado 
por mais membros (33), o triplo do STF, e ainda adota a regra informal de não reconduzir para um 
segundo biênio consecutivo no TSE, com vistas a aumentar as chances de que seus ministros venham 
a atuar na Justiça Eleitoral. 
34 A decisão do STF está na Súmula 72, de 1963, cujo teor é: “no julgamento de questão constitucional, 
vinculada a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não estão impedidos os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal que ali tenham funcionado no mesmo processo, ou no processo originário” (BRASIL. 
STF, Súmula 72/1963). Porém, há o cuidado para que esses ministros com atuação vigente no TSE 
não atuem como relatores do processo no STF. Ressalva-se que, embora não disciplinado em súmula, 
o mesmo ocorre no caso do Presidente do STF, ao participar do julgamento de questões do CNJ no 
Supremo. Aliás, quando o assunto foi discutido no STF, a similitude com o caso do TSE foi arrolada 
pelos ministros (PEDRAZZOLI, 2011, p. 105-106). 
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seis meses de incerteza absoluta sobre a validade da lei da ficha limpa para o ano de 

2010) é bastante revelador da excepcionalidade do caso”. 

Outra oportunidade em que ambos divergiram envolveu a resolução do TSE 

que determinou alterar o tamanho das bancadas dos estados para a legislatura a 

iniciar em 2015. A questão foi levada ao STF e este decidiu que a resolução invadia a 

competência do Legislativo35. 

Em síntese: características da estrutura e da composição da Justiça Eleitoral, 

como a interseção – especialmente com o STF – e o grande poder atribuído aos seus 

ministros que compõem o TSE, refletem na forma como o processo eleitoral é dirigido 

e nas decisões da Justiça Eleitoral.  

Inexiste uma tradição efetiva a condicionar as deliberações, razão pela qual a 

transitoriedade dos membros e a atuação não exclusiva de ministros e magistrados, 

em conjunto com outros fatores, como a legislação ampla, imprecisa, esparsa e 

constantemente modificada, mais os prazos exíguos, contribui para que elas sejam 

mais autônomas e para que seus membros não se sintam constrangidos a seguir os 

precedentes na interpretação dos regramentos e valorar a estabilidade judicial quando 

devem tomar decisões inovadoras que consideram necessárias ao bom andamento 

do processo eleitoral.  

Estes aspectos se somam à amplitude dos poderes delegados ao OE brasileiro, 

como será visto a seguir, tornando-o um ator muito relevante no cenário político-

eleitoral. 

 

  

                                           
35 Esse foi o caso em que houve maior nível de conflitualidade entre TSE e Congresso Nacional. Como 
informa Oliveira (2018, p. 60), “fruto da provocação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
que contestou na Corte Eleitoral sobre a atual configuração da magnitude dos distritos eleitorais, 
sustentando a necessidade de ajustes no número de Deputados Federais por Unidade da Federação 
com base no censo de 2010 divulgado pelo IBGE”, o TSE editou a resolução 23.389/2013 que alterava 
as bancadas de 13 estados para a legislatura a ser definida pela eleição de 2014. Em reação, em 
outubro de 2013, o Senado aprovou um decreto legislativo que anulava essa resolução, sob a alegação 
que cabe ao Congresso Nacional definir o cálculo de distribuição de cadeiras por meio de lei 
complementar e não ao Judiciário por meio de resolução. A reação do TSE veio em maio de 2014, ao 
“ratificar a própria resolução ao anular o decreto legislativo por unanimidade”, sob a alegação que 
somente o STF ou lei complementar poderia derrubar a resolução do TSE (OLIVEIRA, 2018, p. 65). A 
questão chegou ao STF, por meio de três ADIs. Em julgamento realizado em junho de 2014, o STF 
declarou inconstitucional o parágrafo único da Lei Complementar 78 e, consequentemente, a resolução 
editada pelo TSE. Mas, ele também anulou o decreto legislativo, por considerar o Congresso Nacional 
incompetente para invalidar decisão do TSE. Apesar disso, o fato é que a decisão do STF garantiu o 
atendimento ao interesse maior do parlamento, que era manter a distribuição de vagas entre os 
estados, e retirou da Justiça Eleitoral a possibilidade de intervir nesse tema. 
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4.3 Atribuições  
 

Outro aspecto que distingue a Justiça Eleitoral dos demais órgãos do Poder 

Judiciário e das instituições correlatas internacionais é a abrangência de suas 

funções, competências ou dos seus chamados “poderes”.  

Como sintetiza Vale (2009, p. 86), ela assumiu “desde a sua criação quatro 

funções bastante claras: normativa, consultiva, jurisdicional e administrativa”, as quais 

a acompanham ao longo de toda sua trajetória de quase 90 anos.  

Na mesma perspectiva, Macedo e Soares (2015a, p. 53) a classificam como 

uma “organização eleitoral essencialmente judiciária, se concebida a partir do setor 

estatal por ela responsável, mas também executiva, consultiva, regulamentar e 

normativa, se concebida a natureza das atividades que são desenvolvidas”. 

As funções jurisdicionais e administrativas estão previstas já no documento 

legal que a criou, como parte de suas características definidoras, pois “é instituída a 

Justiça Eleitoral, com funções contenciosas e administrativas” (BRASIL. Código 

Eleitoral de 1932, art. 5º).  

Ainda que não seja comum a junção do rule application e do rule adjudication 

no mesmo OE – como será aprofundado na seção 4.4 –, esses dois papéis são 

reconhecidamente partes constituintes da governança eleitoral. Mais distintivas, 

ainda, são as outras duas funções – normativa e consultiva –, pois elas a distinguem 

não só dos OEs internacionais, como também dos órgãos jurisdicionais brasileiros. 

 

4.3.1 Função jurisdicional 

A competência jurisdicional pode ser entendida como aquela decorrente da 

tarefa de resolução de conflitos e de estabelecer qual a regra aplicável ao caso 

eleitoral em apreço. Pinto (2008, p. 93) a define como aquela que produz decisões 

imperativas de contendas, determinando o direito aplicável aos casos litigiosos 

concretos. Corresponde ao rule adjudication ou adjudicação das normas, como foi 

descrito anteriormente. 

Na condição de justiça especializada, a jurisdição da Justiça Eleitoral está 

circunscrita ao chamado processo eleitoral, que é normativamente concebido como o 

conjunto de regras que rege as eleições e em torno do qual se dão as contendas e, 

materialmente, como um conjunto de atos que abrangem a preparação e a realização 
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das eleições, incluindo a apuração dos votos e a diplomação dos eleitos (BRASIL. 

TSE, s/d [a])36. 

Decisões contemporâneas do TSE e do STF têm ampliado essa delimitação. 

Um exemplo diz respeito a questões internas dos partidos políticos. Durante muito 

tempo, elas estiveram dissociadas da competência da Justiça Eleitoral, o que foi 

revertido, em 2007, após ser estabelecido que ela pode exercer controle jurisdicional 

sempre que a questão tiver reflexo direto no processo eleitoral, o que não interfere na 

autonomia dos partidos garantida pela CF 1988, art. 17, § 1º (OLIVEIRA, 2009, p. 86). 

Esse é o caso da possibilidade de perda de mandato por infidelidade partidária, cuja 

ocorrência se dá muito depois de concluído o processo eleitoral, se concebido nos 

termos apresentados no parágrafo anterior.    

No entanto, não há uma associação necessária entre rule adjudication e Justiça 

Eleitoral. Ele pode ser aplicado por um órgão não jurisdicional e, se promovido por um 

jurisdicional, não exige uma justiça especializada. A identificação que o Brasil 

promove é fruto de uma escolha institucional, realizada em 1932 e reafirmada desde 

então.  

A uma porque, historicamente, o contencioso eleitoral sequer era atribuído a 

órgãos jurisdicionais, e sim cabia ao parlamento, no chamado sistema de verificação 

de poderes. Tal ocorreu no Brasil desde a independência até a criação da Justiça 

eleitoral. O chamado modelo jurisdicional de controle das eleições, que atribui a 

atividade a instituições judiciais ou construídas em bases judiciais, surgiu como 

alternativa para solucionar os defeitos e/ou as limitações que a verificação de poderes 

registrava, notadamente a neutralidade dos responsáveis por apreciar o contencioso 

eleitoral. Foi adotado primeiramente na Inglaterra, na segunda metade do século XIX, 

tendo sido implementado por vários países desde então. 

A duas porque o rule adjudication pode ser exercido por órgãos jurisdicionais 

sem a necessidade de criação de uma justiça especializada. É o que ocorre nos 

Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, onde os tribunais comuns recepcionam 

                                           
36 O Judiciário brasileiro não tem plenamente consolidada uma definição de processo eleitoral, como 
demonstram Studart (2016) e Gresta (2019). Ao analisar um conjunto de decisões do STF, Gresta 
(2019, p. 255, 269, itálico no original) pondera que “[...] a despeito de ocasionais esforços de Ministros 
para elucidar o significado de processo eleitoral, este permanece incógnito [...], porquanto desprovido, 
até o momento, de sentido estabilizado por meio de testificação crítica referenciada no código 
constitucional intradiscursivo”, assim como que “na concepção mais bem-sucedida do ponto de vista 
operacional, o processo eleitoral se viu reduzido a um recorte temporal entre a data limite para fixação 
de domicílio e filiação partidária dos pretensos candidatos e a data da diplomação”.   
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e decidem as contendas eleitorais – e o parlamento também participa do processo. 

Ou, ainda, no chamado modelo austríaco, que confere a um tribunal constitucional 

essa apreciação. E, mesmo entre aqueles países que construíram uma justiça 

especializada, há alternativas outras, como a escolhida pela Costa Rica, que criou um 

tribunal autônomo, não pertencente ao Poder Judiciário, especializado na análise do 

contencioso eleitoral37. 

Como já destacado, o TSE é a última instância do Direito Eleitoral e as suas 

decisões são irrecorríveis. Conforme a CF 1988 (art. 121, § 3º), as exceções são 

aquelas cuja compatibilidade à norma constitucional possa ser questionada, além das 

denegatórias de habeas corpus ou de mandado de segurança. Nesses casos, o STF 

pode ser chamado a atuar e, eventualmente, rever decisões do TSE. 

O estudo de Araújo e Ximenes (2019) trata da relação entre TSE e STF no 

julgamento de processos eleitorais, com a intenção de identificar o papel do STF no 

contencioso eleitoral. Os autores estudaram 620 recursos extraordinários que foram 

interpostos contra acórdãos do TSE, no período 2012-2016, nos quais foi possível 

identificar: (1) alínea do permissivo constitucional; (2) norma constitucional 

supostamente violada; (3) controvérsia discutida nos autos; (4) juízo de 

admissibilidade; (5) sentido, fundamento e natureza da decisão.  

Os resultados apontaram que, como os autores esperavam, a totalidade dos 

recursos foi interposta com fulcro na alínea a do art. 102, III da CF 1988, ou seja, sob 

alegação de que a decisão do TSE contrariava dispositivo da Constituição, pois as 

demais previsões não são adequadas a recursos eleitorais38. Apenas outros três 

recursos avançaram a outras alíneas (ARAÚJO; XIMENES, 2019, p. 435). Eles 

verificaram, ainda, que 

 

as violações arguidas no Supremo Tribunal Federal, portanto, versam 
sobretudo acerca da regularidade na condução do processo judicial, não 
sobre o mérito da decisão recorrida. Quase 50% de recursos extraordinários 
calcados no artigo 5º da Constituição arguem a violação a devido processo 
legal, ampla defesa e contraditório. Em terceiro e quarto lugar, os recursos 
levantam contrariedade ao preceito do acesso à jurisdição e da legalidade. 
Em quinto lugar, debate-se violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito e 
coisa julgada (ARAÚJO; XIMENES, 2019, p. 440). 

                                           
37 Na seção 2.4 haverá novas referências ao caso da Costa Rica. 
38 As outras hipóteses para interposição de recurso extraordinário, são: (b) declarar a 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; (c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado 
em face desta Constituição; (d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal (BRASIL. CF 
1988, art. 102, III).    
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Em termos de admissibilidade, a taxa foi bastante reduzida (3,2%), de forma 

que o STF aceitou analisar 20 dos 620 REs, os quais se referiam a: abuso de poder 

político e econômico (2 casos); captação ilícita de sufrágio (1 caso); doação eleitoral 

(2 ocorrências); propaganda eleitoral (5); elegibilidade e inelegibilidade (10) (ARAÚJO; 

XIMENES, 2019, p. 435-436). E, desses 20, em somente dois o STF deu provimento 

e reformou a decisão do TSE contestada (ARAÚJO; XIMENES, 2019, p 425). 

A partir desses dados, eles concluem: “em que pese o Supremo mantenha a 

prerrogativa de dar a ‘última palavra’ sobre normas constitucionais, quem é 

efetivamente responsável pela aplicação do direito eleitoral e pela resolução da 

disputa eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral” (ARAÚJO; XIMENES, 2019, p. 446). 

Esses resultados reforçam e corroboram a assertiva de Ferraz Júnior (2008), 

comentada anteriormente, sobre a afinidade decisória entre STF e TSE.  

Também como referido anteriormente, a peculiaridade da atividade jurisdicional 

da Justiça Eleitoral, em comparação aos demais ramos da justiça, reside no fato de 

possuir prazos mais exíguos não só processuais como decisórios, o que está 

diretamente relacionado à celeridade do processo eleitoral e à imperatividade da 

realização da votação na data prevista constitucionalmente39. De igual forma, a 

preclusão no Direito Eleitoral é mais rápida. 

Em relação a esta questão, crescem críticas à demora da Justiça Eleitoral em 

decidir demandas relativas à validade do registro de candidatos, o que faz com que, 

em muitos casos, a resposta definitiva só venha após a realização da votação. A que 

se soma a demora em definir os processos relativos a crimes ocorridos durante a 

campanha eleitoral, como compra de votos, abuso de poder econômico e de poder 

político40. Um dos efeitos dessa demora é a cassação de mandatos já em exercício, 

                                           
39 Essa é uma inovação da CF 1988, pois os textos constitucionais anteriores não traziam tal previsão, 
de forma que, desde o Código Eleitoral de 1935, uma das competências da Justiça Eleitoral era fixar a 
data das eleições, se elas não tiverem sido definidas por lei (VALE, 2009). Isso ainda ocorre, mas sem 
a autonomia deliberativa de antes, pois a CF 1988 traz parâmetros rígidos para a realização das 
votações: primeiro domingo de outubro para o 1º turno e último domingo de outubro para o 2º (BRASIL. 
CF 1988, arts. 28; 29, II; 32, § 2º; 77). Relevante comentar que a protelação das eleições municipais 
de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, não implicou ampliar a duração dos principais prazos 
previstos para o processo eleitoral, tão somente os deslocou no tempo. 
40 Esse retardo não é devido e/ou provocado somente pela incapacidade da Justiça Eleitoral de ser 
célere. Há de se ponderar, ainda, o aumento dos casos a serem analisados e das complexidades a 
eles associados, resultado da ampliação e maior tipificação das previsões legais de crimes eleitorais, 
além do caráter mais restritivo dos requisitos de elegibilidade e das condições de inelegibilidades, 
especialmente após o advento da Lei da Ficha Limpa.   
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a consequente invalidação de votos, substituição das autoridades políticas e, em 

determinados casos, a necessidade de realização da chamada eleição suplementar41.   

Outra característica distintiva é o fato de a Justiça Eleitoral não ser inerte, ou 

seja, não agir somente quando demandada por terceiros. O juiz eleitoral tem poder de 

polícia, consubstanciado no Código Eleitoral, segundo o qual compete a ele “tomar 

todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos nas eleições” 

(BRASIL. Código Eleitoral de 1965, art. 35, XVI). Ele pode atuar de ofício, com vistas 

a fiscalizar a conduta dos diferentes atores políticos (eleitores, candidatos, partidos e 

coligações), sendo mais recorrente que o faça em relação a problemas na propaganda 

eleitoral42. 

 

4.3.2 Função administrativa 

É a principal atividade da Justiça Eleitoral – ou, pelo menos, aquela a que ela 

mais se dedica. Jardim (1998, p. 40) anota: “embora montada em modelo tipicamente 

judiciário – estrutura, forma, pessoal, vestes talares e jargão judiciário, sua tarefa é 

essencialmente administrativa, e só eventualmente jurisdicional”.  

De modo convergente, Coneglian (2003, p. 66) pondera: “enquanto todas as 

atividades fins de todos os órgãos da Justiça são julgar, ou exercer a jurisdição, a 

atividade fim da Justiça Eleitoral é realizar as eleições. Daí que a Justiça Eleitoral é o 

Poder Executivo das eleições”.  

A função administrativa pode ser sintetizada nos atos que envolvem a 

organização, fiscalização e execução do processo eleitoral, os quais abrangem: 

realização do alistamento eleitoral e manutenção do banco de dados dos alistados; 

emissão e distribuição dos títulos eleitorais; divisão das zonas e das seções eleitorais; 

registro de candidaturas, de coligação e de pesquisas eleitorais; supervisão da 

propaganda; seleção e treinamento dos cidadãos que auxiliam na realização da 

votação; promoção da logística operacional necessária à captação dos votos; 

                                           
41 Sobre essa questão, ver: Garcia (2016).  
42 Como ressalva Barreto (2020, p. 64), a Justiça Eleitoral “não controla diretamente as forças 
operacionais empregadas no combate e prevenção dos crimes e demais infrações eleitorais”, as quais 
estão subordinadas ao Poder Executivo, seja ele nacional (em se tratando da Polícia Federal), seja ele 
estadual (em se tratando das Polícias Militar e Civil). Essa situação é um “entrave institucional” que, 
ainda conforme o mesmo autor “é capaz de ilustrar a miscelânea de dissonâncias institucionais na 
efetivação prática dos planos estratégicos de segurança e patrulhamento das condutas dos atores 
envolvidos na competição política, influindo diretamente nos resultados obtidos pelos mecanismos de 
controle, haja vista que tais mecanismos estão sujeitos, na maior parte dos casos, à discricionariedade 
política, funcional e orçamentária do Poder Executivo (BARRETO, 2020, p. 65). 
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realização da votação propriamente dita; apuração dos votos; promulgação dos 

resultados e diplomação dos eleitos. 

Essas atividades são ainda mais amplas, pois abrangem organizar plebiscitos 

e referendos, assim como gerenciar questões relacionadas aos partidos políticos, 

como: registro, fusão, incorporação e extinção dessas entidades; manutenção e 

atualização do banco de dados de filiações; fixação e distribuição dos recursos do 

fundo partidário; fiscalização da prestação de contas que essas instituições devem 

apresentar anualmente (BRASIL. CF 1988, art. 17, III; § 2º).  

Como já visto, todos esses procedimentos correspondentes à administração do 

processo eleitoral foram delegados a um órgão especializado como a Justiça Eleitoral 

com vistas a garantir uma disputa limpa e que conceda legitimidade para a disputa 

eleitoral e para as instituições estatais43. 

Imperioso diferenciar esta atribuição daquela função administrativa interna, 

exercida por todas as entidades estatais e que se configura na organização e na 

gestão de seu pessoal, bens, serviços necessários para o bom andamento de seus 

ofícios44. Tal se constitui na chamada atividade meio. No caso da Justiça Eleitoral, ela 

não se confunde com a atividade fim, que corresponde a também realizar o processo 

eleitoral.  

Desse modo, verifica-se o quanto essa justiça especializada se distingue dos 

demais órgãos jurisdicionais e possui características bastante peculiares na 

comparação com eles. Nos conflitos que a tese se propõe a analisar, são notadamente 

esses diferenciais que serão mobilizados pela Justiça Eleitoral como a principal 

justificativa para a sua autonomia frente às determinações do CNJ.  

 

4.3.3 Função normativa-regulamentar 

Este é um tema que, cada vez mais, torna-se ponto de discussão e de análise 

da literatura do Direito Eleitoral e da Ciência Política. A arena pode ser distinguida a 

partir de dois tópicos fundamentais: (1) polêmica em torno da constitucionalidade 

dessa função; (2) discussão sobre a fixação de sua extensão. 

                                           
43 Em termos axiológicos, essas exigências se traduzem por meio das noções de “eleições livres e 
justas”, “qualidade das eleições”, “integridade eleitoral”, “más práticas eleitorais”, “boa eleição”. Apesar 
das variações entre objetivos e procedimentos que cada uma dessas agendas desenvolve, todas giram 
em torno do mesmo tema, como se pode observar pelas suas denominações. Para mais detalhes, ver: 
Freidenberg (2017).  
44 No âmbito do Judiciário, ela foi abordada no capítulo 2.  
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A função normativa-regulamentar está presente desde o primeiro Código 

Eleitoral, em 1932. Ele previa a competência de estabelecer normas uniformes para 

aplicação das leis e regulamentos eleitorais, expedindo instruções que entendesse 

necessárias (BRASIL. Código Eleitoral de 1932, art. 14, 4).  

Tal função se expressa por meio de resoluções, tomadas como atos normativos 

com as características da impessoalidade, generalidade e abstração, os quais 

integram, juntamente com as leis, a legislação eleitoral (PINTO, 2008, p. 117).  

Outra peculiaridade é que essas resoluções são estabelecidas pela Justiça 

Eleitoral de ofício, sem que tenham por origem provocação de terceiros. Formalmente, 

a resolução não deve ser provocada por organizações ou por pessoas alheias ao TSE, 

a não ser se oriunda de resposta a consulta, o que será apreciado na subseção 4.3.4.  

Porém, desde 2009, antes de emitir as resoluções que trazem as instruções 

relativas às próximas eleições – cuja limite é o dia 5 de março do ano de realização 

do pleito –, o TSE é obrigado a realizar audiência pública com a participação dos 

representantes de partidos políticos, ocasião em que pode receber sugestões e/ou 

demandas que podem vir a ser contempladas (BRASIL. Lei 9.504/97, art. 105).  

Apenas estudos específicos sobre a dinâmica dessas audiências poderiam 

atestar se eventuais sugestões apresentadas por terceiros são acolhidas e produzem 

efeito nas resoluções editadas ou se elas se constituem em eventos pró-forma45.  

Lins (2017, p. 85) informa que o TSE tem convidado outras entidades e 

autoridades a participar dessa audiência, assim como  

 

as minutas das instruções regulamentares ficam disponíveis na página 
eletrônica do TSE antes da audiência e após a sua realização, com o 
desiderato de que qualquer interessado possa apresentar sugestões em 
petição escrita, no prazo de 72 horas. Tais sugestões são examinadas e 
eventualmente acatadas pela Corte. 

 

O próprio TSE examinou a sua função normativa, tendo decidido que suas 

resoluções são lei em sentido material, embora não o sejam no sentido formal. Logo, 

                                           
45 Outro órgão de cúpula (STF) pode adotar audiências públicas desde 2009 em julgamento de ADI, 
Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e Recurso Extraordinário. Há estudos que 
buscam dimensionar seus significados, como elas funcionam e eventuais efeitos que produzem nas 
decisões da Corte ou no procedimento decisório, dentre os quais podem ser destacados: Barbosa; 
Pamplona (2009); Pereira e Silva (2010); Vestena (2010); Rais (2012); Valle (2012); Silva; Ajouz (2013); 
Leal (2014); Godoy (2015); Leite (2015); Marona; Rocha (2017); Sombra (2017); Herdy; Leal; Massadas 
(2018); Oliveira; Silva; Amorim (2018); Guimarães (2020). 
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elas valem contra todos (erga omnes) e sujeitam as instituições judiciárias em seus 

julgamentos. 

 

O TSE tem a prerrogativa de expedir instruções (resoluções), com força de 
lei ordinária, de forma a garantir a execução da legislação eleitoral. Embora 
em grande parte dos textos haja mera remissão a artigos de lei, há também 
a preocupação, em algumas matérias, de apresentar as normas de forma 
didática e mais detalhada, a fim de evitar interpretações equivocadas dos 
textos legais, e por conseguinte, questionamentos na esfera judicial (BRASIL. 
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL apud VALE, 2009, p. 86). 

 

Contudo, cumpre diferenciá-la da função legislativa, a qual pode ser entendida 

como a produção de normas pelo Estado por meio de seus representantes eleitos, 

reunidos no parlamento. No Brasil está constitucionalmente estabelecida a 

exclusividade dessa função ao Poder Legislativo, ou seja, ao Congresso Nacional em 

escala nacional, à Assembleia Legislativa, em se tratando de estados, e à Câmara 

Municipal, no caso municípios, que a exercem na esfera de autonomia prevista pela 

CF 198846. Diferentemente, a função normativa poderá ser exercida pelos demais 

poderes, desde que haja previsão na Constituição ou na legislação infraconstitucional.  

Tais preceitos se distinguem, ainda, por serem as leis prescrições primárias, 

mais abstratas e genéricas, ao passo que a função normativa tende a especificar a 

norma primária, complementá-la, trazendo detalhes que a generalidade da lei não 

permite, adequando-a aos casos concretos, à necessidade social ou, ainda, 

esclarecer sua correta execução.  

A inspiração vem do Direito Administrativo. Mello (2010, p. 359) define 

regulamento como  

 

as regras orgânicas e processuais destinadas a pôr em execução os 
princípios institucionais estabelecidos por lei, ou para desenvolver os 
preceitos constantes da lei, expressos ou implícitos, dentro da órbita por ele 
circunscrita, isto é, as diretrizes, em pormenor, por ela determinada. 

 

No entanto, como será aprofundado adiante, esta é a visão estabelecida pela 

ortodoxia. Ela nem sempre ela se verifica na prática, pois o TSE também produz 

resoluções que inovam o ordenamento jurídico. 

                                           
46 Como já indicado, em se tratando de legislação eleitoral, a prerrogativa exclusiva é do Congresso 
Nacional. 
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Há significativa polêmica acerca da prerrogativa normativa-regulamentar da 

Justiça Eleitoral. Ela cresce em intensidade quando, no entender de alguns críticos, 

exacerba o exercício de tal função. Isso porque, como entende Salgado (2010, p. 286), 

 

não existe um poder legislativo da Justiça Eleitoral, ao lado de suas 
competências jurisdicional e administrativa. A Constituição não o reconhece. 
Não acolhe sequer seu poder regulamentar, o que invalida até mesmo essa 
competência. A competência para a expedição de normas gerais e abstratas, 
ainda que secundárias, deve ter sede constitucional. O texto constitucional 
prevê competência privativa do Presidente da República para ‘expedir 
decretos e regulamentos’ para a fiel execução das leis e dispor mediante 
decreto sobre a organização da administração federal, com os limites 
estabelecidos pela Constituição (artigo 84, IV e VI), a expedição de 
‘instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos’ como 
competência dos Ministros de Estado (artigo 87, parágrafo único, II). 
Resoluções são previstas nas competências do Congresso Nacional e do 
Senado Federal (artigos 59, VII, 68, § 2º e 155) e a competência da Justiça 
do Trabalho para estabelecer normas em dissídios coletivos (art. 114, § 2º). 
E, por força da Emenda Constitucional 45/04, reconhece a competência do 
Conselho Nacional de Justiça para expedir atos regulamentares (artigo 103-
B, § 4º, I). 

 

Araújo (2007, p. 73) também destaca que o texto constitucional estabelece 

apenas ao Presidente da República o poder de expedir normas regulamentadoras 

para a fiel execução das leis federais. E agrega que a CF 1988 o fez sem distinguir 

entre as normas comuns e as eleitorais. Por consequência, apenas o Presidente teria 

essa atribuição, e não a Justiça Eleitoral.  

Leal (1960, p. 216) já havia manifestado essa opinião em relação ao modelo 

constitucional de 194647. Para ele, nada impedia que o Presidente da República 

pudesse regulamentar a legislação eleitoral. E enfatizava que o poder normativo da 

Justiça Eleitoral não constava explicitamente na Carta de 1946 – e tampouco na de 

1988, diga-se de passagem.  

Todavia, como afirmam Flores e Fernandes (2007), ainda que a CF 1988 não 

traga expressamente tal autorização, tampouco há regra que a ela se contraponha. 

Igualmente, a Constituinte não a transferiu para qualquer outro órgão.  

Na verdade, há silêncio constitucional sobre essa questão (tanto na CF 1946 

quanto na CF 1988) e é, por isso, que Leal (1960) a vinculava ao Presidente da 

República, tendo em vista ser ele o único ator com prerrogativa expressa para exercer 

o poder regulamentar.  

                                           
47 Pereira, R. (2003); Espíndola (2012); Coelho (2014) são autores que compartilham a interpretação 
da inconstitucionalidade do poder normativo.  
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É o Código Eleitoral de 1965, recepcionado como Lei Complementar48, que 

disciplina essa competência, acompanhando o que já constava em todos os seus 

antecessores, ou seja, os de 1932, 1935, 1945 e 1950. No seu art. 1º, parágrafo único, 

figura que o TSE expedirá instruções para a fiel execução das normas ali contidas. E 

o art. 23, IX, determina que compete privativamente ao TSE expedir as instruções que 

julgar convenientes à sua execução49.  

Há outras normas infraconstitucionais que a consagram, como a Lei Orgânica 

dos Partidos Políticos (BRASIL. Lei 9.096/95, art. 61) e a Lei das Eleições (BRASIL. 

Lei 9.504/97, art. 105), que atribuem ao TSE a competência para expedir as instruções 

necessárias à fiel execução das normas ali contidas. Igualmente, fazem-no os 

diplomas emitidos antes do advento da Lei das Eleições e que disciplinavam cada 

processo eleitoral em particular, apelidadas de “lei do ano”.  

Lacerda, Carneiro e Silva (2004, p. 38) ainda arrolam: o art. 27 da Lei 6.091/74, 

que dispõe a respeito do fornecimento de transporte a eleitores da zona rural em dia 

de votação; o art. 18 da Lei 6.996/82, que dispõe sobre a utilização eletrônica de 

dados.  

Também as Disposições Transitórias da CF 1988 determinaram que, “na 

ausência de norma legal específica, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral editar as 

normas necessárias à realização das eleições de 1988, respeitada a legislação 

vigente” (BRASIL. CF 1988, DT, art. 5º, § 2º). 

A justificativa para a existência do poder normativo é sintetizada por Pinto 

(2008, p. 98): ela é necessária para que a Justiça Eleitoral possa desempenhar as 

múltiplas funções que lhe são atribuídas, notadamente no campo administrativo e de 

garantidor da “verdade das urnas”.  

                                           
48 Apesar de ser lei ordinária, o Código Eleitoral foi assim recepcionado, em razão do caput do art. 121, 
que determina que “lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos 
juízes de direito e das juntas eleitorais” (BRASIL. CF 1988). Como isso não ocorreu até hoje, ele, que 
era lei então vigente, passou a ser assim considerado, com vistas a evitar o vácuo no ordenamento 
jurídico. Em diversas oportunidades, órgão judiciais ratificaram tal entendimento, caso do TSE na 
Resolução 14.150/1994 (BRASIL. TSE, 2001, p. 51). Porém, isso implica doses de incerteza, pois ainda 
que se saiba que todas as passagens do Código que contrariem a CF 1988 foram tacitamente 
revogadas, não está fixado o que foi revogado e o que ainda vige. Como registra Oliveira (2009, p. 83), 
“diversos dispositivos do Código acerca da competência da Justiça Eleitoral sequer foram 
recepcionados pela nova ordem constitucional, todavia ali continuam a figurar, confundindo os que se 
postam a manusear a legislação eleitoral”. 
49 Juízes eleitorais e TREs não possuem poder normativo. Se há consenso em relação aos juízes, o 
mesmo não vale para os TREs. Macedo e Soares (2015a, p. 70-71) entendem que eles não só podem 
como vem exercendo esse poder e citam como exemplo as resoluções que regulamentam eleições 
suplementares. Eles ainda podem responder a consultas, que se tornam resoluções e podem implicar 
algum tipo normatização.  
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Igualmente relevante é o fato de o processo eleitoral envolver prazos curtos e 

peremptórios. Sobre essa questão, Araújo (2007, p. 74) argumenta que  

 

esta necessidade regulamentar da Justiça Eleitoral se torna premente, tendo 
em vista que o processo eleitoral exige celeridade, que é operacionalizada 
através da normatização feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, que sem 
dúvida será mais difícil de ser alcançada se dependesse de outro órgão de 
poder (legislativo) para sua concretização. 

 

Já a justificativa política para tal situação é apresentada por Lacerda, Carneiro 

e Silva (2004, p. 17): 

 

o legislador deslocou para a Justiça Eleitoral a função atípica de 
disciplinamento da legislação eleitoral, objetivando explicitar o Código 
Eleitoral, posto que o Presidente da República, a quem compete, em regra, o 
encargo de regulamentar as leis, não tem isenção para exercer esse ofício, 
dado seu interesse político nas eleições.  

 

Nesse sentido, as resoluções do TSE têm natureza jurídica similar aos decretos 

regulamentares expedidos pelo Chefe do Executivo. Como já dito, são atos dotados 

de força de lei, embora não se caracterizem como lei em sentido formal, uma vez que 

não são produto do processo legislativo. 

Por conseguinte, resta evidente que a legislação infraconstitucional, como o 

Código Eleitoral de 1965, não teria a possibilidade de alterar norma constitucional que 

não atribui textualmente o poder normativo à Justiça Eleitoral, embora o faça ao 

Presidente da República.  

Contudo, não há contestações formais a essa prerrogativa. Prevalece o 

entendimento tácito de que a Justiça Eleitoral tem essa capacidade, embora ela não 

figure na CF 1988 e a única referência do gênero a atribua ao Poder Executivo.  

Conforme Almeida Neto (2014, p. 115), todas as vezes que o STF apreciou a 

constitucionalidade de alguma resolução do TSE, jamais questionou a competência 

para as expedir, tendo se debruçado, tão somente, quanto à materialidade da 

resolução específica. 

Apesar das indicações vistas acima, ainda se podem ler declarações como a 

de Salgado (2010, p. 290), segundo a qual as resoluções são inconstitucionais e “o 

que se tem visto, além disso, é uma extrapolação na atividade ‘interpretativa’, com a 

‘revelação’ de novas normas jurídicas. Isso é ainda mais inconstitucional, se for 

possível uma graduação da inconstitucionalidade: é usurpação de competência”. 



268 

 

A autora também pondera que, se admitida a atuação do TSE por meio de 

resoluções (inobstante sua inconstitucionalidade), estas devem “se subordinar à 

noção de função regulamentar de maneira estrita: aquela em que não há espaço para 

discricionariedade qualquer, mas apenas se deve desdobrar, especificar o que a lei 

determina de modo genérico” (SALGADO, 2010, p. 305), ou seja, aquelas que se 

destinam apenas a orientar a atuação administrativa da própria Justiça Eleitoral, sem 

possibilidade de que seus efeitos atinjam os particulares (SALGADO, 2010, p. 302).  

Essa afirmação repercute um debate intenso – e confuso, em muitas 

oportunidades – em torno do modo como deve ser compreendida a extensão desse 

poder normativo. Ou, em termos mais simples, saber o que, de fato, a Justiça Eleitoral 

pode promover nas resoluções que edita.  

Pode-se começar a mapear os termos da discussão por intermédio de Almeida 

Neto (2014, p. 173), quando preceitua que as resoluções “devem ser expedidas 

segundo a lei (secundum legem) ou para suprimir alguma lacuna normativa (praeter 

legem), jamais devem contrariar uma lei (contra legem) ou mesmo inovar em matéria 

legislativa”.  

Esse enunciado permite distinguir duas modalidades de resoluções. Uma se 

refere às que são chamadas de normativas, aquelas que, ainda que a título de 

preenchimento de lacuna da lei (praeter legem), expressam ato normativo primário, 

de caráter autônomo, impessoal, abstrato e de alcance geral. A outra compreende as 

denominadas regulamentares, aquelas que constituem ato normativo secundário 

(secundum legem), acessório, que simplesmente esclarece e detalha a lei, sem 

promover inovação, como exige a concepção mais restritiva de Salgado (2010)50.  

Diante dessa distinção, a exemplo do também sugerido por Macedo (2013) e 

Macedo; Soares (2014, 2015a), surge a diferença entre poder normativo – verificável 

na primeira modalidade – e poder regulamentar – observável na segunda. Entretanto, 

                                           
50 Almeida Neto (2014) identificou outras duas modalidades de resolução, adotadas pela Justiça 
Eleitoral: as que expressam contencioso-administrativo e as que respondem a consultas. Ele considera 
que ambas não deveriam assumir a forma de resolução, e sim de acórdão, por serem desprovidas de 
qualquer efeito vinculante ou de eficácia para além das partes envolvidas. A denominação resolução 
deveria ser reservada às modalidades normativa e regulamentar. Esse entendimento foi aceito pelo 
TSE, que alterou seu regimento interno por meio da Resolução 23.308/2010. Entretanto, como será 
apontado na próxima subseção, há consultas que, ainda hoje, são editadas como resolução, em razão 
do teor normativo que é atribuído a elas. Consequentemente, verifica-se que a forma resolução se 
refere à matéria normativa ou regulamentar, enquanto a forma acórdão corresponde a matérias que 
envolvam conteúdo contencioso ou administrativo, formuladas por processo administrativo, jurisdicional 
ou consulta. Excepcionalmente, algumas dessas formas originárias de consulta e que deveriam 
subsidiar acórdãos assumem matéria normativa, caso em que originará resolução. 
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esses autores definem o poder normativo de modo ainda mais amplo ou mais 

detalhado do que Almeida Neto (2014), pois ele não implica apenas preencher a 

lacuna da lei, mas também produzir determinação nova, ou seja, lei em sentido 

material.  

Outra forma possível de distinguir esses dois poderes reside no fato de que 

apenas as resoluções produto da função normativa seriam passíveis de controle de 

constitucionalidade pelo STF, por serem derivadas diretamente da CF 1988. As 

decorrentes da função regulamentar não são admitidas, por estarem baseadas na 

legislação ordinária e não envolverem questão constitucional51.  

A admissibilidade de ADI contra resoluções de caráter normativo do TSE 

confirma o entendimento que as equipara à lei, em uma concepção ampliada do que 

abarca o vocábulo. Afinal, um dos fundamentos para a admissibilidade de ADIs as 

relaciona com possível violação à exigência da anualidade, presente no art. 16 do 

texto constitucional. Ele determina que “a lei que alterar o processo eleitoral entrará 

em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um 

ano da data de sua vigência (BRASIL. CF 1988, art. 16)”52.  

Ainda que seja polêmica e haja muitas disputas doutrinárias, essa distinção 

entre funções normativa e regulamentar ajuda a compreender melhor os termos da 

discussão, assim como oferece subsídios aos autores que se dispõem a discutir os 

limites ou as potencialidades dessa função da Justiça Eleitoral e o modo como ela a 

tem utilizado mais recentemente. 

A questão está longe de ser consensual. Há interpretações que consideram os 

dois termos sinônimos, assim como registros que os tomam como intercambiáveis, 

caso do art. 25 do Regimento Interno do TSE, o que esvazia a distinção proposta 

(BRASIL. TSE. RI). Outros a dispensam porque já está contemplada na classificação 

dos atos regulamentares utilizados pelo Direito Administrativo. Assim, os de execução 

correspondem ao que Almeida Neto (2014) e Macedo (2013) chamam de poder 

regulamentar, enquanto os autônomos seriam os que resultam do poder normativo, 

                                           
51 Há divergências em torno de quais resoluções seriam normativas e, portanto, passíveis de controle 
de constitucionalidade. Algumas que a literatura assim considera, não foram classificadas desse modo 
pelo STF. Um exemplo é a verticalização das coligações, cujas ADIs não foram admitidas sob alegação 
de o ato contestado ser originário de consulta.  
52 Para uma discussão sobre a incidência da anualidade, ver: Studart (2016); Gresta (2019). 
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pois podem inovar a ordem jurídica e estabelecer normas sobre matérias ainda não 

disciplinadas em lei53. 

Uma outra distinção é sugerida por Ramayana (2012). Ela tem caráter 

instrumental e não possui a mesma densidade da anterior, mas a complementa e pode 

ser incorporada à reflexão. Segundo o autor, há as resoluções temporárias e as 

permanentes.  

As primeiras se referem a uma determinada eleição, têm aplicabilidade 

específica e perdem efeito tão pronto o pleito tenha ocorrido. Ao contrário, e como o 

nome indica, as segundas têm um horizonte temporal mais amplo e não estão 

atreladas a uma eleição em particular.  

São as resoluções permanentes, normalmente identificáveis com o poder 

normativo, aquelas que mais suscitam discussão, não só pela expectativa de 

produzirem efeitos por muito tempo quanto pela amplitude dos temas que costumam 

atender.  

Por sua vez, as temporárias têm características próximas às regulamentares e 

são aquelas que mais diretamente correspondem à intenção de “esclarecer as regras 

fixadas na lei”. Ainda assim, não estão livres de polêmicas, especialmente porque 

atingem interesses muito imediatos e diretos, como os dos competidores envolvidos 

na eleição daquele ano.  

Aquelas resoluções que trazem instruções relativas a um determinado 

processo eleitoral e que visam à execução da Lei das Eleições possuem um limite 

temporal para serem editadas e para produzirem efeitos, ao qual já foi feita referência: 

o dia cinco de março do ano de realização da eleição. Como frisa Pinto (2008, p. 151) 

para aquelas “[...] que deverão ser aplicadas permanentemente até que venham a ser 

revogadas por outra resolução ou por lei, não há necessidade de observância deste 

prazo”. 

Há também um limite formal para tais resoluções, que é a também já anotada 

obrigatoriedade de o TSE promover audiência pública em que deve ouvir os partidos 

políticos antes de as expedir. Em 2009, por meio da Lei 12.034, foi acrescido um limite 

material, que é a impossibilidade de “restringir direitos ou estabelecer sanções 

distintas das previstas” na própria Lei das Eleições (BRASIL. Lei 9.504/97, art. 105)54.  

                                           
53 Para mais detalhes, ver: Pinto (2008). 
54 A motivação para a introdução dessa restrição está ligada às decisões que a Justiça Eleitoral vinha 
tomando. Conforme Amaral e Cunha (2010, p. 605), “caminha no sentido de cercear o apetite 
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Frente a essa proposição, o debate gira em torno do tipo de poder que, 

efetivamente, compete à Justiça Eleitoral. Há duas posições: (1) a de que ela não tem 

poder normativo, apenas regulamentar; (2) a de que possui ambos, porém, é 

necessário definir a extensão da função normativa.  

A literatura não tem dúvidas sobre a existência do poder regulamentar, 

identificando-o como aquele que figura no Código Eleitoral de 1965, art. 23, IX 

(“compete, ainda, privativamente ao Tribunal Superior: [...] expedir as instruções que 

julgar convenientes à execução deste código”). Ou seja, argumenta que o termo 

“instruções” deve ser entendido no sentido de especificar e esclarecer a lei.  

A intenção é garantir a plena e exitosa aplicação da lei, conforme indicado em 

passagens anteriores do capítulo – ainda que vozes isoladas, dentre elas Leal (1960) 

e Salgado (2010), considerem o poder regulamentar como privativo do Presidente da 

República e/ou, quando atribuído ao TSE, sem respaldo constitucional. 

A polêmica recai sobre o poder normativo. Aqueles autores que não o 

reconhecem consideram qualquer inovação no rule making eleitoral como indevida. 

Por conseguinte, vão se dedicar a afirmar as razões pelas quais esse tipo de inovação 

é improcedente55. 

O principal argumento para sustentar tal negação é que “o poder regulamentar 

do Tribunal Superior Eleitoral está subordinado às leis, sendo, portanto, uma 

competência regulamentar de segundo grau, exatamente pelo fato de ser conferida 

pela lei eleitoral [...]” (ARAÚJO, 2007, p. 73). Dessa forma, ele não pode inovar na 

ordem jurídica “[...] uma vez que as leis que lhe outorgaram o poder foram claras ao 

estabelecerem uma função meramente instrumental, retirando qualquer possibilidade 

de criação de sanções ou obrigações já não prescritas em lei” (LINS, 2017, p. 60). 

Há manifestação do próprio TSE que corrobora essa interpretação:  

 

No exercício de sua função normativa, a Justiça Eleitoral edita atos genéricos 
(normativos) infralegais. Tal competência não se confunde com o poder de 
editar atos normativos primários, atribuição que, conforme o art. 59 da 
Constituição Federal, cabe ao Legislativo e, no caso da edição de medidas 
provisórias, ao Executivo (BRASIL. TSE, 2018, p. 81). 

                                           
legiferante do TSE” ou, para Cerqueira e Cerqueira (2010, p. 553), foi uma “mensagem clara do 
legislador: limitar o poder normativo do TSE”.   
55 Grande número de autores compartilha essa visão, dentre os quais serão destacados alguns que a 
afirmaram em teses e dissertações: Araújo (2007); Leitão (2008); Lamanauskas (2009); Oliveira (2009); 
Maia (2010); Salgado (2010); Lima (2011); Coelho (2014); Nunes Júnior (2014); Lopes (2015); Lins 
(2017); Oliveira (2018); Batista (2019); Gresta (2019). 
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Como desdobramento, “as resoluções do TSE não passam de regulamentos 

de execução, muito embora se verifiquem na prática variados regulamentos 

absolutamente autônomos, em consequência, inconstitucionais” (LINS, 2017, p. 62). 

Ao se servir desses regulamentos autônomos, além de incorrer em 

inconstitucionalidade, a Justiça Eleitoral: atenta ao princípio da estrita legalidade, 

basilar ao Estado Democrático Brasileiro (LAMANAUSKAS, 2009, p. 64); contraria o 

princípio da reserva legal e a cláusula de separação de poderes (LINS, 2017, p. 12); 

retira a segurança jurídica e a previsibilidade das regras de disputa eleitoral, 

fundamental para a configuração democrática de um regime político (SALGADO, 

2010, p. 1); invade ou usurpa atribuições do Poder Legislativo (PINTO, 2008, p. 97; 

OLIVEIRA, 2009, p. 99)56.  

A concepção oposta compreende aqueles que afirmam que a Justiça Eleitoral 

tem poder normativo. O próprio TSE já manifestou que compete a ele “não apenas 

regulamentar a lei, como emprestar-lhe o sentido que a compatibilize com o sistema 

no qual se insere” (BRASIL. TSE. Resolução 12.867/1987 apud LIMA, 2011, p. 87)57. 

Lima (2011, p. 183) avalia esse entendimento como a intenção de ir além do 

esclarecimento e da concretização de comandos contidos em determinadas leis para 

assumir uma condição criativa e inovadora da legislação eleitoral58.  

A corroborar essa noção, em um julgamento no STF, o Ministro Ayres Britto 

afirmou que 

 

introduzir no sistema jurídico uma normatividade nova, inédita, é uma coisa. 
Agora, reinterpretar o sistema jurídico a partir de cânones de compreensão 
do sistema jurídico novos é outra coisa – e passível de acontecer a qualquer 
momento. E não se pode dizer o sistema jurídico experimentou inovação; 
experimentou, sim, uma nova concreção, uma nova densificação (BRASIL. 
TSE. ADI 4.310, p. 47-48)[59]. 

 

                                           
56 Algumas análises ampliam a crítica a decisões judiciais que cassam mandatos, tomada como 
demasiada, como as de: Coelho (2014); Batista (2019); Adami (2019). O panorama dessas apreciações 
é sintetizado por Santano (2015, p. 37): “a Justiça Eleitoral pode tanto substituir o legislador, como 
também, em algumas situações, substituir o eleitor, tendo a palavra final e vulnerando o valor do voto”.   
57 Essa manifestação cotejada à anterior da própria Justiça Eleitoral, transcrita há pouco, que afirma 
existir somente função regulamentar, mostra que ela também apresenta concepções diferentes sobre 
o tema, ao longo do tempo e às vezes no mesmo período histórico.  
58 Esclarece-se que Lima (2011) não concorda com esse poder normativo, avaliando-o como indevido.  
59 A declaração se insere na discussão sobre a incidência da regra constitucional da anualidade das 
leis eleitorais à EC 58/2009, que redefiniu a quantidade de vereadores dos municípios. A primeira 
referência é à inovação produzida pelo parlamento, via aprovação de lei, sobre a qual incidiria a 
anualidade. A segunda, é interpretação judicial (como resolução do TSE) que, não sendo inovação, 
não seria por ela atingida. 
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Argumento semelhante foi apresentado pelo Ministro Gilmar Mendes (2010), 

ao comentar a decisão do TSE – ratificada pelo STF – de que o mandato parlamentar 

pertence ao partido, o que contrariou jurisprudência então consolidada e várias vezes 

reiterada, segundo a qual a troca de partido não implica perda de mandato. Ele a 

justifica como uma reinterpretação da CF 1988 em seu todo, e não baseada em textos 

isolados. Logo, ocorreu uma mutação constitucional, mais do que a admissão de que 

a interpretação anterior estivesse errada, pois “ela reconhece e reafirma, ao contrário, 

a necessidade da contínua e paulatina adaptação dos sentidos possíveis da letra da 

Constituição à realidade que a circunda” (MENDES, G., 2010, p. 124). 

Tais visões estão sintetizadas nesse enunciado: 

 

[...] a Justiça Eleitoral pode exercer a sua competência normativa, não apenas 
regulamentando ou interpretando a legislação eleitoral, mas também 
completando suas carências, quando for estritamente necessário e desde 
que não apresente contradição com a própria lei ou com a Constituição 
Federal (PINTO, 2008, p. 138). 

 

Na verdade, o comentário final de Pinto (2008) sobre a contradição com a lei 

ou com a Constituição é um pouco desnecessário. O que for estabelecido pelo TSE 

por meio do poder normativo será considerado constitucional e válido até que se prove 

o contrário, ou seja, até deixar de ser assim considerado por decisão do STF. Em 

outros termos: a eventual contradição só é observável posteriormente, jamais na 

origem da norma, pois não é crível que o TSE estabeleça algo que considere 

inconstitucional. No máximo pode haver – e normalmente há – dúvidas e disputas em 

torno da validade da norma, o que converge para a apreciação do STF.  

Além disso, em alguns casos, como sugere a visão do Ministro Gilmar Mendes 

(2010), ainda que a decisão contrarie a interpretação constitucional vigente, pode ser 

considerada válida, se for ratificada pelo órgão responsável por determinar qual é a 

leitura válida do texto constitucional. Nesse caso, ela própria pode ensejar a 

reinterpretação da Constituição, ainda que contra a compreensão até então 

predominante.    

O poder normativo seria aceitável pela ordem constitucional porque teria o 

condão de auxiliar a Justiça Eleitoral, ao permitir que ela adequasse legislações 

amplas aos casos concretos e criasse regras sobre temas não previstos em lei para 

fazer frente a situações inesperadas (FARIA, 2013, p. 57-58). Novamente, a 

justificativa principal reside na garantia do correto transcorrer das eleições, tomado 
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como o bem maior a ser preservado. Daniel Oliveira (2012, p. 19) ainda agrega que 

ela tem servido como um instrumento de fortalecimento da Justiça Eleitoral, da força 

normativa da CF 1988 e da democracia brasileira como um todo, ou seja, tem 

produzido resultados positivos. 

Outro argumento identifica a Justiça Eleitoral como uma instituição dotada da 

neutralidade e do equilíbrio necessários para garantir a lisura do pleito. Por 

consequência, pode agir para evitar malefícios oriundos da inércia legislativa e/ou da 

realidade social, assim como seus fins (sempre positivos e que visam à melhoria da 

qualidade do processo eleitoral e da democracia) sustentam que ela exerça funções 

não típicas, como tornar-se produtora de atos inovadores no ordenamento jurídico 

nacional: 

 

a jurisdição não pode desconsiderar a realidade na qual está inserida. A 
realidade brasileira, marcada pela exclusão e pela desigualdade social exige 
uma atuação ofensiva do Poder Judiciário, especialmente diante da omissão 
dos poderes executivo e legislativo (LO PUMO, 2008, p. 143)[60]. 

 

É o que sustenta Delgado (1995, p. 114-115), antes mesmo de a Justiça 

Eleitoral ter passado a adotar recorrentemente uma postura mais ativa nesse campo: 

 

é fundamental que a Justiça Eleitoral detecte a carência do direito legislado 
em se adaptar e de acompanhar as mutabilidades enfrentadas pelos agentes 
políticos em suas relações com o poder e com a sociedade, suprindo, pela 
evolução de sua jurisprudência e pela competência normativa, embora 
limitada, que o sistema lhe outorga. [...] O nosso apego às ideias tradicionais 
leva-nos ao cultivo do princípio de que o objetivo primordial do regulamento 
é o de complementar a lei, explicando, unicamente o seu raio de ação. Ocorre 
que, por ter avançado em seu prestígio como norma reguladora, concebe-se, 
hoje, o de ter recebido uma característica de cunho supletivo e criador, desde 
que não resulte, a sua aplicação, em se tornar incompatível com a norma 
positivada.  

 

Costa (2000, p. 35, 37) não se furta de declarar que o TSE possui competência 

“[...] até mesmo, legislativa” e que costuma expedir “regras que representam, em geral, 

nítido conteúdo legislativo, às vezes mesmo até alterando textos de leis”. Sadek 

(1995, p. 39) segue a mesma linha e afirma que “a Justiça Eleitoral tem potencialmente 

a possibilidade de legislar sempre que se verificam vazios na legislação ou dúvidas 

quanto a sua interpretação”.  

                                           
60 Essa justificativa é recorrente e será analisada na sequência do texto. 
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Essa não é uma tendência recente. Vale (2009, p. 93) identificou ao longo da 

história da Justiça Eleitoral que normas não previstas em lei foram criadas por meio 

de resolução – como é o caso da urna eletrônica –, sem contar as decisões claramente 

contrárias ao texto legal então vigente, razão pela qual, segundo ela, o TSE se torna 

um “poderoso legislador”. 

Aqueles que admitem o poder normativo – embora eventualmente não 

concordem com ele – se defrontam com outra questão: apreciar a amplitude dessa 

função, pois ela não é plenamente livre e autônoma. Ou seja, abrem espaço para 

considerar que algumas decisões estão adequadas, enquanto outras extrapolam os 

limites aceitáveis. Nesse caso, é preciso saber quais são esses limites aceitáveis e 

verificar, empiricamente, como tem se dado a utilização61.  

O lugar comum, presente na citação de Pinto (2008, p. 138), apresentada há 

pouco – mas observável em muitos outros autores –, aponta que os vazios legais 

preenchidos ou as normas criadas devem ser compatíveis com a Constituição e a 

legislação já existente.  

Como foi comentado há pouco, essa assertiva é bastante tautológica. Na 

perspectiva da supremacia da Constituição, nenhum ato normativo que a contrarie 

pode se sustentar e duas leis infraconstitucionais incompatíveis entre si precisam ser 

arbitradas, ou seja, compatibilizadas entre si ou uma delas ser invalidada. A questão 

é que qualquer um desses juízos não é autoaplicável e tampouco evidente por mais 

que assim se apresentem. Eles sempre precisam ser reivindicados perante autoridade 

legitimada para tal, assim como declarados por ela. No decurso de tempo entre a 

promulgação do ato normativo e a eventual declaração de inconstitucionalidade, ele é 

válido e pode produzir efeitos, alguns deles quase impossíveis de serem revertidos – 

o que é particularmente delicado em se tratando de regras eleitorais, ainda mais 

quando emitido por órgão responsável pela governança eleitoral.  

Costa (1998, p. 26) cita como exemplo de inovação procedente do TSE a 

expedição da resolução de 1990, que fixou o número de membros da Câmara dos 

Deputados e das Assembleias Legislativas, a serem eleitos naquele ano62. Ela a 

                                           
61 A linha que não aceita o poder normativo também o faz, mas sob outra perspectiva: demonstra que 
houve o excesso, tendo em vista que qualquer utilização da função normativa já o configura. Logo, não 
há propriamente uma verificação, e sim a demonstração da ocorrência. 
62 A CF 1988 criou o estado do Tocantins e transformou em estados os territórios de Roraima e de 
Amapá, mas não havia lei que determinasse a representação dessas unidades da federação na 
Câmara dos Deputados e, consequentemente, a composição das Assembleias Legislativas, a partir da 
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chama de competência supletivo-legislativo e a considera “revolucionária e ousada”, 

pois “de certo que, a se ter ficado aguardando lei complementar que o Congresso não 

elaborou [...], possivelmente não teriam naquele ano representação parlamentar os 

novos estados criados após a Constituição promulgada63. Novamente, a omissão do 

parlamento é a justificativa para a ação do TSE. 

Contudo, Pinto (2008), que também cita o caso acima como exemplo positivo, 

considera que nem sempre a Justiça Eleitoral tem atendido essas condicionantes. Na 

questão da fidelidade partidária, avalia que “o órgão máximo do Poder Judiciário 

Eleitoral parece ter exercido atividade legiferante, usurpando função privativa do 

Poder Legislativo, passível de controle jurídico e político das medidas adotadas” 

(PINTO, 2008, p. 184).  

Na tentativa de formular parâmetros interpretativos, Gonçalves Júnior (2016) 

chama de norma integradora64 a condição de a Justiça Eleitoral “estabelecer e 

determinar os procedimentos a serem observados para se realizar o valor mitigado 

pela carência de norma procedimental” naquelas situações em que “há uma lacuna 

normativa, que impede a realização imediata de um valor inequívoco do sistema 

eleitoral vigente” (GONÇALVES JÚNIOR, 2016, p. 81).  

Nessas condições, a Justiça Eleitoral pode exercer atividade normativa criativa, 

supletiva e inovadora, ou seja, fixar determinações que não se encontram expressas 

em nenhum texto legal, mas que já existem na condição de valores ou princípios do 

ordenamento jurídico – como seria o caso da representação dos estados na Câmara 

dos Deputados, há pouco referido, embora não citado por ele.  

Para o autor, “apenas nesses casos, nos quais vislumbramos uma patologia 

jurídica decorrente da ausência de norma procedimental, estará a Justiça Eleitoral 

autorizada a realizar, precariamente, tal atribuição normativa (GONÇALVES JÚNIOR, 

2016, p. 83). Ele afiança que não cabe à Justiça Eleitoral substituir a vontade do 

                                           
legislatura 1991-1995. O TSE manteve a distribuição que vigorara em 1986 e acrescentou a 
representação mínima constitucional (oito vagas) para os três novos estados.  
63 A atuação supletiva do TSE não foi plena. Ele preferiu não adequar a representação de São Paulo 
ao novo teto constitucional (70 cadeiras), mantendo as 60 vagas de 1986, que eram o teto constitucional 
daquela época. Isso só veio a ocorrer por meio da Resolução 14.235/1994, produzindo efeitos para a 
legislatura iniciada no ano seguinte. Ressalva-se que essa distribuição da representação entre os 
estados continua vigente, apesar da já comentada tentativa de modificação que o TSE promoveu em 
2013 e que será abordada mais detalhadamente ainda nessa seção (BRASIL. TSE. Resolução 
14.235/1994). 
64 Na proposição do autor, as outras duas seriam as normas regulamentares (que se referem aos 
aspectos internos à Justiça Eleitoral) e as interpretativas (que somente esclarecem a legislação).   
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legislador, e sim tão somente agir quando houver omissão. Por conseguinte, as 

resoluções integradoras assumem um caráter subsidiário (GONÇALVES JÚNIOR, 

2016, p. 93). 

Uma das dificuldades nessa questão reside em como identificar esse valor, o 

que não é enfocado pelo autor, pois a atividade sempre envolve margem de 

interpretação, ainda que ele esteja supostamente claramente reconhecido65. A outra 

é atribuir à Justiça Eleitoral tal prerrogativa, o que tampouco é claro e evidente. A 

terceira está em verificar a adequação entre as eventuais resoluções que o positivam 

e esse tal valor claramente reconhecido. 

Outra interpretação que segue essa tendência é a de Macedo e Soares (2014, 

2015a). Os autores defendem que a Justiça Eleitoral está autorizada a inovar no 

ordenamento jurídico e a produzir lei no sentido material, o que é uma decorrência 

direta da CF 1988 e, portanto, está longe de ser ação indevida ou usurpadora das 

prerrogativas do Poder Legislativo. Contudo, restringem o poder normativo ao vácuo 

legal, impondo como limite a impossibilidade de contrariar texto expresso de lei. 

Eles sustentam esse entendimento a partir de dois argumentos normativos que, 

na verdade, são duas faces da mesma moeda. De um lado, destacam a neutralidade 

da Justiça Eleitoral, que não tem interesse no resultado do jogo eleitoral, mas sim no 

aprimoramento da democracia brasileira, o que a torna plenamente qualificada a 

produzir direito novo, nas condições e nos limites apontados acima. De outro, figura o 

caráter não neutro do Poder Legislativo, formado por atores interessados nos 

resultados que as normas podem produzir e que, “tanto quanto possível, legislarão 

em causa própria em matéria eleitoral” (MACEDO; SOARES, 2015a, p. 47)66.  

Por causa disso, embora o parlamento seja a instituição preferencial para a 

produção das leis eleitorais, em determinados casos ele pode deixar de promover 

melhorias e aprimoramentos por desejar a inércia legislativa e a manutenção das 

                                           
65 Há pensadores que se dedicam a refletir sobre essa questão hermenêutica, mas o autor não inclui 
nenhum deles em suas assertivas, razão pela qual não fornece pistas sobre como pode ser 
encaminhada a questão – aliás, entende-se que assim seja, pois ele sequer apresenta essa questão.  
66 Esse é um argumento recorrente e que costuma vir acompanhado de uma variação, segundo a qual 
os parlamentares não teriam interesse de alterar as regras que os levaram ao Congresso Nacional, ou 
seja, da qual se beneficiaram. Fux e Frazão (2015, p. 68) afirmam: “exatamente porque matérias 
intimamente ligadas ao processo eleitoral aumentam consideravelmente as chances de manipulação e 
parcialidade no seu tratamento pelos órgãos eleitos por esse mesmo processo, justifica-se, a meu 
sentir, uma postura mais expansiva e particularista por parte do Supremo Tribunal Federal, em 
detrimento de opções mais deferentes e formalistas [itálico no original]”. Esse argumento é 
tradicionalmente apresentado como uma das razões pelas quais a “reforma política” – seja lá ao que a 
expressão corresponde – não acontece. Ver, por exemplo: Mainwaring (1991). 
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regras que já produziram resultados positivos para seus membros, ou seja, permitiram 

que eles tivessem sido eleitos.  

Os autores chegam a relacionar algumas das mais recorrentes contestações 

ao modo como concebem o poder normativo da Justiça Eleitoral. Todas giram em 

torno do déficit de legitimidade democrática do próprio Judiciário e/ou de seus 

procedimentos. A primeira questiona as garantias de mais qualidade que as 

autoridades judiciais oferecem para as normas produzidas, especialmente frente a um 

parlamento que reflete uma sociedade plural. A segunda considera que o processo 

decisório de uma resolução é menos regrado e público do que a elaboração da 

legislação pelo parlamento. A terceira diz respeito à fragilização do sistema de freios 

e contrapesos, pois o Judiciário seria responsável por executar e julgar a lei por ele 

própria criada (MACEDO; SOARES, 2015a, p. 58-59). Entretanto, os autores arrolam 

essas críticas, mas, de fato, não as enfrentam. Eles as contornam. 

Como resultado, afirmam que, se a visão rígida da separação dos poderes 

preponderar e couber exclusivamente ao parlamento aprovar as normas do jogo 

eleitoral, provavelmente jamais serão fixadas correções e qualificações das regras. 

Na mesma medida, exaltam o caráter positivo e necessário do exercício do poder 

normativo da Justiça Eleitoral, que fortalece os controles recíprocos existentes na 

separação de poderes, sem ofender tais princípios. Ela supera a omissão interessada 

do Poder Legislativo e promove a melhoria das regras que disciplinam as disputas 

eleitorais67. 

No entanto, os autores não especificam porque os magistrados estariam mais 

aptos a produzir normas capazes de qualificar o processo eleitoral e superar aquelas 

vigentes. De igual forma, parecem considerar que a qualidade dessas normas seja 

incontroversa e haja o reconhecimento geral de quais são elas. Metaforicamente, é 

como se elas estivessem depositadas em um altar, sendo necessário apenas que 

sejam recolhidas por quem tem a coragem necessária para tal e, em seguida, 

disponibilizadas à coletividade, que as espera ansiosamente. 

Possivelmente, o exemplo mais radical dessa visão seja o artigo do ministro do 

STF, Luís Roberto Barroso, publicado em 2015, intitulado “A razão sem voto”. Nesse 

texto ele propõe que, além do papel contramajoritário, tradicionalmente atribuído às 

                                           
67 Outro autor que cita a omissão deliberada dos parlamentares como motivação para a atividade 
normativa do TSE é Erick Wilson Pereira (2010, p. 23).  
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cortes constitucionais, cabem-lhe outros dois. Um é representar o povo tanto quanto 

(e às vezes mais ou contra) o Legislativo, de modo que está autorizado a produzir ou 

a corrigir leis com a intenção de preservar/afirmar valores e direitos fundamentais. O 

outro é ser iluminista, o que o legitima a interpretar (ou revelar) as normas 

constitucionais, ainda que a decisão não encontre respaldo majoritário na própria 

sociedade, pois é preciso “empurrar a história quando ela emperra” e avançar em 

conquistas civilizatórias68. 

Lima (2011, p. 94-95) procura trazer elementos analíticos que permitam 

identificar teórica, mas também empiricamente, quando e em que circunstâncias 

ocorre a extrapolação indevida do poder normativo. Ela indica três situações: (1) 

quando o TSE baixa resolução cujo conteúdo não foi previamente previsto no Código 

Eleitoral, nem nas leis 9.504/97 e 9.096/95; (2) quando a resolução versa sobre 

matéria que já foi objeto de lei trazendo, porém, novas previsões; (3) quando o TSE 

emite resolução de conteúdo claramente incompatível com o texto da lei69. 

Ainda que a autora avance em termos de sistematização de procedimentos 

para a realização da análise, o que é meritório, o problema fundamental continua. Qual 

seja: em qualquer das alternativas, não é tão simples, fácil e evidente verificar quando 

a decisão da Justiça Eleitoral descumpre os requisitos fixados em cada posição. Isto 

é, quando a resolução é apenas regulamentar – para os que não admitem o poder 

normativo – ou apenas preenche omissão, ocasiões em que pode ser admitida; e 

quando cria direito e ultrapassa o aceitável, conforme entendem os que acatam o 

poder normativo.  

Isso porque eles não são autoaplicáveis, bem como há ampla margem de 

subjetividade e de carga valorativa ao apreciar se uma determinada medida é 

regulamentar ou normativa; se contraria ou não uma lei; se inova ou não em matéria 

legislativa, simplesmente suprime uma lacuna ou explica a abrangência que ela 

apresenta.  

                                           
68 Em uma arguta crítica às ideias de Barroso (2015), Arguelhes (2017, p. 85) pondera que, nessa 
visão, o Supremo nunca erra. Ele acerta tanto quando é majoritário, como quando é contramajoritário. 
Quando é contramajoritário e contrarrepresentativo, está na verdade protegendo direitos fundamentais; 
quando é majoritário, mas contrarrepresentativo ou está fazendo prevalecer a “verdadeira” vontade da 
população ou está atuando de modo iluminista.  
69 No estudo de Lima (2011), os casos analisados foram assim classificados: (1) regulação de matéria 
não prevista em lei (prestação de contas; fidelidade partidária; distribuição de cotas do Fundo 
Partidário); (2) extrapolou o texto legal (número de vereadores; Ficha Limpa); (3) resolução 
incompatível com o conteúdo da lei (verticalização). 
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A própria diferenciação entre “preencher omissão” e “produzir norma nova” não 

é clara. Como sugere Guastini (2008, p. 150 apud Lins, 2017, p. 64), o processo de 

identificação das lacunas na lei e a disposição a preenchê-las não é automático e 

neutro, pois “as lacunas são criadas pelos intérpretes, que exercem discricionariedade 

não só no preencher as lacunas, como também – e ainda antes – no estabelecer se e 

quando há uma lacuna”.  

Lins (2017, p. 67) e Maia (2016, p. 215-216), por exemplo, lembram que o 

chamado vácuo legislativo não implica necessariamente omissão, ele pode ser fruto 

do chamado silêncio eloquente, a opção deliberada do parlamento por não disciplinar 

uma determinada questão. No entanto, como indicado há pouco, Macedo e Soares 

(2014, 2015a) discordam. Eles tomam a “opção deliberada” do parlamento como 

omissão, pois a veem como a negativa na intenção de aprimorar a qualidade da 

legislação eleitoral. Portanto, não cabe como justificativa para respeitar tal decisão, e 

sim é um chamamento à ação do Poder Judiciário.  

Assim, há largo espaço para a interpretação e para a subjetividade nas 

apreciações. Não admira que, frente aos casos concretos, os pesquisadores cheguem 

a avaliações tão díspares. Vale, nessa questão, a ponderação de Lamanauskas 

(2009, p. 157-158): 

 

agiram as Cortes [TSE e STF] no limite de suas competências, 
desenvolvendo meramente atividade estritamente interpretativa, respeitando 
os limites impostos pelo ordenamento? Ou houve de fato uma real produção 
normativa por meio de ato interpretativo ou ato regulamentador, ocupando 
espaço do Poder Legislativo? [...] A resposta naturalmente depende da 
corrente ideológica adotada. Obviamente, para os Ministros que levaram a 
cabo as mudanças promovidas no entendimento em matéria eleitoral, filiados, 
portanto, às correntes majoritárias que prevaleceram em cada ocasião, não 
há que se cogitar de qualquer atividade legislativa pelo Judiciário. Trata-se 
de mera interpretação. [...] Para a corrente oposta, por diversas vezes as 
Cortes atribuíram ao texto legal significado diverso do veiculado na 
legislação. Interpretou de forma diversa os mesmos princípios que a Lei 
Fundamental contém desde sua promulgação. Com isso, alterou-se, em 
várias ocasiões, a jurisprudência prevalecente, com fundamento em mero ato 
interpretativo e no método evolutivo de interpretação, sob pretexto de 
aplicação do princípio da não fossilização das normas constitucionais. 

 

Desse modo, a questão fica presa a um estatuto epistemológico opinativo e que 

não consegue avançar para além dessa carga normativa e interpretativa. 
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4.3.4. Função consultiva 

 Corresponde à competência para responder às consultas formalizadas por 

algum dos atores legitimados – autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional 

de partido político –, com vistas a esclarecer situações hipotéticas, evitar 

irregularidades dos competidores por má interpretação ou por desconhecimento da 

norma (BRASIL. TSE, s/d [b]).   

É a única das funções que não foi atribuída desde a criação da Justiça Eleitoral. 

Mas o foi logo a seguir, por meio do Código Eleitoral de 1935, sob a seguinte forma: 

“responder, sobre matéria eleitoral, as consultas que lhe sejam feitas por autoridades 

públicas ou partido registrados“ (BRASIL. Código Eleitoral de 1935, art. 5º, m). E, 

assim como as demais, mantém-se até hoje. 

 

O objetivo deste item foi claramente a introdução de um instrumento que 
pudesse sanar qualquer dúvida entre os competidores políticos e os seus 
administradores – como as instâncias inferiores da Justiça Eleitoral – sobre 
as regras do jogo antes mesmo que tivesse seu início. Aliás, o entendimento 
pacificado no TSE é que, com o início do processo eleitoral[70], não há mais a 
possibilidade de que as Consultas sejam respondidas. Revelando seu caráter 
essencialmente instrutivo e preventivo (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 46). 

 

Tal prerrogativa está prevista no Código Eleitoral de 1965, o qual determina, 

em seu artigo 23, inciso XII, como uma das competências do TSE: responder sobre 

matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com 

jurisdição, federal ou órgão nacional de partido político71. 

É necessário destacar que, como expressa o Código Eleitoral, só podem ser 

respondidas consultas que digam respeito à situação hipotética, sendo vedadas 

indagações sobre fatos concretos. Conforme Torquato Jardim (1998, p. 183) 

 

consultar em tese é descrever situação, estado ou circunstância genérica o 
bastante para a) tal qual a norma jurídica, admitir-se provável na repetição 
sucessiva e despersonalizada, e b) revelar-se dúvida razoável e genuína, em 
face da lacuna ou obscuridade legislativa ou jurisprudencial, porém, jamais, 
antecipação de julgamento judicial ou supressão de instância. 

 

Na mesma medida, o pressuposto é: quem faz a consulta não tem interesse 

particular na resposta, e sim a apresenta porque busca esclarecimento. De tal forma 

                                           
70 Nesse caso, entendido como o início do prazo de realização das convenções partidárias.  
71 Como já indicado, TREs também têm esta competência (BRASIL. Código Eleitoral de 1965, art. 30, 
VIII). 
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que, se forem identificados interesses concretos na pergunta e/ou ela se referir a 

questões específicas, a consulta não deve ser recepcionada pela Justiça Eleitoral.  

Obviamente, o desinteresse é uma quimera. Quando os legitimados consultam, 

não o fazem com vistas a serem abstratamente esclarecidos sobre os 

comportamentos mais coerentes àquilo que a lei preceitua – ou, ao menos, como a 

Justiça Eleitoral a interpreta. Eles buscam subsídios que orientem a tomada de 

decisão frente a estratégia que pretendem desenvolver na futura eleição e que não 

sabem como serão consideradas pela autoridade eleitoral72. Consequentemente, 

embora as consultas sejam apresentadas como casos hipotéticos, elas têm em vista 

situações concretas ou que podem se concretizar, a depender da resposta obtida, 

sendo apenas aparentemente abstratas. 

Vários autores procuram justificar a existência da função consultiva73. Para 

Jardim (1998, p. 183), a celeridade do processo eleitoral traz a necessidade de 

reduzirem-se os conflitos, os litígios e a conveniência de previsibilidade legal. Na 

opinião de Gomes (1998, p. 173), ela é pedagógica e resulta que todos os partícipes 

do processo eleitoral possam cumprir com maior certeza os postulados legais. 

Francelino Filho (2007, p. 46) a considera um instrumento de pacificação social. 

Ferraz Júnior (2008, p. 46) destaca o caráter instrutivo e preventivo das consultas:  

 

instrutivo por aclarar aos participantes do processo eleitoral as possibilidades 
e vedações das regras eleitorais; preventivo por evitar que os competidores 
cometam irregularidades por desconhecimento ou por má interpretação das 
normas. 

 

Para Machado (2013, p. 282), “as consultas muitas vezes funcionam como 

esclarecimentos prévios sobre as regras do jogo, o que contribui para a preservação 

da legitimidade e da estabilidade do sistema político-eleitoral”. Gomes (2019) exalta 

que elas previnem litígios que poderiam afetar a regularidade e a legitimidade do 

pleito. Macedo e Soares (2015a, p. 54) falam que podem “estabilizar o jogo”. 

                                           
72 Outros atores legitimados a apresentar consultas são o juiz eleitoral e os TREs. Supostamente, eles 
não pretendem montar a sua estratégia política a partir da resposta, e sim buscam indicações sobre 
como proceder no futuro pleito. 
73 Encontra-se opinião inversa, como a de Salgado (2014, p. 135), que advoga pela supressão, pois 
“se desvirtuou de seu papel original e tem ofendido até mesmo a vontade constituinte”. Gresta (2019, 
p. 406) vai ainda mais longe: por ausência absoluta de previsão textual na CF 1988, considera-a 
revogada, negando validade ao que ocorre desde 1935. 
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Para Silva (1998, p. 35), a existência da consulta também revela as fragilidades 

do sistema e deve ser considerada como um indicador de problemas e de dificuldades 

da legislação eleitoral: 

  

um feixe de fatos de natureza sociológica, política e jurídica determinaram 
historicamente esta competência. [...] O emaranhado legislativo formado, 
juntamente com as resoluções complementares da própria Justiça Eleitoral, 
tornou este campo do direito [o Eleitoral] um verdadeiro pântano jurídico, 
inacessível de ser penetrado com segurança mesmo aos já iniciados. A 
possibilidade de – através do procedimento de consulta – requerer, junto a 
um órgão jurisdicional, pura interpretação de norma jurídica consiste em 
verdadeira confissão pública de que, efetivamente, há muito tempo, a lei não 
oferece certeza ou segurança jurídica. 

 

Este é o argumento pelo qual Velloso e Agra (2009, p. 17) a exaltam: “garante 

a segurança jurídica porque todos os interessados tomam conhecimento da 

interpretação dominante” nos órgãos da Justiça Eleitoral.  

Nessa dicção, Erick Wilson Pereira (2010, p. 42) vaticina que “nas consultas 

não se podem criar novas regras, mas buscar a correta exegese da norma já 

existente”. Ela é “na prática, a indicação da melhor hermenêutica para o caso em 

análise, dentro dos limites das normas já existentes atinentes à matéria”. 

Nem sempre é isso o que acontece. As consultas têm sido veículo para 

mudanças bruscas na interpretação da Justiça Eleitoral e/ou inovações no rule making 

eleitoral, criando determinações não previstas expressamente na lei, como a 

verticalização das coligações e a determinação que o mandato pertence ao partido 

político e o consequente estabelecimento da perda de mandato por infidelidade 

partidária.  

Uma manifestação do Ministro do TSE, Caputo Bastos, em 2007, durante a 

apreciação de uma consulta, explicita como, em algumas oportunidades, os tribunais 

projetam essa prerrogativa como condição para materialmente criar lei:  

 

[...] quando o Tribunal responde uma consulta ele não está legislando, mas 
está fazendo uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico – CF, 
Código Eleitoral, Lei Eleitoral e Resoluções –, ele faz uma interpretação 
sistemática. E quando às vezes aparentemente não existe um dispositivo 
explícito, ele o faz na forma da chamada interpretação dinâmica, construtiva, 
no sentido de dar completude ao ordenamento jurídico (PLENÁRIO..., 2007). 

 

Nesse cenário, não se pode esquecer que a transitoriedade dos mandatos na 

Justiça Eleitoral é um estímulo a que consultas sejam apresentadas. Afinal, ela faz 
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com que a composição dos tribunais possa se alterar significativamente entre uma 

eleição e outra, e, por isso, que novas diretrizes interpretativas tenham condições de 

surgir (ZILIO, 2012, p. 37). Logo, torna-se uma opção para que os competidores sejam 

esclarecidos frente a uma dúvida sobre o que, em determinada oportunidade, a 

Justiça Eleitoral entende como o procedimento correto. De igual forma, em razão de 

novos regramentos ou de omissões da legislação, que haja resposta diante da 

ausência de referências.  

As consultas são motivo de debate na literatura da área, não só por causa da 

sua existência, por si só inusitada frente às características de órgãos jurisdicionais – 

ou anômala, como anotam Lacerda; Carneiro; Silva (2004, p. 64), mas também no que 

tange à condição jurídica das respostas obtidas. 

Tais respostas são apresentadas por meio de acórdãos74. Por isso, em teoria, 

seus esclarecimentos não possuem força imperativa, não vinculam outros tribunais ou 

juízes, tampouco possuem caráter normativo ou jurisdicional. Conforme Almeida Neto 

(2014, p. 134-135), em 1998, o STF confirmou que as consultas não possuem caráter 

vinculativo ou obrigatório, o que o TSE já havia feito em diversas oportunidades.  

Desse modo, elas não formam coisa julgada, expressam tão somente a opinião 

ou o ponto de vista majoritário da corte naquela oportunidade, tendo o caráter de 

recomendação ou de orientação.  

Em outros termos: se as demandas são apresentadas em tese, as respostas 

também o são. Nada garante que, frente a um caso concreto relativo ao tema, a 

decisão do tribunal se dê no mesmo sentindo75. 

Contudo, há entendimento diverso. As respostas a essas consultas, ainda que 

formalmente sem efeito legal, costumam servir de balizamento às decisões a serem 

tomadas pelo tribunal que as proferiu e às instâncias inferiores da Justiça Eleitoral, 

bem como aos seus próprios formuladores e a terceiros.  

Por consequência, seriam ocasionais as divergências entre a resposta a uma 

consulta e a decisão jurisdicional referente ao tema. Na prática, a consulta operaria 

como uma resposta jurídica prévia, com efeito vinculante ou obrigatório.  

                                           
74 A esclarecer que, até 2010, as respostas às consultas eram emitidas por meio de resolução. 
75 Em razão dos mandatos temporários típicos da Justiça Eleitoral, a divergência apresentada pelo 
mesmo tribunal entre a resposta à consulta e o julgamento de um caso concreto sequer pode decorrer 
da mudança de entendimento dos membros. Isso porque ele pode, simplesmente, ter sofrido mudança 
de composição entre um momento e o outro e que reverbera em alteração na interpretação. 
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Noleto (2008, p. 17) argumenta que a não especialização dos juízes eleitorais 

acaba por torná-los mais dependentes das orientações das instâncias superiores e 

inclinados a seguir rigidamente as indicações do TSE, ainda que sejam respostas a 

consultas.  

Sobre essa questão, opina Rosas (1969, p. 74) que  

 

a letra do Código Eleitoral não é uma ‘vana verba’, sem expressão. Hoje um 
pronunciamento da Corte, amanhã diferente. Não teria sentido a resposta 
afirmativa à consulta posteriormente alterada pelo próprio Tribunal, quando 
se apresentam as questões de forma idêntica. As decisões da Justiça 
Eleitoral, mormente as consubstanciadas nas consultas, têm força normativa.  

 

Dessa forma, ainda que não haja obrigatoriedade, nada impede que o tribunal 

incorpore a resposta dada à determinada consulta nas resoluções que edita, 

transformando-a em matéria vinculante e de seguimento obrigatório.  

Como pondera Lins (2017, p. 116), desde 2010, o tribunal pode formalizar a 

resposta por dois instrumentos: acórdão e resolução. “Se o Tribunal optar pela 

primeira, seu decisum não terá qualquer efeito vinculante, mas o segundo meio 

induvidosamente redundará em aplicabilidade cogente para todos os jurisdicionados”. 

Isso porque, sendo resolução, ela possui caráter abstrato, genérico, impessoal e força 

de lei, como observado anteriormente. 

É o que a experiência tem demonstrado. No comentário de Ferraz Júnior (2008, 

p. 46): “este instrumento, tão precário do ponto de vista jurídico, acabou ocupando 

uma posição central no cenário político-partidário brasileiro. Através dele o TSE 

promoveu (re)interpretações até mesmo do texto constitucional”.  

Os casos aos quais o autor faz referência são as já citadas adoção da 

verticalização das coligações e determinação que o mandato pertence ao partido e, 

por consequência, o político que trocou de legenda pode perdê-lo. 

Ressalva-se que esta não se trata de tendência adotada recentemente. A 

consulta tem se prestado a inovações profundas já há muitas décadas. O mais 

contundente exemplo indica que, em outubro de 1945, nos momentos finais do Estado 

Novo, por meio de resposta a uma consulta, a Justiça Eleitoral esclareceu que o 

parlamento a ser eleito dentro de dois meses teria poderes constituintes. Naquele 
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contexto, foi a primeira manifestação jurídica sobre a convocação da Assembleia 

Nacional Constituinte76. 

 

4.5 Análises centradas nos modelos de OE 
 

Após a exposição acima, na qual foi descrito e analisado os diferentes aspectos 

relacionados ao OE brasileiro, a JE, nesta última seção relaciona-se uma gama de 

trabalhos que aborda a Justiça Eleitoral, procurando compreender as consequências 

da adoção de diferentes formatos de Organismos Eleitorais77, comparando o formato 

brasileiro ao de outros países. A maioria desses estudos parte de uma análise da 

estrutura dos OEs para determinar se diferentes desenhos ou perfis institucionais 

garantem maior ou menor confiabilidade e eficiência no processo eleitoral.  

Como já mencionado na primeira seção deste capítulo, os organismos que 

exercem a governança eleitoral "são instituições dedicadas à gestão e monitoramento 

dos processos eleitorais e também participam de controvérsias eleitorais e pós-

eleitorais que podem surgir entre os principais atores das eleições (partidos e 

candidatos)" (DEL MONTE, 2011, p. 59, tradução livre da autora).  

Os OEs desempenham funções de rule application e de rule adjudication – 

muito excepcionalmente de rule making –, atuando de maneira unificada, em um único 

órgão, ou compartilhada com outros órgãos, de forma independente ou vinculada a 

outros poderes.  

Dessa maneira, as formas como os poderes, as competências e as 

composições dos OEs são combinadas produzem diferentes modelos de governança 

eleitoral e esses modelos, por sua vez, afetam a qualidade presumida das eleições. 

Da mesma forma, a escolha do tipo OE ajuda a determinar o modo como o processo 

eleitoral será conduzido e terá reflexos no regime democrático.  

                                           
76 Na data dessa manifestação, a Resolução 215, Vargas ainda estava no poder (foi afastado no mês 
seguinte) e a Lei Constitucional 9, citava em seus considerandos apenas a “reforma da Constituição” 
(BRASIL. Lei Constitucional 9/1945). A convocação da Constituinte só ocorreu ao ser promulgada a Lei 
Constitucional 13, de 12 de novembro de 1945, cujo primeiro considerando afirma: “[...] que o Tribunal 
Superior Eleitoral interpretou como sendo constituintes os poderes que, nos termos da Lei 
Constitucional nº 9, de 28 de fevereiro de 1945, a Nação vai outorgar ao Parlamento nas eleições 
convocadas para 2 de dezembro de 1945 [...]” (BRASIL. Lei Constitucional 13/1945). Para mais 
detalhes, ver: Bauab (2005). 
77 Encontram-se como correlatas na literatura as seguintes expressões: órgãos encarregados das 
eleições (Electoral Management Board), OGEs (Organismos de Gestão Eleitoral) e OEs (Organismos 
Eleitorais). Neste trabalho será dada preferência à última nomenclatura. Contudo, podem aparecer 
referências a essas outras expressões.  
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Como ressalva Cadah (2014, p. 31-32), "as instituições eleitorais assumem um 

papel importante, não só nas transições democráticas, como também na rotina 

eleitoral, garantindo o complexo processo de realização de eleições livres e limpas". 

Também nesse sentido, Tarouco (2014, p. 229) anota: 

 

Os órgãos encarregados de administrar os processos eleitorais, os canais de 
solução de conflitos, as regras sobre elegibilidade, sobre elaboração 
legislativa, sobre financiamento e recrutamento partidário, todos estes 
aspectos produzem incentivos específicos ao comportamento dos partidos e 
dos eleitores e são analiticamente agregados no conceito de governança 
eleitoral. 

 

Muitas são as definições e as classificações de OEs encontradas na literatura. 

Essa diversidade é destacada por Del Monte (2011, p. 59, tradução livre da autora), 

que afirma existirem "tantos tipos de OEs como democracias no mundo, mas acima 

de tudo, as funções que eles assumem são variadas", dificultando uma concepção 

genérica do termo.  

Ferraz Júnior (2008) utiliza o banco de dados desenvolvido pelo IDEA 

(International Institute for Democracy and Electoral Assistence) para classificar esses 

tipos. A pesquisa do IDEA relaciona as características dos órgãos encarregados das 

eleições em 214 países, tomando como base o ano de 200678.  

Ao estabelecer como critério de seleção países independentes e democráticos, 

segundo a classificação do Polity IV79, Ferraz Júnior (2008) classificou os OEs de 93 

países e classificou seus OEs quanto à natureza – o estatuto jurídico e ao 

posicionamento dele em relação às outras organizações do Estado, tendo como 

categorias: (1) governamental; (2) independente; (3) misto80. De igual modo, 

                                           
78 Em 2014, foi lançada uma versão revisada e atualizada desse levantamento (IDEA, 2014).  
79 "O Polity IV é um projeto organizado por Monty G. Marshall, Keith Jaggers e Ted R. Gurr. São 
atribuídas notas de -10 a +10 para os países independentes e com uma população acima de 500.000. 
Os critérios utilizados para a definição das notas são: (1) procedimentos institucionalizados de 
transferência do poder executivo, (2) grau em que os titulares do executivo são escolhidos por meio de 
eleições competitivas, (3) grau de oportunidade para aqueles que não são membros das elites de 
disputar cargos no executivo, (4) extensão dos controles sobre o executivo, (5) grau de 
desenvolvimento de estruturas institucionais de expressão política, (6) grau de acesso dos que não são 
membros das elites à estruturas de expressão política" (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 26). 
80 Cambaúva (2014a, p. 248) utiliza outra nomenclatura para designar a mesma classificação proposta 
por Ferraz Júnior (2008) e que, anteriormente, havia sido utilizada por Mozaffar e Schedler (2002). Para 
indicar OEs "independentes" usa o termo "dissociados". Para os “governamentais", "conexos". A 
justificativa da autora é de que “independente” pode conduzir a análise por um caminho falacioso: não 
estar ligado formalmente ao Poder Executivo não significa, necessariamente, ter independência. Da 
mesma forma, o vínculo com o governo não indica por si só falta de autonomia. Azevedo (2015, p. 29) 
comunga desse entendimento.  
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classificou-os quanto às origens e os requisitos básicos exigidos para alguém 

pertencer ao OE ao perfil dos seus integrantes. As possibilidades são: (1) 

governamental; (2) partidário; (3) especializado; (4) combinado. 

Em relação à natureza, a distinção tem por base a existência ou não de ligação 

do OE com o Executivo. Ele será (1) governamental, quando possuir vínculo com o 

Poder Executivo, geralmente a partir do Ministério da Justiça. Em oposição, o (2) 

independente se caracteriza por não possuir nenhuma ligação com este Poder. 

Também é possível ao OE ser duplamente independente, quando há dois organismos 

com distintas funções, ambos dissociados do governo. Será (3) misto, quando o 

modelo de governança eleitoral incluir dois organismos com distintas funções, sendo 

um governamental – que exerce o monitoramento, supervisão e toma as decisões 

sobre o processo eleitoral – e outro independente – que implementa a logística do 

processo eleitoral (FERRAZ JÚNIOR, 2008). 

Em 67% dos casos, os OEs foram classificados como independentes. Ferraz 

Júnior (2008) constata que há o predomínio de organismos mistos ou vinculados ao 

Executivo em países com democracias mais consolidadas. Já os países em processo 

de democratização ou com democracias mais recentes tendem a adotar o modelo 

independente. Este fato se explicaria na justificativa de que delegar ao Poder 

Executivo a organização das eleições traz o receio de não ocorrerem pleitos limpos e 

competitivos. Assim, preferem deixar esta tarefa nas mãos de organismos 

independentes. 

Lehoucq (2002) também ressalta a tendência de OEs independentes em países 

da terceira onda democrática, especialmente os latino-americanos. Em contraposição, 

observa que países com democracias industriais avançadas mantiveram o modelo 

clássico, típico das constituições dos séculos XVIII e XIX, no qual a governança 

eleitoral era dividida entre Executivo, responsável por organizar as eleições, e 

Legislativo, por certificar a contagem dos votos e solucionar o contencioso.  

Para Lehoucq (2002), o modelo clássico dificilmente fornece retornos eleitorais 

imparciais e amplamente aceitos. Isso porque os agentes políticos desejam maximizar 

seu poder e sempre haverá o esforço daquele partido que está no governo para 

unificar os dois Poderes sob sua gerência.  

A tendência seria o partido governante utilizar o aparato estatal que possui 

como ocupante da máquina pública para garantir o monopólio do governo estatal, ou 

seja, emitir decretos, fazer reformas legislativas, influenciar a mídia, estabelecer 
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cargos públicos com funcionários partidários, aumentar gastos públicos nas vésperas 

de eleições para convencer o eleitorado. Enfim, há alto risco de ele utilizar todas as 

possibilidades que o cargo lhe fornece para ampliar estratégias que possibilitem a ele 

expandir seu poder.  

Unificado o domínio sobre o Executivo e o Legislativo em um mesmo partido, 

dificilmente as eleições serão consideradas imparciais e aceitáveis pelas demais 

forças políticas. Diante disso, o modelo de governança clássico pode desencadear um 

cenário de incertezas, crise, protestos e disputas que não favorecem a estabilidade 

democrática.  

Assim, Lehoucq (2002) defende que o modelo clássico de governança eleitoral 

apenas funciona enquanto houver diferentes partidos a controlarem os poderes 

Legislativo e Executivo, e que se concretize um monitoramento mútuo entre os dois 

ramos. Apenas dessa forma as eleições gerariam resultados eleitorais aceitáveis para 

os representantes do povo de diferentes visões partidárias. 

Contudo, Barreto (2020, p. 36-37) registra que é necessário distinguir os OE 

entre aqueles formalmente independentes dos materialmente independentes. Ele 

afirma que a independência formal está consubstanciada em norma constitucional ou 

infraconstitucional, sendo mais “forte” quando o OE consta na Constituição, tendo em 

vista o custo mais elevado para a alterar em comparação à lei ordinária.  

Porém, a efetivação da independência tem de ser verificada na prática, 

configurando-se como um conjunto de mecanismos de execução diretiva que 

asseguram a capacidade efetiva de tomar decisões nas três dimensões da 

governança eleitoral (normatização, administração e adjudicação) e de 

autodeterminar o funcionamento de suas próprias estruturas (BARRETO, 2020, p. 39).  

Há três critérios a serem utilizados para atestar a independência material: 

funcional, orgânico e financeiro, os quais, quando combinados, podem indicar 

diferentes patamares na efetivação da independência. Barreto (2020, p. 39) os 

discrimina: 

 

a) a autonomia funcional, ensejando um amplo conjunto de tarefas e 
atribuições previstas legalmente para a execução da gestão eleitoral, 
resultando no fato de que, quanto maior for o número de atividades a cargo 
do EMB, maior será o grau de sua autonomia para o exercício efetivo de suas 
funções; b) autonomia orgânica, referente à capacidade de estruturação dos 
órgãos e de profissionalização do seu pessoal (staff e agentes de menor nível 
hierárquico), inclusive abarcando a própria forma de seleção e atribuição de 
estabilidade na carreira aos membros integrantes, evitando-se designações 
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centradas exclusivamente em indicações político-partidárias; c) autonomia 
financeira, atinente à capacidade de controle das próprias receitas e 
despesas, mediante a fixação de parâmetros orçamentários definidos 
legalmente, arquétipo em que os recursos materiais são alocados e 
implementados sem a ingerência governamental[81]. 

 

Em relação ao segundo critério, a forma de recrutamento ou ao perfil dos 

membros, o OE será: (1) governamental, se vinculado ao Executivo e se seus 

membros forem recrutados dentro do governo. Se os membros forem selecionados 

fora do Executivo, o OE poderá ser: (2) partidário, se forem indicados por possuírem 

vínculo com algum partido; (3) especializado, quando o processo de escolha não for 

partidário, mas sim a partir de critérios como conhecimento técnicos ou qualificações 

profissionais; ou, ainda, (4) combinado, quando é composto tanto por membros 

partidários quanto por membros não partidários. 

Um reparo que pode ser apontado ao modo de classificação proposto por 

Ferraz Júnior (2008) diz respeito a denominar como “especializado” apenas aqueles 

OEs cujos membros são selecionados fora do Executivo e que tenham conhecimento 

específico, pois aqueles indicados pelo governo podem ter um perfil baseado no 

conhecimento técnico.  

Compreende-se essa imprecisão porque, em cada um dos dois critérios 

apresentados, a clivagem fundamental é saber se o OE pertence ou não ao governo. 

Apenas no caso de não pertencer é que se torna relevante identificar quais 

características os membros do OE apresentam. Nesse sentido, o que o autor pretende 

indicar é que, ainda que formado por especialistas, um OE cujos membros são 

funcionários do governo é tipificado por essa peculiaridade, e não por aquela. 

Para Hartlyn; McCoy; Mustillo (2009, p. 32, tradução livre da autora), que 

analisaram a relação entre o modo como se organiza a governança eleitoral e a 

qualidade das eleições na América Latina, “a existência de um OE que demonstre ser 

independente dos partidos e profissional contribui claramente para melhorar a 

probabilidade de os processos eleitorais serem mais justos e livres”.  

Ou seja, como anota Barreto (2015), assim como as regras que disciplinam o 

processo eleitoral contribuem para legitimá-lo junto à sociedade e influenciam o 

comportamento responsável dos atores envolvidos na disputa, o OE que aplica essas 

                                           
81 Observa-se que esses critérios são bastante semelhantes àqueles utilizados para identificar o 
governo judicial e que foi abordado no capítulo 2. 
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regras e define o contencioso também cumpre papel importante para que esses 

objetivos sejam atingidos. 

Na América Latina há um predomínio de OEs independente-especializados. 

Dos 18 países analisados por Ferraz Júnior (2008), 12 são assim considerados, 

inclusive o Brasil.  

 

Quadro 4.2 - Modelos de OEs entre os países latino-americanos 
 

Independente –
Especializado 

Independente – 
Partidário 

Independente – 
Combinado 

Misto – 
Especializado 

Bolívia 
Brasil 
Chile 
Costa Rica 
Rep. Dominicana 
Guatemala 
México 
Nicarágua Panamá 
Paraguai 
Peru 
Venezuela 

Colômbia Honduras El Salvador Equador 
Uruguai 

Argentina 

Fonte: Ferraz Júnior (2008, p. 32) 

 

Os únicos países que concentram as atividades em uma única instituição são 

Brasil e Costa Rica. Porém, na Costa Rica inexiste a regra da interseção, ou seja, não 

há membros do Poder Judiciário que atuam no OE. 

 

Sendo assim, no Brasil, a governança eleitoral possui uma combinação de 
elementos única dentre os países latino-americanos analisados, concentra as 
atividades de governança em um único OE (rule application e rule 
adjudication), possui a ‘regra da interseção’ e exclui o Legislativo da indicação 
e seleção dos membros do OE (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 37). 

 

Hartlyn; McCoy; Mustillo (2009) examinam o impacto dos órgãos de gestão 

eleitoral sobre a qualidade das eleições na América Latina e no Caribe. Os autores 

analisam apenas as eleições de níveis nacionais, de 1980 – ou desde a primeira 

eleição que marcou a transição para a democracia –, até abril de 2003. No total, 

abarcam 104 eleições em 19 países, durante um período de 23 anos. 

A análise procura compreender se o grau de independência dos OEs, em 

conjunto com outras variáveis, interfere para que as eleições sejam: aceitáveis, 

inaceitáveis ou defeituosas.  

São consideradas aceitáveis aquelas que possuem "um procedimento justo e 

com solidez técnica" e inaceitáveis, quando "o processo eleitoral é muito deficiente 



292 

 

em termos técnicos ou processuais, ou o suficiente para evitar que os resultados 

reflitam a vontade dos eleitores livremente expressos nas urnas".  

A última categoria é intermediária, no qual as eleições possuem "graves 

deficiências técnicas ou processuais (devido a incompetência ou abuso de poder ou 

recursos estatais ou outros recursos extralegais; fraude ou violência), mas não na 

medida de afetar o resultado da votação nas eleições" (HARTLYN; MCCOY; 

MUSTILLO, 2009, p. 20, tradução livre da autora). 

Os autores utilizam duas medições para determinar o grau de independência 

de um OE. Na primeira, dividem-nos conforme a natureza da instituição que escolhe 

os seus integrantes, podendo ser mais ou menos partidarizados. Há quatro categorias:  

(1) aqueles dominados por um partido, normalmente aquele no poder, que 

possui representantes suficientes para tomar as decisões no OE;  

(2) mistos partidarizados, quando há uma representação equilibrada entre os 

partidos políticos, não havendo domínio de nenhum partido;  

(3) independente/misto partidarizado, quando alguns membros são nomeados 

com base em uma representação partidária e outros são independentes;  

(4) independentes, quando os membros são nomeados não por seu vínculo 

com os partidos políticos, mas sim por suas qualidades ou características 

profissionais. 

A segunda forma de medição utilizada se baseia no processo de nomeação 

dos membros e na duração de seus mandatos. Quanto maior o número de atores e 

de instituições envolvidas no processo de nomeação, mais independente será o OE. 

Da mesma forma, pressupõem ser maior a independência formal, quando o mandato 

dos membros do OE é mais extenso que o tempo que aqueles que os nomearam. 

A partir destes dados, Hartlyn; McCoy; Mustillo (2009) criam duas pontuações 

e as combinam para formar um único índice. Quanto ao grau de partidarismo do OE, 

a pontuação varia de zero a oito. A medição da relação com o processo de nomeação 

e a duração do exercício da função varia de zero a dois. O índice combinado varia de 

um a 10, sendo que valores mais altos indicam maior independência.  

A essas duas formas de medir a independência do OE, os autores relacionam 

outras variáveis para compreender se elas possuem influência no fato das eleições 

serem aceitáveis ou não, como: renda; corrupção; margem de vitória nas eleições; e 

participação de candidato à reeleição.  
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Seus resultados apontam o OE do Peru como o mais independente, com 

pontuação máxima (10), e os de Paraguai, Equador e República Dominicana como os 

menos independentes, com a pontuação mínima (1). Assim como Ferraz Júnior 

(2008), eles verificam uma maior incidência de OEs profissionais, permanentes e 

autônomos nos países latino-americanos. 

Observam que possuir um OE independente aumenta em 50% a probabilidade 

de uma eleição ser aceitável em relação a OE é dominado por um único partido. Um 

OE misto-partidário aumenta a probabilidade de escolhas aceitáveis em 37%.  

Ainda, em 40% das eleições nas quais o presidente em exercício se reelegeu 

ou o seu partido venceu o pleito, os processos eleitorais foram considerados 

defeituosos ou inaceitáveis. Em comparação, apenas 15% dos processos em que os 

partidos no poder perderam as eleições ou não apresentaram candidato, foram assim 

considerados.  

 

Para resumir, o efeito de controlar a presidência aumenta a probabilidade de 
eleições inaceitáveis; e o faz mesmo que o partido no poder participe por meio 
de um presidente em exercício ou de algum outro candidato, mas o efeito é 
mais forte quando um presidente em exercício participa de eleições 
(HARTLYN, MCCOY; MUSTILLO, 2009, p. 29, tradução livre da autora).  

 

Uma possível explicação para essa constatação seria a percepção de que os 

presidentes em exercício teriam "os meios e o incentivo para tentar manipular as 

eleições, principalmente se os contextos econômico ou político não forem propícios à 

sua reeleição" (HARTLYN, MCCOY; MUSTILLO, 2009, p. 29, tradução livre da 

autora). 

Ao contrário da hipótese inicialmente levantada, os autores constatam que 

quanto maior a margem de vitória nas eleições, a probabilidade de ela ser aceitável 

diminui. A análise demonstra que há muitas eleições que classificam como 

defeituosas e que ocorreram em um contexto de boicote da oposição, gerando 

margens muito desproporcionais em favor dos vencedores, o que poderia explicar os 

resultados encontrados. Citam os exemplos das eleições no Haiti, de 1995 e 2000, e 

no Peru, de 2000.  

A independência formal dos OEs também foi relacionada com o nível de 

corrupção. O resultado foi que a independência tem um efeito positivo mais forte e 

mais significativo sobre a probabilidade de um processo eleitoral ter sucesso quando 



294 

 

o nível de corrupção for baixo. Nos níveis intermediário e alto, o efeito é mais fraco e 

menos significativo. 

Também observam a relação entre o desenvolvimento econômico e o tipo de 

OE. Um maior nível de desenvolvimento econômico exerce um efeito positivo indireto 

nos processos eleitorais, culminando em OEs mais independentes. Ainda, a medida 

que aumenta o PIB per capita, também aumenta a probabilidade de que as eleições 

sejam aceitáveis, em vez de defeituosas ou inaceitáveis.  

A partir dos resultados obtidos, Hartlyn; McCoy; Mustillo (2009, p. 35, tradução 

livre da autora) ponderam que as "regras formais não são suficientes por si só, 

particularmente em situações em que instituições públicas estão cheias de corrupção 

e o estado de direito é fraco". Contudo, "os OEs profissionais e independentes, livres 

de qualquer influência partidária e controle do governo, oferecem uma chance muito 

maior de que as eleições sejam bem-sucedidas, particularmente em relação aos OEs 

de partido único". 

A investigação de Barreto (2020) corrobora esses achados. Ele analisou o OE 

de 155 países, na série história 2012-2018, confirmando que  

 

o modelo independente de gerenciamento da competição política é variável 
importante e significativa nas questões concernentes à lisura e à segurança 
dos pleitos, assim como está expressivamente associada a ambos os fatores. 
Além disso, o desenho organizacional materialmente independente tem 
impacto relevante na redução de fraudes, irregularidades e atos violentos 
relacionados às eleições [...] (BARRETO, 2020, p. 98). 

 

Ao analisar os OEs dos países latino-americanos, Sadek (1995, p. 2) constata 

serem "variadas as soluções institucionais encontradas para a administração e o 

controle do processo eleitoral, embora haja uma clara tendência a atribuir tais 

encargos a um órgão especial".  

A autora divide os OEs latino-americanos em dois grandes grupos: aqueles que 

adotam o modelo não político ou jurisdicional para suas composições; e os que 

possuem o modelo político, aquele com interferência do Executivo, do Legislativo ou 

dos partidos políticos.  

A Costa Rica seria o único caso totalmente jurisdicional. Argentina, Brasil e 

Chile estariam em uma posição intermediária. Peru possui uma organização não 

partidária, mas que não pode ser considerada jurisdicional, pois tem dentre seus 
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integrantes representantes de advogados e de faculdades de direito. Os demais 

países possuem OEs compostos a partir de um modelo político. 

No caso brasileiro, ainda que a Justiça Eleitoral possua grande autonomia e 

ampla gama de competências, Sadek (1995) não considera que ela esteja dentre os 

países de modelo não político. Isso porque entende que a autonomia financeira do 

Judiciário, prevista constitucionalmente, é relativa e dependente dos demais poderes, 

diante da necessidade de a proposta encaminhada pela Justiça Eleitoral ser apreciada 

pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Executivo. 

Outro elemento que reforça essa classificação reside no fato de uma grande 

parcela dos servidores da Justiça Eleitoral não terem sido selecionados e tampouco 

pertencerem ao corpo técnico da própria instituição. Historicamente, especialmente 

na 1ª instância, ela opera com servidores públicos requisitados ou cedidos de outros 

órgãos pertencentes aos governos federal, estadual ou municipal82. Apenas mais 

recentemente, ela passou a ser autorizada a realizar concursos para contar com 

amplas parcelas de servidores próprios83.  

Os OEs também são tipificados pela autora, conforme o exercício do controle 

do processo eleitoral. Nesse sentido, podem possuir quatro formas:  

(1) realizado por organismos que se inserem na justiça ordinária, o que ocorre 

no Brasil e na Argentina;  

(2) atribuído a órgãos especiais que não estão vinculados ao Poder Judiciário, 

mas são controlados internamente pelos partidos, como nos casos de Nicarágua, El 

Salvador, Paraguai e Honduras;  

(3) o caso da Costa Rica, que possui um organismo especial mas, 

diferentemente das duas primeiras alternativas, os seus integrantes são cidadãos que 

atuam com independência em relação aos poderes estatais, inclusive o Judiciário;  

(4) delegada a uma organização mista, como ocorre no Uruguai (SADEK, 

1995). 

A autora ainda apresenta as principais questões que permeiam os debates 

sobre a Justiça Eleitoral brasileira. Ela divide as discussões entre aquelas "de ordem 

                                           
82 Dados de 2015, apontam que 29,3% dos servidores do TRE-RS estavam nessa condição (ROCHA, 
R., 2015, p. 8). Atualmente, a requisição é normatizada pela Resolução 23.523 (BRASIL. TSE. 
Resolução 23.523/2017). Como será visto na tese, esse não é um detalhe circunstancial, e sim 
peculiaridade relevante da Justiça Eleitoral, a qual subsidiará um dos embates mais intensos dela com 
o CNJ. 
83 A Lei 10.842, de 2004, é um marco nesse campo, pois criou 2.874 cargos de analistas e outros 2.874 
de técnico judiciário para as zonas eleitorais brasileiras (BRASIL. Lei 10.842/2004).  
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institucional, referente ao modelo adotado" e "de natureza operacional, relativo às 

variáveis que intervêm, direta ou indiretamente, no funcionamento da instituição, como 

o contexto social, a legislação e mesmo fatores de natureza administrativa" (SADEK, 

1995, p. 60). 

No âmbito institucional, o debate gira em torno de três itens: (1) exorbitância da 

atuação da Justiça eleitoral, que estaria interferindo em matérias políticas e legislando; 

2) instabilidade e insegurança causada pelas diferentes decisões entre TREs e juízes 

de primeira instância; e, também, 3) em relação às críticas dirigidas à existência de 

juízes corruptos, sensíveis a pressões políticas.  

No que se refere à dimensão operacional, Sadek (1995) ressalva os problemas 

decorrentes da extensão territorial do Brasil. A grande quantidade de eleitores 

espalhados pelo imenso território dificulta a organização do pleito. Essa dificuldade 

ainda perpassa a organização interna da Justiça Eleitoral, que precisa garantir a 

eficácia e a uniformidade de suas decisões para juntas eleitorais que estão alocadas 

em comunidades remotas e longínquas, com diferentes costumes e condições para a 

execução do trabalho. 

Tarouco (2014, p. 235) argumenta que um OE que possui uma "gestão 

centralizada, com comissões e burocracia permanentes, independentes do executivo 

e não partidárias, além de uma detalhada regulamentação e da divisão das tarefas 

administrativas e judiciais entre autoridades diferentes", produz mais incentivos à 

competição eleitoral.  

Já OEs que possuem um desenho descentralizado favoreceriam mais agilidade 

e eficiência ao processo eleitoral e produziriam mais confiança no sistema. Ao mesmo 

tempo, a descentralização pode ser considerada menos eficiente na prevenção de 

fraudes do que um sistema centralizado. Um "modelo menos regulado oferece mais 

liberdade de ação aos gestores, facilitando o fluxo dos processos, mas ao mesmo 

tempo, ao oferecer abertura para discricionariedade, pode comprometer a 

credibilidade" (TAROUCO, 2014, p. 236). No quadro a seguir a autora propõe alguns 

efeitos que as diferentes características84 dos OEs podem gerar sobre a competição.  

 

                                           
84 As características são retiradas do texto de Mozaffar e Schedler (2002), que propõem seis dimensões 
variáveis nos modelos de governança eleitoral: (1) centralização; (2) burocratização das instituições de 
governança eleitoral; (3) independência em relação ao executivo; (4) especialização por funções; (5) 
delegação a atores não partidários; (6) grau de regulação dos processos. 
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Quadro 4.3 - Incentivos à competição partidária conforme dimensões e funções de 
governança eleitoral 

 
Fonte: Tarouco (2014, p. 235). 

 

Algumas das características elencadas pela autora merecem ser destacadas 

em relação ao OE brasileiro.  

A independência da Justiça Eleitoral em relação ao Executivo e Legislativo, 

aspecto já abordado neste trabalho e que existe desde a sua criação, possui algumas 

peculiaridades.  

Primeira, a autonomia orçamentária não é absoluta, pois a proposta de 

orçamento deve ser avaliada pelo Congresso e sancionada pelo Executivo, como já 

mencionado.  
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Segunda, o Presidente da República seleciona os dois ministros componentes 

do TSE nas vagas destinadas aos advogados, seguindo lista produzida pela STF. Da 

mesma forma, os ministros que participam do TSE, advindos do STF e do STJ, 

também foram escolhidos pelo Presidente para compor o Supremo. Por essa razão, 

Lima (2011, p. 53) afirma que a nomeação dos membros do TSE não é totalmente 

independente do Executivo, de modo que não se pode afirmar que sua “blindagem” 

política se encontra totalmente assegurada.  

Terceira, Azevedo (2015, p. 65-66), em eco ao que ponderam Hartlyn; McCoy; 

Mustillo (2009), ainda especula que  

 

Como o mandato do Poder Executivo dura 04 (quatro) anos, com 
possibilidade de reeleição, e os mandatos dos ministros do Tribunal Superior 
Eleitoral têm duração de apenas 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma 
única vez, subsequentemente, é passível de questionável a isenção desses 
advogados vestidos de magistrados. É que caso profiram decisões que cause 
incômodo seja ao Supremo Tribunal Federal, seja ao Chefe do Poder 
Executivo – já que compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar 
determinadas ações propostas em face dele – terá comprometida eventual 
pretensão de continuar na Corte Especializada. 

 

Por todos esses fatores, a independência da Justiça Eleitoral pode ser 

relativizada em relação ao processo de escolha dos membros dos tribunais ou à 

votação do projeto orçamentário. Por outro lado, há aspectos que reforçam a 

autonomia do OE brasileiro, como as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade dos vencimentos asseguradas aos seus membros85.  

Em relação à burocratização dos OEs, característica também abordada por 

Tarouco (2014), ressalva-se novamente que, desde 2004, por meio da Lei 10.842, a 

Justiça Eleitoral possui corpo de funcionários próprios, o que contribui para a eficiência 

de sua atuação, pois reduz erros por inexperiência ou improvisação, aumenta a 

possibilidade de accountability dos responsáveis e favorece a impessoalidade dos 

procedimentos.   

Cambaúva (2014a) procura distinguir o modelo de OE brasileiro do boliviano e 

do venezuelano. Expõe como ocorreu a criação desses OEs e a forma como eles 

estão estruturados. O trabalho se aprofunda muito pouco no que diz respeito à Justiça 

                                           
85 Os membros oriundos da advocacia não possuem vitaliciedade, mas lhes são oferecidas as garantias 
destinadas aos magistrados enquanto perdurarem seus mandatos. 
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Eleitoral brasileira, e sua relevância está na descrição das novas instituições eleitorais 

da Bolívia e da Venezuela86.  

Segundo a autora, os OEs desses dois países87 são recentes, tendo sido 

criados em 2009 e em 1999, respectivamente, o que difere do brasileiro, que data de 

1932. Ainda, diferentemente do Brasil, onde o OE faz parte do Poder Judiciário, ambos 

criaram um “quarto poder”, o Poder Eleitoral, com autonomia em relação ao Executivo, 

ao Legislativo e ao Judiciário. As semelhanças entre os três países mencionados 

estão na opção por modelos de OEs independentes, que buscam "romper os vínculos 

com partidos e com os poderes do Estado", procurando garantir a qualidade do 

processo eleitoral (CAMBAÚVA, 2014a, p. 257).  

Lima e Carvalho (2014, p. 63) também trabalham com a ideia de que "a forma 

como as eleições são administradas importam, sobretudo nas democracias 

emergentes, e vem se mostrando significativa para a consolidação do processo 

democrático".  

 

A confiabilidade dos resultados eleitorais, fator de fundamental importância 
na prática democrática e, durante muitos anos, grande obstáculo à 
democracia brasileira depende, em grande parte, da organização de todo o 
processo eleitoral e da autonomia e independência dos organismos 
encarregados de sua realização (LIMA; CARVALHO, 2014, p. 66). 

 

Em contraponto aos trabalhos que relacionam a confiabilidade no processo 

eleitoral à estrutura, à independência e à eficiência dos OEs, uma abordagem que 

merece destaque é a desenvolvida por Del Monte (2011). O autor parte da premissa 

de que o modelo de OE adotado em uma democracia, suas características e 

desempenho, aumenta ou diminui a eficiência, a eficácia no controle da gestão 

eleitoral e também a confiança e credibilidade política e social no processo eleitoral.  

                                           
86 Essa característica do artigo ocorre porque ele é derivado da dissertação da autora – que versa sobre 
os dois países mais o Equador –, com o acréscimo das questões alusivas ao OE brasileiro. Para mais 
detalhes, ver: Cambaúva (2014b). 
87 Na Bolívia, o OE chama-se Órgão Eleitoral Plurinacional. Ele possui autonomia funcional em relação 
aos Poderes do Estado e é composto de um órgão máximo do Poder Eleitoral chamado de Supremo 
Tribunal Eleitoral, nove Tribunais Eleitorais Departamentais, Juizados Eleitorais, Mesas de votação e 
os Notários Eleitorais. Na Venezuela, ele é chamado de Conselho Nacional Eleitoral (CNE) e é 
composto por cinco membros, denominados “reitores”, os quais não podem possuir nenhum vínculo 
com grupos políticos, sendo escolhidos pelo "Comitê de Postulações Eleitorais”, liderado por onze 
deputados da Assembleia Nacional e outros dez membros de outros setores. O CNE é formado por 
três candidatos representantes da sociedade civil (com seis suplentes), um do Conselho das 
Faculdades de Ciências Jurídicas das universidades públicas nacionais (com dois suplentes) e um do 
Poder Cidadão (com dois suplentes). Para mais informações, ver: Cambaúva (2014a, 2014b). 
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Ele analisa os casos do México e de mais 10 países sul-americanos (Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela). 

Subdivide os OEs a partir de alguns critérios.  

O primeiro deles é de acordo com suas funções, em: órgãos de gestão eleitoral 

(organização e administração das eleições) ou órgãos de justiça eleitoral (que seriam 

competentes para realizar a adjudicação dos conflitos eleitorais). O segundo é a partir 

de sua composição, distinguindo-os em: partidaristas ou especializados. A seguir, 

conforme o grau de independência, em: organismos governamentais (baixa) ou 

comissões independentes (alta). O quarto, segundo a duração, em: órgãos temporais 

ou permanentes. E, por fim, conforme seus poderes, em: limitados ou amplos. 

 

Quadro 4.4 - Critérios para classificação dos OEs segundo Del Monte (2011) 
 

Critério Classificação 

Função Órgãos de gestão eleitoral Órgãos de justiça eleitoral 
Composição Partidaristas Especializados 

Independência 
Baixa  
(organismo governamentais) 

Alta  
(comissões independentes) 

Duração Temporais Permanentes 
Poderes Limitados Amplos 

Fonte: Del Monte (2011) 

 

Del Monte (2011) evidencia que a maioria dos OEs latino-americanos são 

independentes e permanentes, compostos por membros especializados ou por 

integrantes do Poder Judiciário, com amplos poderes sobre o processo eleitoral e os 

atores que dele participam. Até este ponto seu estudo converge com as pesquisas 

anteriormente apresentadas.  

Contudo, os demais resultados põem em cheque essas perspectivas. A 

pesquisa destaca que em quatro países (Brasil, Chile, Uruguai e Venezuela), os OEs 

gozam de alta confiança pela população. Nos três primeiros, o tipo de OE é um tribunal 

eleitoral, enquanto o quarto é uma comissão eleitoral. Em outros três (Bolívia, México 

e Peru), a confiança nos OEs divide a população, com uma pequena diferença entre 

os que nele confiam e aqueles que possuem maior desconfiança. No primeiro país, o 

OE segue o modelo de tribunal e nos outros ele é uma comissão.  

Já na Argentina, Colômbia, Equador e Paraguai, há um alto grau de 

desconfiança nos OEs, sendo que na Argentina há um modelo dependente do poder 



301 

 

judicial e no segundo uma comissão eleitoral independente, mas que possui forte 

presença dos partidos políticos. Os outros dois são tribunais eleitorais independentes. 

Refutando sua hipótese inicial, o autor observa que a independência, a 

especialização e a confiança da população no OE não refletem a confiabilidade nas 

eleições88.  

O autor chega à conclusão que, nos países em que houve mínimas reformas 

eleitorais e os OEs têm poderes limitados, a população tende a confiar mais nas 

eleições. É o caso de Argentina89, Chile e Uruguai. Nos países que passaram por 

amplas reformas na gestão eleitoral, nos quais os OEs possuem altos índices de 

independência e amplos poderes sobre a gestão eleitoral, a população crê que as 

eleições são mais fraudulentas do que limpas, caso de Brasil, Bolívia, México, 

Colômbia, Equador e Paraguai90.  

Assim, mais independência e amplitude de ação do OE não se refletem 

necessariamente em mais confiança nas eleições por parte da população. Ainda 

constata que o cenário político e as conjunturas eleitorais dos anos prévios possuem 

mais relação com a confiança ou não da população no processo eleitoral do que o tipo 

de OE adotado.  

Nesse sentido, Hartlyn, McCoy; Mustillo (2009, p. 18, tradução livre da autora) 

também percebem a relevância dos fatores sociais e econômicos no papel dos OEs: 

 

Os resultados estatísticos indicam que as comissões eleitorais 
independentes e profissionais desempenham um papel positivo e importante 
nos processos eleitorais na América Latina, mesmo quando considerado o 
impacto de outros fatores socioeconômicos e políticos. Ao mesmo tempo, e 
como também indica a literatura sobre governança eleitoral, confirma-se que 

                                           
88 Del Monte (2011) utiliza dados de 1995 a 2006 sobre percepção e a confiança nas eleições pela 
população e pelos políticos, retirados do Latinobarômetro, do "Projeto Elites Parlamentares Latino 
americanas" (PELA) da Universidade de Salamanca, e de The Latin American Public Opinion Project 
(LAPOP). 
89 O autor destaca a existência de dois momentos em que a percepção da população sobre a existência 
de fraudes nas eleições é modificada na Argentina. Em 2001 e em 2002, anos de crise econômica e 
política, e, novamente, em 2006, ano em que a desconfiança nos partidos políticos alcança altos níveis. 
Assim, a queda da confiança no processo eleitoral estaria relacionada a fatores externos e não, 
necessariamente, à forma de atuação do OE. 
90 Peru e Venezuela são considerados casos isolados, diante da discrepância ocorrida ao longo dos 
anos analisados. No Peru, relaciona a queda na confiança à presença do regime de Alberto Fujimori 
até 2001. Na Venezuela, houve um aumento na percepção positiva da população em relação as 
eleições após 1999 e estaria relacionada a uma maior acumulação de poder nas mãos de Hugo 
Chaves, reduzindo os espaços para a oposição, o que reduziria a percepção de conflito político e 
desconfiança por parte da população. Contudo, entende-se que a partir destas afirmações não se pode 
compreender o porquê destas oscilações. Haveria a necessidade um estudo mais aprofundado sobre 
estes países que possibilite compreender as circunstâncias de cada eleição e os motivos das mudanças 
na percepção da confiança da população no processo eleitoral. 
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as comissões não podem ser consideradas sem levar em conta seu contexto 
sociopolítico. 

 

Em relação à percepção dos parlamentares quanto às eleições, Del Monte 

(2011) também percebeu que não está relacionada à confiança nos OEs. Na Bolívia 

(período 2002-2007), no Brasil (2003-2007), no México (2003-2006) e na Colômbia 

(2006-2010), há confiança no OE, porém desconfiança nas eleições. Já em Argentina, 

Chile, Paraguai e Uruguai, os parlamentares confiam em ambos. E, no Equador e na 

Colômbia (2002-2006), há desconfiança tanto nos OEs quanto nas eleições. 

Uma possível explicação para os níveis de confiança dos parlamentares estaria 

relacionada à posição que seus partidos obtiveram nas eleições. Se a "margem de 

vitória presidencial e no parlamento é ampla, então os políticos pertencentes aos 

partidos vencedores tendem a expressar maior confiança nas eleições" e, da mesma 

forma, a confiança é maior nos partidos de oposição se eles possuírem "uma margem 

de manobra ampla" (DEL MONTE, 2011, p. 204, tradução livre da autora). 

Importante perceber que este debate sobre as formas que os OEs se apresenta 

em relação à estrutura, composição e independência se pauta em discutir qual o 

melhor formato para a manutenção de eleições livres, limpas, plurais, que 

representem a vontade democrática.  

Portanto, o objetivo da maioria desses trabalhos é compreender qual desenho 

institucional proporcionará o melhor desenvolvimento democrático de uma nação ou 

reconhecer se o modelo adotado está ou não influenciando nos resultados eleitorais 

alcançados em determinado país e na confiança da população no processo eleitoral. 

Ainda que haja validade em compreender os diversos formatos e suas 

respectivas consequências, essas pesquisas não convergem com a proposta desta 

tese. Para o que se propõe, mais importante é a compreensão da forma como a 

Justiça Eleitoral exerce suas prerrogativas funcionais, em especial suas atividades 

administrativas, e como são distribuídas as funções no interior do OE brasileiro.  

Contudo, esta dimensão não está contemplada nos estudos acima delineadas, 

os quais classificam e dividem as funcionalidades dos OEs em relação aos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, ou, ainda, a uma comissão independente. Tratam, 

portanto, da separação das tarefas da governança eleitoral entre diferentes poderes 

e instituições, mas não consideram a complexa organização interna das estruturas 

responsáveis pela organização eleitoral.  
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Este trabalho propõe adentrar em um espaço até então prescindido na Ciência 

Política brasileira. Abarca uma análise que procura compreender como se dá a 

atividade decisória, a divisão da funcionalidade, a disputa por poder e por autonomia 

no interior de uma instituição – no caso, o Judiciário.  

Neste sentido, compreender um OE não significa tão somente observar sua 

estrutura formal, ainda que ela possua relevância e influência nas decisões. Essa 

pretensão vai além e contempla as formas como, na prática, o OE exerce a 

governança eleitoral, organiza a divisão interna de poder e se articula frente a outros 

atores.  

Entretanto, a partir dessas pesquisas, pode-se vislumbrar alguns aspectos 

relevantes que se relacionam à reflexão que se fará nesta tese. A independência da 

Justiça Eleitoral em relação ao Executivo e ao Legislativo confere ao OE brasileiro 

grande autonomia de atuação. Como visto, essa autonomia está presente desde sua 

criação e também se reflete na sua organização administrativa.  

Apesar de estar inserida no Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral possui sua 

própria administração interna – ou governo, nos termos observados no capítulo 2 –, 

estando nas mãos dos tribunais (TSE e TREs) a coordenação da atuação dos juízes 

eleitorais, bem como a determinação da logística de trabalho dos servidores, com 

vistas a promover suas tarefas-fim, exercer o rule application e o rule adjudication. 

Esta liberdade de atuação em relação aos demais poderes, mas, também, e 

principalmente, em relação aos demais órgãos do Judiciário, moldou a forma com que 

essa Justiça se comporta. E, sob essa perspectiva, o autogoverno, que historicamente 

acompanha a Justiça Eleitoral, possui reflexos na forma como o OE percebe a 

instituição do CNJ no interior do Judiciário. Isso porque, ele possui a incumbência de 

exercer o governo judicial e, assim, interferir nesta autonomia administrativa que até 

então prevalecia.  

Importante perceber que epistemologicamente essas classificações dos OEs 

não permitem o desenvolvimento do debate proposto neste trabalho, auxiliando 

somente na compreensão mais ampla do cenário em que o Organismo Eleitoral 

brasileiro se insere. 
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4.6 Síntese 

 
O capítulo apresentou a JE, suas características e como ela vem sendo 

estudada na Ciência Política e no Direito. 

A seção inicial expôs as circunstâncias que envolveram a criação da JE e o 

propósito de delegar a um órgão distinto do Poder Executivo e do Legislativo a tarefa 

de organizar todo o processo eleitoral, sob o intento da promoção de eleições livres 

de corrupções, fraudes e desvios que eram observados até então. 

Neste contexto, foi inserido o debate sobre o modelo de governança eleitoral 

adotado já em 1932 e as características típicas do OE brasileiro. Demonstrou-se as 

singularidades referentes ao arranjo institucional escolhido, no qual a alocação do rule 

application, rule adjudication e também, em alguma medida, do rule making ficou 

resignada a uma única organização, a JE.  A ela cabe tanto a organização, a 

implementação e o gerenciamento do processo eleitoral, a solução dos litígios 

decorrentes das eleições e o controle da integridade do processo eleitoral, bem como, 

a elaboração das normas que disciplinarão a realização das eleições e a organização 

da própria governança eleitoral.  

Destacou-se, ainda, que todo esse arcabouço institucional criado em 1932 

perdura sem modificações significativas até os dias atuais, demonstrando que a JE se 

apresenta como instituição consolidada no cenário político nacional. 

Em relação à estrutura orgânica do OE, foi realçada a forma de organização 

hierárquica, com o TSE no topo como órgão superior, no nível intermediário os TREs 

e a nível local, ou primeira instância, os juízes eleitorais. A composição do TSE e dos 

TREs é definida como híbrida. O TSE é composto por sete membros: três oriundos do 

STF; dois, do STJ; dois advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Os 

TREs também possuem sete membros: dois são provenientes do TJ, indicados pelo 

próprio tribunal; dois são juízes estaduais escolhidos pelo TJ; um é do TRF ou, em 

caso de inexistência deste no estado, um juiz federal indicado pelo TRF respectivo; 

dois são advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, escolhidos pelo 

Presidente da República dentre duas listas tríplices formadas pelo TJ. Já os juízes 

eleitorais são escolhidos dentre os juízes de direito que atuam na respectiva comarca. 

O mandato dos integrantes é temporário, um biênio, sendo permitida uma 

recondução. Ainda, os integrantes exercem o cargo concomitantemente à atividade 
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regular na instituição ou na sua carreira de origem e, dessa forma, não possuem 

dedicação exclusiva para atuação na JE.  

A conveniência destas características e as consequências que resultam para o 

processo eleitoral também foram abordadas. Há quem defenda que essa 

transitoriedade é benéfica e permite uma oxigenação do Direito Eleitoral. Também em 

defesa dessa característica é movido o argumento da preservação da imparcialidade 

dos magistrados que, em caso de permanência por muito tempo nas lides eleitorais 

poderia ser perdida diante da natureza inevitavelmente política da temática com a qual 

se envolve a Justiça Eleitoral, frente a um possível partidarismo ou, ainda, diante da 

possibilidade de acabarem existindo rixas dos competidores com a autoridade.  

Em reverso, a necessidade de existência de uma carreira própria é defendida 

por muitos autores sob o argumento da necessidade de garantias institucionais que 

permitam a independência de atuação, uma estabilidade do ambiente institucional, 

aprimoramento de gestão e continuidade nas decisões jurisprudenciais. Para este 

grupo, a periodicidade dos mandatos acaba refletindo na instabilidade das diretrizes 

eleitorais, na fragilidade doutrinária e em um conjunto normativo cheio de lacunas e 

de imprecisões. 

Outra peculiaridade da JE – e que aparecerá nos conflitos analisados – é a 

presença de integrantes do STF no TSE. O único outro organismo que possui essa 

característica na sua composição, de intersecção com os membros do STF, é o CNJ. 

Esse fato será aprofundado durante a análise empírica. 

Na terceira seção foi abordada as atribuições da JE: as funções jurisdicional, 

administrativa, consultiva e normativa. Coube especial destaque para esta última, a 

prerrogativa normativa-regulamentar da JE, que tem sido tema crescente de estudos 

que procuram analisar como ela é exercida, seus limites e a sua expansão nas últimas 

décadas. 

Essa função está presente desde o primeiro Código Eleitoral, em 1932. Ela se 

expressa por meio de resoluções que fazem parte, juntamente com as demais regras, 

da legislação eleitoral e que possuem força de lei ordinária, segundo interpretação do 

próprio TSE e do STF. Dessa forma, ela se aplica a todos (erga omnes) e sujeita as 

demais instituições judiciárias ao entendimento ali estabelecido. 

O debate que gira em torno dos limites desta prerrogativa é intenso. Muitos 

críticos defendem que a JE tem exorbitado sua função regulamentar, extrapolado a 

atividade interpretativa e criado novas regras, o que estaria aquém de suas 
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competências. Ainda, exploram o fato de a CF 1988 não ter expressamente autorizado 

à JE o exercício desta função, a qual encontra-se prevista no Código Eleitoral de 1965. 

Dessa forma, consideram a ação da JE seria inconstitucional.  

Contudo, aqueles que a entendem essa prerrogativa da JE como necessária e 

até benéfica, defendem o fato de a CF 1988 ter recepcionado o Código Eleitoral em 

tudo que não a contrarie. Para esses autores, a função é importante para que a JE 

possa desempenhar a administração do processo eleitoral e permite que ela realize 

modificações nas regras para adaptá-las à sua utilização prática e às mudanças 

sociais. Assim, o poder normativo possibilitaria a JE adequar legislações amplas aos 

casos concretos ou, ainda, criar regras sobre temas não previstos em lei.  

Argumentam, também, que o processo eleitoral sendo um ambiente que exige 

celeridade e prontidão na resolução dos problemas frente aos prazos curtos e rígidos, 

não seria possível aguardar todo o trâmite legal que envolve a elaboração de uma 

legislação via Poder legislativo. 

Indiscutível é o fato de que houve um aumento de decisões que inovam em 

matéria legislativa nas últimas décadas, o que trouxe a JE para o âmago de muitos 

debates políticos sobre sua ingerência normativa91.  

Além dessa especificidade da função normativa-regulamentar, para a tese 

também foi relevante compreender os aspectos envolvendo a função administrativa 

da JE. Ela se difere das demais instituições judiciárias, pois, ainda que também exerça 

o contencioso jurisdicional, sua principal função é organizar as eleições. Assim, além 

da própria organização interna, cabe à JE decidir administrativamente sobre assuntos 

que envolvem a organização, fiscalização e execução do processo eleitoral.  

A gerência de todo esse aparato administrativo sempre esteve abarcada no 

chamado autogoverno judicial, analisado no segundo capítulo. Dessa forma, 

                                           
91 A perspectiva de que a JE estaria atuando endogenamente, com vistas a ampliar seu espaço, merece 
uma análise dedicada a compreender a agência dos atores e as condições causais para esta 
ocorrência, assim como buscando entender como a JE vem deslocando, ao longo do tempo, seu lugar 
político por meio de um processo de conversão. Costa Júnior (2018, p. 7) realiza trabalho nesse sentido 
analisando as mudanças e a ampliação da atuação do STF no cenário político. Para o autor essa 
mudança não se explica apenas por fatores exógenos ao STF, tais "como a alta fragmentação do 
quadro político-partidário e o uso estratégico que atores políticos fazem da mobilização dos 
instrumentos de acesso à Corte", mas deve ser observado também por outro ângulo, uma análise 
endógena, observando como os "Ministros do STF agem no intuito de aumentar a capacidade da Corte 
de intervir na arena política, e, por extensão, a sua própria capacidade individual". Essa mesma 
perspectiva pode ser aplicada ao TSE. Não se trata do objetivo dessa tese, mas é relevante 
compreender que há essa expansão na atuação da JE, pois este aspecto tem influência sobre o 
ambiente institucional em que ocorrem os conflitos analisados, como será destacado no último capítulo. 
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historicamente, coube a própria JE o papel de administrar seu ambiente institucional. 

Diante disso, não é surpresa que suas atribuições se choquem com o controle 

administrativo exercido pelo CNJ.  

Como se verá na análise empírica, essa sobreposição entre as atividades do 

CNJ e da JE foi propulsora de diversos conflitos entre as duas instituições e ditou o 

jogo da disputa interna pelo controle do governo judicial no que diz respeito a assuntos 

relacionados à JE.  

Por fim, com a intenção de desbravar como a JE tem sido apropriada pela 

literatura, a seção 4 apresentou uma gama de estudos que abordam a estrutura do 

OE brasileiro, comparando-o a organizações internacionais voltadas ao mesmo fim e 

relacionando a forma como o OE é construído com a confiabilidade e a eficiência do 

processo eleitoral. 

O resultado da revisão de literatura realizada neste capítulo permitiu observar 

que o foco dos estudos envolvendo a JE se deu de forma majoritária sobre dois temas: 

1) a análise de seu poder normativo e todos os aspectos envolvidos no exercício desta 

prerrogativa, e 2) a estrutura da JE e as consequências externas que diferentes 

escolhas de OEs proporcionam no andamento eleitoral. 

Isso possibilitou observar a existência de um déficit no que se refere as análises 

realizadas na literatura que estuda a JE. As relações internas, suas diretrizes de 

organização, a hierarquia que subsidia a atuação dos diferentes níveis da estrutura 

organizacional, as disputas por poder e espaço e a articulação entre agência e 

estrutura, são temáticas deixadas de lado até então. A esse espaço, ainda em aberto, 

que a tese se dedica. 

A percepção da pesquisa é de que esta ausência ocorra frente a dois motivos 

que se relacionam. O primeiro, já destacado nesta tese, diz respeito ao foco dos 

estudos institucionais na análise de mudanças exógenas, estabilidade institucional, 

conjunturas críticas e path dependence. O segundo, e que não deixa de ser 

consequência do primeiro, envolve a dificuldade e complexidade da análise que 

relaciona dinâmicas internas das organizações e a consequente carência de modelos 

de análise que subsidiem esses estudos. Por esse motivo, é um campo a ser 

descortinado e uma métrica que se desenvolve ao longo da formulação do trabalho. 

 
 

 



 

 

Capítulo 5 – O conflito nos processos analisados pelo CNJ 

 

Depois de apresentar as bases teórico-analíticas da tese (capítulos 1 e 2) e 

procurar caracterizar o CNJ e a Justiça Eleitoral (capítulos 3 e 4), é chegado o 

momento de realizar a análise da relação que elas estabeleceram entre 2005 e 2015, 

o primeiro decênio de funcionamento do CNJ. 

Este capítulo traz o resultado da análise da tramitação no CNJ de processos 

nos quais ele e a Justiça Eleitoral são partes ou interessadas e se evidenciam os 

estranhamentos ou conflitos em que estiveram envolvidos, notadamente em torno da 

definição das competências e das capacidades que cabem a cada uma. No próximo 

capítulo será seguido o mesmo procedimento, porém com ênfase à tramitação no 

TSE.     

Portanto, este capítulo principia a tarefa mais específica da tese, aquela na qual 

é apresentado o trabalho de pesquisa original, assim como são detalhados os 

esforços para resolução efetiva do problema e se consolidam os resultados 

alcançados.  

Antes da exposição da pesquisa empírica, porém, quer-se registrar uma 

carência. Ela valida e impulsiona a relevância da proposta que a tese vem 

desenvolvendo. A carência em questão se refere ao fato de que a relação entre CNJ 

e JE tem sido praticamente negligenciada pela literatura especializada de diferentes 

áreas.  

Os levantamentos do estado da arte, presentes nos dois capítulos anteriores, 

abordaram diferentes ângulos das duas instituições, inclusive a interface delas com 

outras organizações, como o Poder Executivo, Legislativo e outros órgãos do 

Judiciário, em especial o STF. Entretanto, quase nenhuma das referências abordou 

com atenção e interesse como elas se relacionam entre si. 

A literatura não fornece análises sobre esse tema. Parece que ele não existe 

e/ou, ainda que reconhecido, não é considerado merecedor de análise. Há propostas 

de investigação que atentam para certos elementos e/ou que alcançam determinados 

resultados que podem ser relevantes para a investigação que a tese se propõe a 

realizar, como foi apontado em capítulos anteriores. Todavia, sempre a partir de 

analogias ou de adaptações. 
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 Há exceções a destacar. Todas pertencem academicamente à área do Direito 

e procedem por meio de análises dogmáticas e especulativas. Elas abordam duas 

questões fundamentais e desenvolvem, para cada, uma interpretação ou resposta 

particular. Ambas estão presentes na dissertação de Bossler (2015, p. 205-224), a 

qual se torna uma espécie de síntese dessas contribuições. 

A primeira questão aborda se o controle do CNJ abrange o TSE ou não. A 

resposta de Bossler (2015) é que esse controle não seja possível.  

A alegação é que o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral tem ministros do STF 

dentre seus integrantes (três dos sete membros). Por causa dessa peculiaridade, 

assim como acontece com o STF, que não pode ser por ele controlado, competeria 

ao CNJ, no máximo, o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos quatro 

ministros não oriundos do STF, ou seja, os dois vindos do STJ e os dois provenientes 

da advocacia.  

Quem também compartilha essa opinião é o Ministro Marco Aurélio, conforme 

depoimento ao projeto “História Oral do Supremo” (CANTISANO; PEREIRA; 

MOHALLEM, 2017, p. 104) e Sousa (2017). 

Para essa corrente interpretativa, as determinações do CNJ caberiam 

integralmente às instâncias inferiores da Justiça Eleitoral, ou seja, aos TREs e aos 

juízes eleitorais, além do corpo de servidores. E, no que tange ao TSE, somente 

poderiam abranger os ministros não pertencentes ao STF. 

Como será abordado adiante, essa questão sobre as competências de cada 

um é ponto relevante a ser observado. Analiticamente, não do modo como Bossler 

(2015), Sousa (2017) e o Ministro Marco Aurélio o fazem, com a intenção de 

determinar previamente qual é a hierarquia que pode ser extraída da norma e qual 

interpretação deve preponderar. Mas, sim, com vistas a verificar como essas fissuras 

se manifestam em casos concretos, nos quais há conflitos entre ambas as instituições 

em torno da definição de a quem cabe decidir o quê e em qual medida. 

A segunda questão abordada por Bossler (2015) diz respeito ao tipo de controle 

que o CNJ pode exercer sobre a Justiça Eleitoral em geral. O argumento dele é que, 

independentemente da polêmica anterior, que se referia em particular ao STF, o 

controle exercido pelo CNJ é mais restrito do que aquele que exerce sobre os demais 

órgãos do Judiciário.  

Do ponto de vista formal não há diferenças: o limite da atuação é a atividade 

típica dos órgãos do Judiciário. Do ponto de vista material, contudo, há distinção. 
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Enquanto a atividade típica compartilhada por todos é jurisdicional, a Justiça Eleitoral 

tem mais uma tipicidade, que é administrar e realizar as eleições (rule application). 

Em outros termos: Bossler (2015) argumenta que, em razão da especificidade 

de a Justiça Eleitoral ter duas funções típicas – jurisdicional e administrativa –, ela 

seria uma exceção no controle que cabe ao CNJ. Assim como ocorre com os demais 

órgãos do Judiciário, ele ficaria restrito aos aspectos disciplinares e às decisões que 

se referem à administração interna da Justiça Eleitoral, mas não à administração das 

eleições propriamente ditas, justamente aquela atividade que mais preenche o 

cotidiano da JE.  

 Tal interpretação já havia sido defendida por Oliveira (2010), no primeiro artigo 

que aborda especificamente a relação CNJ-JE. Ele propugna que a Justiça Eleitoral 

se distingue dos demais órgãos do Judiciário não só por ser especializada, mas por 

ter duas atividades típicas, a jurisdicional na área eleitoral e a de administrar e realizar 

as eleições. Como apontado no capítulo anterior, essa segunda atividade implica 

cuidar de atividades que nada têm de jurisdicionais, como alistar eleitores, convocar 

e treinar pessoal que vai trabalhar nos pleitos, receber e deliberar sobre as inscrições 

de candidaturas, receber e promover a contagem dos votos etc. E, assim como outros 

autores, caso de Jardim (1998), ressalva que a atividade administrativa é mais comum 

ou típica na Justiça Eleitoral do que aquela propriamente judicial. 

Oliveira (2010) argumenta, então, que a Justiça Eleitoral exerce dois tipos de 

atividades administrativas. Uma é de cunho interno, referente à gestão de sua 

“economia interna”, o que qualquer órgão judicial exerce como atividade atípica – e é 

objeto de controle do CNJ. A outra é a tarefa de administrar as eleições, como visto 

acima, uma atividade-fim tanto quanto o exercício jurisdicional, e, por isso, distintiva 

na sua condição de órgão do Poder Judiciário. Desse modo, com vistas a estabelecer 

“zonas de impenetrabilidade ao controle exercido pelo Conselho” (OLIVEIRA, 2010, 

p. 108), esta ficaria fora do alcance do CNJ.  

Ainda que se possa considerar procedentes tais interpretações alusivas aos 

limites de atuação do CNJ frente à Justiça Eleitoral, elas são interpretações. Além de 

existir espaço para discutir, em abstrato, se são as mais corretas, resta outra questão, 

essa sim muito mais contundente, que é observar como tem se dado, concretamente, 

a atuação do CNJ frente à Justiça Eleitoral, a reação desta diante da nova realidade 

e como tem se resolvido os conflitos, na interrelação entre eles ou por meio de 

decisões de terceiros.  
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Isso porque, ainda que preponderem os parâmetros vistos acima, resta 

perguntar: o que compreende a atividade administrativa, finalidade da Justiça 

Eleitoral? O que perfaz atividade administrativa, que é meio e que seria objeto de 

intervenção do CNJ? Da mesma forma, como a Justiça Eleitoral as interpreta?  

É no amplo espaço de discricionariedade e de disputas na busca por definir 

esses espaços da Justiça Eleitoral e do CNJ que a proposta da tese se estrutura, 

como já foi várias vezes enfatizado. De igual forma, é com vistas a verificar 

empiricamente e a produzir evidências sobre a dinâmica efetiva desses 

estranhamentos e conflitos que o capítulo se desenvolve.  

 

5.1 Notas metodológicas 
 

Processos em que CNJ e JE foram parte ou interessados compõem o locus 

escolhido para identificar e analisar os conflitos em torno das competências de cada 

um.  

Pondera-se que, embora se tratem de processos administrativos, eles seguem 

a lógica, o modelo e a linguagem dos processos jurisdicionais, típicos do Judiciário e 

do cotidiano profissional dos integrantes do CNJ – talvez a exceção sejam alguns dos 

indicados pelas casas legislativas que atuam como professores da área do Direito, 

mas que, de qualquer modo, não os desconhecem pela formação.  

E, pelos ritos adotados pelo CNJ, os processos analisados seguem os 

procedimentos a que são submetidos os processos jurisdicionais ao tramitarem em 

tribunais: são distribuídos a um relator, que decide monocraticamente ou submete um 

relatório-voto ao plenário, que é quem decide o pleito. Na instrução, o relator pode 

determinar providências, diligências e realizar audiências. E no julgamento em 

plenário, há a possibilidade de as partes ou seus advogados fazerem a sustentação 

oral. 

O recorte temporal analisa aqueles que se estabeleceram e já transitaram em 

julgado no decênio 2005-2015. Dessa forma, os processos analisados 

obrigatoriamente foram julgados nesse período, seja liminarmente, seja com decisão 

final (tomada no plenário ou monocraticamente)1.  

                                           
1 Os processos que estão disponíveis para acesso por meio do sistema de consulta à jurisprudência 
são os que já tiveram algum tipo de decisão. Antes disso o caso não é listado como jurisprudência e só 
pode ser consultado por meio do sistema de acompanhamento processual de forma individual. De 
qualquer sorte, condiz com a intenção desta pesquisa, que é a de compreender, por meio das 
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O início no ano de 2005 se impõe porque foi aquele no qual o CNJ foi instaurado 

e passou a funcionar, após ter sido criado no ano anterior, por meio da EC 45 e ter 

tido a sua existência considerada constitucional pelo STF ao apreciar a ADI 3.367.  

O ano de 2015 foi escolhido como o período final devido a dois aspectos. O 

primeiro, porque foi em 2016 que se iniciou a elaboração deste trabalho. Assim, foram 

buscados os processos julgados nos anos anteriores ao início da pesquisa. O 

segundo, está relacionado a dois acontecimentos datados de 2016 e que instigaram 

a compreensão do ocorrido até então entre as duas instituições.  

Um foi a expedição pelo CNJ da Resolução 216/2016, na qual ele reafirmou 

seu poder de atuação perante a JE, tornando ainda mais evidente a existência de 

conflitos anteriores que mobilizaram a elaboração dessa norma2.  

O outro foi a reação da JE. O TSE se dirige ao CNJ e, em conjunto, as duas 

instituições emitiram a Portaria da Presidência 98/2016, por meio da qual instauram 

grupo de trabalho permanente para assessorar os órgãos do CNJ na elaboração de 

atos normativos atinentes às especificidades da JE.  

Para a seleção dos casos a serem analisados, uma pesquisa preliminar foi 

realizada junto aos processos julgados pelo CNJ que envolvem a JE. Houve a consulta 

no site do Conselho, por meio do dispositivo de consulta às jurisprudências proferidas 

pelo órgão, com a busca pelo termo "Justiça Eleitoral".  

Ressalva-se que essa pesquisa disponibiliza apenas os resumos dos 

processos, nos quais podem ser evidenciadas as partes, o objeto da ação, a ementa 

da decisão e mais alguns detalhes, como classe processual, jurisprudência utilizada 

e a existência de unanimidade ou de votos divergentes no julgamento.  

Como será detalhado nas seções a seguir, em uma primeira apreciação aos 

resumos, identificaram-se os processos em que a Justiça Eleitoral realmente 

encontra-se como parte ou interessada (a instituição ou seus servidores). Foram 

excluídos os processos em que o termo pesquisado aparece apenas de forma indireta, 

como, por exemplo, na citação de uma jurisprudência.  

Posteriormente, foi realizada uma segunda triagem na qual foram selecionados 

os casos em que foram encontrados os conflitos entre as instituições. 

                                           
manifestações dos ministros e dos conselheiros, como eles articularam os aspectos institucionais e 
históricos, o que é observado com mais intensidade nos votos proferidos nas decisões prolatadas. 
2 A Resolução 216/2016 será analisada no capítulo 7. 
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Sucedendo os primeiros passos, que abrangeram a realização das triagens nos 

resumos dos processos disponíveis que envolvem as duas instituições, buscou-se a 

íntegra das ações selecionadas. O acesso aos processos julgados pelo CNJ foi obtido 

por meio de um Certificado Eletrônico, disponível para advogados, que permite ter 

acesso aos processos digitalizados via portal eletrônico do CNJ.  

Assim, a seleção e a coleta do material analisado no trabalho envolveram as 

seguintes etapas: (1) catalogação dos processos no site do CNJ; (2) triagem das 

decisões em que as instituições efetivamente aparecem como interessadas ou são 

partes nos processos; (3) seleção dos casos relevantes para a tese; (4) busca da 

íntegra dos processos selecionados para análise. 

A partir do acesso à íntegra dos processos, realizou-se a análise que se 

desdobra nesse capítulo. Ele está dividido em quatro seções, incluindo esta que se 

dedica a esclarecer os caminhos metodológicos. As demais se destinam a expor os 

dados relativos aos processos julgados pelo CNJ.  

A segunda seção é subdividida em quatro itens. Neles são detalhados os 

processos analisados e sistematizados os dados para permitir uma visão mais clara 

do conflito, principais temas, formas de abordagem pelo CNJ, período de maior 

incidência, dentre outros elementos de caráter descritivo e quantitativo, os quais 

possibilitam um panorama do conflito e o desenvolvimento de algumas reflexões 

acerca da relação entre essas duas instituições e os atores que nelas atuam.  

Na terceira seção é apresentada uma análise sobre a dinâmica decisória no 

CNJ, discutindo o papel da relatoria, do plenário e da colegialidade no órgão. Por fim, 

na última seção é realizada uma compilação dos resultados encontrados. 
 

5.2 A seleção dos processos  

 

A primeira pesquisa ocorreu em 18/08/2016. Ela foi realizada por meio do 

dispositivo de consulta às jurisprudências no site do CNJ e retornou 131 ocorrências.  

Com o fim de revisar essa primeira pesquisa, a busca foi novamente realizada 

em 25/03/2019, oportunidade em que foi encontrada uma mudança nos resultados, 

pois foram localizados 138 processos.  

Com vistas a abarcar o maior número de processos que envolveram as duas 

instituições, as duas pesquisas foram mescladas, o que redundou em um total de 147 

processos diferentes que contêm as palavras "Justiça Eleitoral" em seu corpo.  
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Durante a análise desses 147 casos, outros 15 foram encontrados. Eles não 

haviam figurado nas duas rodadas de pesquisas, mas apareceram por intermédio de 

jurisprudências citadas no interior dos processos analisados. Apesar de não estarem 

relacionados nas pesquisas realizadas no site do CNJ, eles possuem relevância para 

o trabalho e foram incluídos para fim de compreensão do conflito.  

Desse modo, chegou-se ao total de 162 ocorrências. Ao fim, após a análise dos 

resumos destes casos – resumos esses disponíveis no site do CNJ –, realizou-se uma 

triagem, o que reduziu a 102 o número de processos em que a Justiça Eleitoral 

realmente se encontra como parte ou como interessada (a instituição ou seus 

servidores).  

Os 60 processos que foram excluídos nesse momento tratam de questões que 

não têm relação direta com a JE. Em alguns apenas aparece a expressão "Justiça 

Eleitoral" em jurisprudência citada no processo e, por isso, figuraram na pesquisa 

realizada pela expressão no site do CNJ. Em outros, o assunto em debate trata da 

utilização do tempo de serviço eleitoral obrigatório ou como voluntário nas eleições 

para pontuar em concurso para os diversos cargos da administração pública.  

Há, ainda, processos que tratam de parecer sobre orçamento da Justiça do 

Trabalho. No texto do acórdão que serviu de modelo para diversas decisões constava 

que o orçamento do Poder Judiciário da União também abarca os orçamentos das 

justiças Militar, Eleitoral e Federal. Logo, somente por essa razão a Justiça Eleitoral 

era referida. 

Os demais casos trataram de assuntos pontuais. Um exemplo é o processo que 

tratou da manutenção do horário para utilização de espaço no Fórum, disponibilizado 

ao MP durante o período eleitoral, quando o fórum estaria trabalhando em horário 

reduzido.  

Ainda em relação ao MP, há um processo que trata da remuneração dos 

membros que trabalham junto à JE, discutindo se seus salários deveriam ser pagos 

pelo MP ou ser incluído no orçamento do Poder Judiciário da União. Em todos casos, 

a JE aparece de forma indireta, e não como participante ou interessada direta no 

processo.  

Os 102 processos selecionados para serem analisados foram subdivididos em 

categorias relativas ao assunto. Elas foram delimitadas pela autora para facilitar o 

entendimento acerca dos processos analisados e da forma de atuação do CNJ.  
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Gráfico 5.1 - Classificação por assunto dos processos encontrados junto ao site do 
CNJ que envolvem a Justiça Eleitoral (2005-2015) 
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 Quarentena - 1

Total: 102 processos

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ  

 

Entretanto, a classificação dos processos por assunto ou por temática é 

subsidiária. A questão mais relevante para a investigação reside em identificar 

aqueles que abarcavam dúvidas e/ou disputas em torno da competência do CNJ 

frente àquela que a JE já desempenhava.  

Assim, realizou-se uma segunda classificação. Esta procurou separar os 

processos que envolveram algum tipo de conflito em torno das competências do CNJ 

e os demais, que não envolviam esse tipo de questão.  

Na realização dessa classificação foi identificado que, dos 102 processos 

analisados, em 39 foi relatado algum tipo de dúvida relativa à abrangência da atuação 

do CNJ em assuntos atinentes à Justiça Eleitoral. Os casos dizem respeito às 

atribuições constitucionalmente estabelecidas para o CNJ, ou seja, o controle da 

atuação administrativa e financeira do Judiciário e do cumprimento dos deveres 

funcionais pelos seus membros (BRASIL. CF 1988, art. 103-B, § 4º).  

Nesses 39 processos se observou um potencial conflito entre as duas 

instituições ou, ainda, foram aqueles nos quais o CNJ delegou a competência à JE ou 

determinou que há competência concorrente entre ambos.  
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Os 63 processos “dispensados” nessa triagem tratam de assuntos que 

envolviam a Justiça Eleitoral, mas não perpassam nenhum tipo de discussão sobre a 

possibilidade de o CNJ estar definindo mudanças internas à Justiça Eleitoral, impondo 

determinações a essa Justiça sobre assuntos atinentes às eleições, tampouco 

implicaram que adentrava em matéria de típica competência da JE. Ou seja, não 

envolvem as incertezas que surgiram após a implementação do CNJ, nem contribuem 

para compreender o conflito e a forma como o Conselho vem atuando e administrando 

as disputas geradas por sua inserção no Poder Judiciário.  

 

Tabela 5.1 - Processos do CNJ que versam sobre a Justiça Eleitoral, divididos 
conforme a segunda triagem realizada pela tese (2005-2015) 
Classificação Excluídos Selecionados para 

análise 
Orçamento 12 0 
Disciplinar 3 2 
Nepotismo 6 0 
Seleção de magistrados 11 6 
Horário de expediente 4 1 
Lotação de servidores 8 21 
Remuneração 4 2 
Quarentena  0 1 
Outros 15 6 
Total 63 39 

Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ 

 

Na tabela acima, os processos estão divididos entre aqueles excluídos nessa 

segunda triagem e os selecionados para uma análise mais detalhada pela pesquisa, 

separados conforme a classificação realizada pela tese.  

Em sua maioria, os processos excluídos nessa etapa da pesquisa abordam 

questões: orçamentárias, normalmente parecer sobre o projeto de lei orçamentária 

anual da JE (12 casos); disciplinares ou que envolvem nepotismo (três e seis casos, 

respectivamente); escolha nos Tribunais de Justiça de magistrados para compor os 

TREs e para atuar como juiz eleitoral (11 casos); remuneratórias (quatro casos) ou, 

ainda, pedido de horas extras de ocupantes de cargos comissionados durante o 

período eleitoral (quatro casos).  

Ainda houve oito casos classificados pela pesquisa como "lotação de 

servidores". Contudo, diferentemente daqueles que envolvem a Resolução 88/2009 

do CNJ, que será tratada a seguir, esses processos não resultaram em nenhum 

desacordo entre CNJ e JE. Os assuntos envolviam questões de menor relevância, 
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como critério de desempate entre servidores para escolha de quem ficaria com a vaga 

para remoção ou para permuta entre servidores.  

Os demais 15 casos classificados como "outros" trataram de assuntos pontuais, 

como: adicional de qualificação de graduação para servidor; Escola de Magistratura 

ou implementação de tecnologia de informação em todo o Judiciário, incluindo a JE e 

parecer sobre anteprojetos de lei para criação de cargos na JE (três casos).  

 

5.2.1 Processos em que foi discutida a ingerência do CNJ sobre a JE  

Um aspecto a ser grifado é o elevado número de processos em que a questão 

da competência do CNJ está presente. No período analisado, em 39 processos, o que 

equivale a mais de 38% do total daqueles inicialmente analisados (102 casos), houve 

a necessidade de fazer referência à competência deste órgão. Por si só, o dado 

evidencia as incertezas que perpassam a questão.  

Pode-se observar que tanto a Justiça Eleitoral e seus servidores quanto outros 

atores interessados, ao ingressarem com uma ação ou uma consulta junto ao CNJ, 

intentam obter a resolução de conflitos sobre assuntos que até mesmo o CNJ percebe 

não serem atinentes a sua função.  

Ao relatar a minuta da Resolução 216, posteriormente aprovada pela cúpula do 

CNJ na primeira sessão do Conselho em 2016, o Ministro Ricardo Lewandowski 

menciona tais dúvidas e questionamentos em relação às atribuições do CNJ em 

relação à Justiça Eleitoral: 

 

Nós temos várias dúvidas concernentes a nossa competência relativamente 
aos Juízes Eleitorais [...] sobretudo tendo em conta o fato de que nós estamos 
antecedendo agora, do ponto de vista temporal, uma eleição nacional, mas 
claro para eleger prefeitos e vereadores, nós teremos uma grande massa de 
magistrados eleitorais de primeiro e de segundo graus e mesmo nos 
Tribunais Superiores e chegou o momento de talvez, de nós reafirmarmos a 
nossa competência constitucional em relação aos Juízes Eleitorais. Há 
inúmeras dúvidas, inúmeros questionamentos que nos foram colocados pelos 
presidentes dos Tribunais Regionais do País, existem algumas dúvidas 
também quanto a nossa competência que foram manifestadas no próprio 
TSE, mas eu creio que a nossa competência esta inequivocadamente 
estampada na Constituição Federal (BRASIL. CNJ. Processo nº 0000299-
45.2016.2.00.0000). 

 

Destaca-se que os 39 processos selecionados foram analisados na íntegra. 

Como já mencionado, eles foram obtidos na forma digitalizada via portal eletrônico do 

CNJ. 
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Na Figura 5.1 pode-se observar os 102 processos classificados por tema e por 

incidência de discussão sobre a competência do CNJ.  

 

Figura 5.1 - Processos do CNJ envolvendo a Justiça Eleitoral, subdivididos por tema 
e por incidência da discussão acerca da competência (2005-2015) 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ  

 

Na Figura 5.1, a intersecção entre os círculos relativos ao tipo de processo e 

aqueles em que há debate sobre a relação CNJ-JE corresponde aos 39 processos 

que envolvem algum conflito ou discussão acerca da atuação do CNJ frente à JE. O 

número presente na área de intersecção indica os casos em cada assunto. O número 

no círculo correspondente à categoria e se refere aos processos em que a 

competência não esteve em pauta.  

Observa-se que 21 processos tratam da lotação de servidores e de 

magistrados: seis dizem respeito às regras de seleção dos magistrados para 

comporem os TREs e a Corte Eleitoral; dois dispõem sobre questões disciplinares; 

dois discutem questões relacionadas à remuneração de servidores e magistrados; um 

trata do horário de expediente na JE, mais especificamente dos plantões nessa 

Justiça; um aborda o período de quarentena necessário para os advogados que 

atuaram como magistrados poderem advogar perante a JE.  
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Outros seis tratam de assuntos diversos, como: folgas compensatórias aos 

servidores do Poder Judiciário por serviços prestados à Justiça Eleitoral; designações 

temporárias de juízes em zonas eleitorais; substituição do auxílio-alimentação dos 

mesários por valor em pecúnia, dentre outros. 

Ressalva-se que, embora o controle da atuação financeira do Judiciário 

apareça dentre as atribuições do CNJ, não há casos conflituosos relativos a tal 

competência em relação à JE. A categoria "Orçamento" obteve um alto número de 

processos (12 casos) ao longo do período analisados. Isso ocorre porque passam 

pelo CNJ todos os planos orçamentários, anteprojetos de leis orçamentárias, assim 

como solicitações de créditos adicionais para a Justiça Eleitoral. Frente às demandas, 

o CNJ dá seu parecer. Se favorável, encaminha ao Congresso Nacional para análise 

da solicitação.  

Entretanto, não há incidência de conflitos nos casos encontrados e em apenas 

um desses 12 processos o CNJ não se manifestou favorável às requisições da JE. 

Mesmo neste caso, não foi evidenciado nenhum embate sobre a decisão, razão pela 

qual essa categoria aparece na Figura 5.1 sem registrar intersecção com a questão 

da competência. 

Da mesma forma, quando se tratam de questões disciplinares, houve apenas 

dois processos em que a questão da competência do CNJ é discutida – e em outros 

três, isso não se verifica. Desses dois, em um é declinada a competência à JE e em 

outro, o CNJ diz que ela é concorrente entre as duas instituições3.  

Quanto ao nepotismo, que também figura na seara de fiscalização disciplinar 

da atuação dos membros da Justiça Eleitoral, não há nenhum processo que discutiu 

a validade da atuação do CNJ.  

Assim, percebe-se que há certo consenso no que diz respeito à atuação do 

Conselho nas áreas financeira e disciplinar, tanto para a JE quanto para os atores 

diretamente envolvidos nas ações e o próprio CNJ. 

Conforme será corroborado no próximo capítulo, ao observar os casos 

analisados junto à JE, o conflito entre as instituições gira em torno de questões 

                                           
3 Nesse caso em que o CNJ estabelece a concorrência na atuação não foi obtida a íntegra do processo 
(nº 0005430-74.2011.2.00.0000), pois ele se encontra em caráter sigiloso. Estão disponíveis apenas 
alguns detalhes do julgamento. Assim, foram extraídos apenas alguns dados, como o assunto abordado 
na ação e como ela foi julgada em relação à competência ou não do CNJ para analisar o assunto. 
Porém, quando se analisam outras questões, como o número de liminares, esse processo não pôde 
ser contabilizado, como será destacado adiante. 
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administrativas, o que está vinculado à função historicamente atribuída à Justiça 

Eleitoral de gerir todos os aspectos que envolvem as eleições no Brasil e, portanto, 

colide com as atribuições delegadas ao CNJ de fiscalizar os atos administrativos4.  

No Gráfico 5.2, os 39 processos selecionados para análise mais detida foram 

subdivididos pela forma como o CNJ decidiu a demanda. Foram criadas três 

categorias, baseadas a quem o CNJ entendeu caber a competência em cada um dos 

casos. As alternativas são: (1) declina a competência, que é a situação menos 

conflitiva, aquela em que, frente à reação da Justiça Eleitoral, o CNJ prefere ceder; 

(2) define competência concorrente, considerada uma situação intermediária, em que 

ele atende a demanda da JE, mas preserva a condição de, se considerar necessário, 

deliberar sobre o tema; (3) reafirma a sua competência, que é interpretada como a 

resposta mais conflitiva, pois o CNJ não concorda com as alegações da JE e reitera 

a sua competência para tratar da questão. 

 

Gráfico 5.2 - Decisão do CNJ nos processos em que houve debate sobre as suas 
atribuições junto à Justiça Eleitoral (2005-2015) 

Declina a competência

Competência concorrente

Competência do CNJ 

46%31%

23%

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ  

                                           
4 E, mesmo nas questões administrativas, há temas específicos que se mostram mais sensíveis à JE, 
como será indicado na sequência. Por exemplo: a implantação da tabela processual unificada, adotada 
pelo CNJ, não só foi recebida positivamente pela JE, como ela demandou que fosse incluída. O pedido 
foi acatado pelo CNJ por meio da formação de um grupo de estudo (BRASIL. CNJ. PRESIDÊNCIA. 
Portaria 612/2009). 
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Desse total, em nove (23%) o CNJ ressalvou ter competência concorrente com 

a da Justiça Eleitoral, sendo estes categorizados como "competência concorrente". 

Em 18 (46%) houve o declínio da jurisdição para os órgãos da Justiça Eleitoral, 

proclamando a autonomia desta para tratar do assunto. Esses processos foram 

classificados no item "declina a competência". Por fim, em 12 (31%) se evidenciou 

conflito direto entre as duas instituições e eles foram categorizados por "competência 

do CNJ", pois este reafirmou que lhe cabe atuar na questão em apreço.  

 A partir desses dados, pode-se verificar que, frente à contestação, o CNJ 

reafirmou integralmente a sua competência em quase um terço dos casos, o que 

implica a rejeição completa da demanda externa. Em outros 23%, ele foi 

contemporizador: não excluiu a Justiça Eleitoral, mas tampouco aceitou retirar a sua 

própria competência. Por conseguinte, somando as duas alternativas, tem-se que em 

53% dos casos, o CNJ buscou preservar sua competência, em maior ou menor grau. 

E, quase na mesma proporção (46%), ele declinou da sua competência, 

reconhecendo a autonomia da Justiça Eleitoral.  

 

Gráfico 5.3 - Decisões do CNJ por ano e pela forma como atuou (2005-2015) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ  
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Quando se observa o Gráfico 5.3, que destacam os 39 processos por ano do 

seu julgamento e decisão do CNJ, constata-se que a maior parte dos casos em que a 

atuação do CNJ frente à Justiça Eleitoral foi objeto de disputa ocorreu nos anos de 

2010 e 2012. Eles se referem ao ápice dos conflitos referentes à Resolução 88/2009. 

Nos demais, houve um caso por ano, com exceção de 2006, 2013 e 2015, em que 

não houve decisões em que tenha ocorrido conflito5. 

O fato de, a partir de 2013, terem diminuído substancialmente os casos em que 

o CNJ impôs mudanças ou procurou afirmar sua posição indica uma retração frente 

às reações incisivas do TSE.  

Como será visto no próximo capítulo, entre decisões monocráticas e 

colegiadas, de 2006 a 2012, houve 11 casos nos quais o TSE atuou para que as 

decisões do CNJ não fossem cumpridas, notificou as demais instâncias da Justiça 

Eleitoral para que não respondessem às solicitações do Conselho sem antes consultar 

o TSE. Ainda neste período, ele notificou por diversas vezes aqueles que ocupavam 

a presidência do CNJ – que é, lembra-se, também Presidente do STF –, reiterando 

que a Justiça Eleitoral não se submeteria ao controle exercido pelo CNJ. 

O único caso em que houve conflito e teve sua decisão final proferida após 

2012 trata da lotação de servidores (Processo nº 0001366-84.2012.2.00.0000). 

Porém, este processo teve três decisões monocráticas, que foram proferidas em 2012 

(31/07, 23/08 e 09/10). Todas elas declararam não estar a Justiça Eleitoral imune ao 

controle do CNJ. A última decisão exarada no processo, em 30/10/2014 (a qual é 

utilizada como base para classificação das datas no Gráfico 5.3), tão somente o 

arquiva.  

Assim, as decisões conflituosas se deram no auge da discussão sobre o 

alcance da atuação do CNJ sobre a Justiça Eleitoral, no ano de 2012.  

A partir de 2013 não há nenhuma decisão por parte do CNJ que demonstra um 

conflito aberto entre as instituições na busca por firmar território em espaço que, até 

então, vinha sendo ocupado pela Justiça Eleitoral. 

                                           
5 Talvez por essa razão, Gilson Dipp (2014, p. 22), que atuou entre 2008 e 2010 no CNJ, ao ser 
entrevistado pelo projeto “Construindo um Judiciário responsivo”, tenha declarado que “o Conselho 
Nacional de Justiça é um conselho nacional. Abrange inclusive, no meu entendimento, o Tribunal 
Superior Eleitoral. Assunto que não é sequer admitido lá. Por quê? Porque lá há três ministros que 
também são do Supremo Tribunal Federal, único órgão de jurisdição que está fora do Conselho 
Nacional de Justiça, e o único órgão que pode reformar as decisões do Conselho. Nunca tive dúvidas. 
Mesmo quando integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, nós estamos submetidos, com todas as 
reações que vocês imaginam serem possíveis”. 
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A seguir, serão detalhados os casos de acordo como a forma de decisão do 

CNJ foi classificada. A intenção é expor detalhes dos casos e conjugar esforços para 

analisar a postura dos agentes e relacionar suas atuações com os elementos 

apontados pelo Institucionalismo Histórico. 

 

5.2.2 Processos em que o CNJ determinou ser sua a atribuição de decidir sobre 

o assunto em debate 

Dos 12 processos em que o CNJ afirmou sua competência em contraponto à 

Justiça Eleitoral e deixou claro a existência de um conflito, em nove deles determinou 

a aplicação da sua Resolução 88/20096. Desse modo, afirmou que não invadiu a 

competência do TSE, ao tratar da lotação e redistribuição de servidores cedidos à JE, 

assim como que as mudanças por ele determinadas devem ser cumpridas pela Justiça 

Eleitoral.  

Os outros três casos, são:  

(1) um é classificado como "Outros", pois trata da insurgência do CNJ contra 

decisão do TSE, a partir da qual declarou ilegal a substituição do auxílio-alimentação 

dos mesários por valor em pecúnia, o que havia sido realizado pelo TRE-PR. Como 

resultado, dispôs ser sua a competência para apreciar a legalidade do ato 

administrativo do TRE;  

(2) um discute o período de quarentena necessário para os advogados que 

atuam junto aos tribunais da Justiça Eleitoral como representantes juristas;  

(3) outro entrou na classificação como "remuneração" e trata da incidência na 

Justiça Eleitoral da Resolução 36/2007, do CNJ, que trata dos plantões judiciários.  

Em todos esses casos, o CNJ afirmou que fazia parte de suas atribuições 

discutir acerca da matéria veiculada, ressalvou o conflito existente e determinou a 

incidência de suas decisões para a JE.  

 

  

                                           
6 Essa resolução, editada em setembro de 2009, dispõe sobre a jornada de trabalho no âmbito do Poder 
Judiciário, o preenchimento de cargos em comissão e o limite de servidores requisitados (BRASIL. 
CNJ. Resolução 88/2009). 
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Quadro 5.1 - Processos em que o CNJ determinou ser sua atribuição sobre o assunto 
e destacou o conflito entre o CNJ e a JE (2005-2015) 
 

PROCESSO 
DATA 

DECISÃO 
RELATOR E ORIGEM CLASSIFICAÇÃO E 

ASSUNTO 

0001366-
84.2012.2.00.0000 

31/07/2012, 
23/08/2012 
09/10/2012 
30/10/2014 

Sílvio Rocha  
(Juiz Federal);  

Ayres Britto  
(STF);  

Saulo Bahia  
(Juiz Federal) 

Lotação de servidores  
Requisição e cessão de 

funcionários. Aplicação da 
Res. 88/2009 do CNJ. 

A última decisão arquiva o 
processo. As anteriores 

tratam do conflito. 
0003813-

45.2012.2.00.0000 
30/06/2012 
10/08/2012 
28/08/2012 

 
 

Fernando Tourinho Neto 
(TRF);  

Ayres Britto  
(STF) 

 
 

Lotação de servidores  
Requisição e cessão de 

funcionários. Aplicação da 
Res. 88/2009 do CNJ. 

 
 

0003655-
87.2012.2.00.0000 

25/06/2012 
10/08/2012 
28/08/2012 

0004003-
08.2012.2.00.0000 

27/07/2012 
10/08/2012 

0004274-
51.2011.2.00.0000 

28/02/2012 Sílvio Rocha  
(Juiz Federal) 

0003129-
91.2010.2.00.0000 

28/02/2011 Milton Nobre  
(TJ) 

0002764-
73.2010.2.00.0000 

02/06/2010 Morgana Richa  
(juíza do trabalho) 

0001608-
14.2010.2.00.0000 

07/05/2010 Milton Nobre  
(TJ) 

0007334-
03.2009.2.00.0000 

25/02/2010 Walter Nunes  
(TRF) 

0004834-
27.2010.2.00.0000 

14/12/2010 
 

Ives Gandra 
(TST) 

Outros 
Substituição do auxílio-
alimentação dos mesários por 
valor em pecúnia. Contra 
decisão do TSE, competência 
do CNJ para apreciar o ato 
administrativo do TRE-PR. 

0001485-
21.2007.2.00.0000 

25/03/2008 Técio Lins e Silva 
(OAB) 

Quarentena 
Período a cumprir por 
advogados que atuam  
em Tribunais da JE. 

841 17/04/2007 Claudio Godoy  
(TJ) 

Horário de expediente 
Plantões Judiciários.  

Res. 36/2007 do CNJ. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ  

 

5.2.2.1 Lotação de servidores 

Observa-se que a grande maioria dos casos conflituosos encontrados no CNJ 

entre as duas instituições trata da lotação de servidores. Neste grupo estão incluídos 

os casos de: remoção, cessão e requisição tanto internamente (entre TREs, por 

exemplo), quanto nos casos que envolvem a Justiça Eleitoral e órgãos externos, 

notadamente integrantes de outras instituições do Poder Judiciário ou, ainda, 

servidores de outros Poderes.  
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Encontraram-se 28 processos nesta categoria, o que configura mais de 27% 

do total dos casos envolvendo a JE encontrados no site do CNJ (102 processos). 

Desses, em 21 houve discussão sobre a dimensão da atuação do CNJ. E, dentre 

esses 21, em nove o Conselho trouxe para si a competência. 

Esse alto número se deve ao fato do CNJ ter editado a Resolução 88, em 08 

de setembro de 2009, a qual dispõe sobre o preenchimento de cargos em comissão 

e sobre o limite de servidores requisitados no âmbito de todo o Poder Judiciário. Ela 

resultou em muitos processos instaurados, com vistas a compreender a sua incidência 

no âmbito da Justiça Eleitoral, resolver dúvidas ou conflitos que ela suscitou.  

Antes dessa resolução do CNJ – de 2006 até agosto de 2009 –, havia apenas 

sete processos que tratavam do tema da lotação que envolviam a Justiça Eleitoral. 

Após e até 2015, houve 21.  

Em uma análise voltada apenas aos 21 casos em que houve discussão sobre 

a competência do CNJ, 16 ocorreram após a publicação dessa resolução. Em 11 deles 

há um conflito direto e declarado pelo CNJ, sendo que em nove ele reafirmou sua 

competência sobre a Justiça Eleitoral e em dois voltou atrás em sua primeira decisão 

e determinou a competência concorrente7.  

Merece destaque que, desses 11 processos em que houve conflitos, sete 

tiveram término por meio de decisões monocráticas. E elas foram expedidas por 

quatro conselheiros: Tourinho Neto, indicado pelo TRF (três); Milton Nobre, 

representante do TJ (duas), mais Jeferson Kravchychyn, indicado pela OAB, e 

Morgana Richa, representante de juízes do Trabalho (uma, cada).  

Este aspecto foi duramente criticado pelo TSE, principalmente por entender que 

a característica de composição eclética e com indicações políticas do CNJ deveria 

fazer com que o órgão primasse por decisões colegiadas e que não fosse permitido 

que apenas um conselheiro decidisse sobre aspectos que incidem diretamente no 

andamento da Justiça e das eleições8.  

Ainda cabe ponderar que todos esses 11 casos ocorreram nos anos 

subsequentes à emissão da Resolução 88/2009, entre o final de 2009 e o fim de 2012, 

                                           
7 Esses processos – de nos 0003311-77.2010.2.00.0000 e 0003130-76.2010.00.0000 –, não se 
encontram relacionados no Quadro 5.1, pois a segunda decisão, aquela que finalizou os processos, 
determinou a competência concorrente entre as duas instituições. Dessa forma, eles foram 
classificados na categoria "competência concorrente". 
8 Este aspecto das decisões monocráticas no CNJ será aprofundado a seguir. 



326 

 

o que corrobora a afirmação de que os conflitos se deram frente à tentativa do CNJ 

fazer valer a aplicação de sua resolução e de delimitar o seu papel junto ao Judiciário.  

A maior parte dos que ingressaram com os processos é formada por aprovados 

em concursos públicos já concluídos, mas com prazo de validade em vigor, e pela 

própria associação que procurou reunir esses indivíduos, o Movimento Nacional pela 

Criação de Cargos para a Justiça Eleitoral9.  

Estas pessoas aguardavam suas nomeações e viram na Resolução 88/2009 

uma forma de angariar seu intento, qual seja, obrigar a Justiça Eleitoral a criar novas 

vagas de cargos efetivos e, consequentemente, nomear aqueles que já haviam sido 

aprovados nos concursos.  

Este fato se deve à especificidade funcional da Justiça Eleitoral, já comentada 

anteriormente. Até 2004, os servidores que nela trabalhavam eram emprestados de 

outros órgãos. Foi apenas a partir da Lei 10.842/2004 que foram criados os cargos de 

técnico e de analista judiciário na JE, estando previsto uma vaga para cada cargo nas 

zonas eleitorais. 

Porém, este quantitativo foi insuficiente para atender as necessidades da JE, 

razão pela qual ela manteve a possibilidade de requisitar servidores de outras 

instituições, regra prevista nas resoluções 20.753/2000, 22.660/2007 e 22.993/2008, 

do TSE.  

Assim, por meio de normas fixadas pelo TSE, a Justiça Eleitoral possuía regras 

próprias sobre requisição, cessão e redistribuição de seus servidores.  

Porém, quando o CNJ instituiu a Resolução 88/2009, cujo conteúdo alterava 

aquelas previsões, a JE não acatou de bom grado as mudanças. Segundo o TSE, elas 

implicavam diminuir substancialmente o número de servidores requisitados e, 

                                           
9 Essa entidade, apesar de ser parte nos processos, "não possui personalidade jurídica e é composto[a] 
por candidatos que não obtiveram classificação que os habilite à nomeação em concursos públicos 
para cargos na Justiça Eleitoral" (CAMINHA, 2011, p. 4). O Movimento também não possui site ou 
página oficial em redes sociais que forneça mais informações sobre seus objetivos, integrantes, forma 
de atuação e sequer se ainda existe. Segundo reportagem no site "Vermelho" (SKORUPSKI, 2009), 
ele foi criado em março de 2009 e faz parte de um movimento mais amplo e que envolve a criação de 
cargos para as Justiças do Trabalho e Federal. No Processo no 0007334-03.2009.2.00.0000, o CNJ 
destaca que não há provas da personalidade jurídica do Movimento, contudo, como pode apreciar 
questões ex officio, bastando apenas que tome conhecimento de alguma ilegalidade, ele tem o dever 
de apurar e julgar a matéria. No Processo no 0003311-77.2010.2.00.0000, o Movimento defende sua 
legitimidade para atuar como parte, informando que, apesar de não possuir CNPJ, é uma pessoa 
jurídica de fato, possuindo mais de 3.900 membros em junho de 2010 e diz que seu objetivo está 
explícito em sua própria denominação. O CNJ decide receber os dois processos citados e também o 
de no 0004274-51.2011.2.00.0000, mas substituir o sujeito requerente pelo nome dos membros do 
Movimento que subscrevem a petição inicial.  
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consequentemente, afetar a eficiência do trabalho prestado, principalmente nos anos 

de eleições. 

O conflito que se instaurou a partir daí envolveu a disputa em torno de quem 

teria comando sobre as determinações administrativas que são particulares à Justiça 

Eleitoral, diante das especificidades que envolvem suas competências. Assim, indo 

além do assunto específico da Resolução 88/2009, o conflito tratou da disputa pelo 

poder de arbitrar questões administrativas da Justiça Eleitoral. 

 Como foi abordado ao comentar as contribuições que discutem esse aspecto 

da relação CNJ-JE (OLIVEIRA, 2010; BOSSLER, 2015), se é aceita a tese de que a 

atividade-fim da Justiça Eleitoral inclui administrar as eleições e que esse é um limite 

à atuação do CNJ, tem-se um parâmetro normativo para apreciar os casos concretos.  

Porém, ele não soluciona a questão derivada e cabe questionar: quais das 

atividades regulamentares do CNJ versam sobre aspectos administrativos da JE 

relacionados à atividade-meio e, por isso, são possíveis; e quais se referem à 

atividade-fim e não podem ser aceitas? 

Mais do que uma resposta certa e unívoca, que pode se afirmar por consenso, 

o que existe é uma disputa política – e eventualmente jurisdicional – em torno de 

interpretações sobre qual a resposta efetiva, da qual participam as instituições 

envolvidas. Portanto, a resposta será o resultado desse conflito, mais do que a 

confirmação/afirmação do parâmetro normativo, que é aberto e indeterminado quando 

confrontado com a realidade concreta.  

Aliás, ainda que a interpretação de Oliveira (2010) e Bossler (2015) não se 

imponha – isto é, se for considerado que o CNJ pode se imiscuir na atividade 

administrativa da JE, seja ela qual for –, nem por isso se encerra a disputa efetiva. Ela 

poderia concluir a discussão interpretativa em benefício do CNJ, mas nada garante – 

e os fatos o comprovam – que a JE aceitaria essa ingerência. 

Isso porque, para o TSE, atender a norma do CNJ e diminuir a quantidade de 

servidores requisitados acarretaria grave ameaça ao bom andamento da 

administração das eleições, período sazonal em que as demandas que a Justiça 

Eleitoral tem de atender crescem substancialmente, o que não se verifica em outros 

ramos do Poder Judiciário.  

Na mesma medida, o TSE entende que a outra alternativa não era viável 

imediatamente, ou seja, o CNJ não poderia determinar ao TSE que realizasse novos 
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concursos, pois isto fere a previsão orçamentária da Justiça Eleitoral, além de não ser 

possível realizar em curto espaço de tempo10.  

Por sua vez, para os autores das ações e também para os membros do CNJ 

(ou parte deles), as determinações do órgão incidem sobre todo o Judiciário, incluindo 

a Justiça Eleitoral. E, além disso, esta já vinha há anos com problemas estruturais e 

estava na hora de resolvê-los.  

Com base nestes argumentos, o CNJ determinou prazos para que os TREs 

devolvessem parte dos servidores cedidos de outros órgãos, em cumprimento às 

exigências da Resolução 88/2009.  

Diante destas determinações, os TREs se dirigiram ao TSE em busca de 

orientação sobre como deveriam agir.  

O conflito foi tamanho que o TSE chegou a orientar os TREs para que, antes 

de cumprir qualquer decisão do CNJ, independentemente do assunto, enviassem a 

questão a ele. Caberia ao órgão de cúpula da Justiça Eleitoral indicar como os TREs 

deveriam agir.  

Foi uma disputa clara por poder, onde o TSE se manifestou para resguardar 

seu espaço e agiu como veto player. Se não conseguisse impedir a adoção da medida, 

propunha controlar a execução de determinação ou mesmo realizar uma espécie de 

desobediência, com vista a criar situação de fato e um impasse institucional. Com 

isso, procurava impor limites para a atuação do CNJ, aspecto que será detalhado na 

análise dos casos encontrados na Justiça Eleitoral.  

Ao fim dessa disputa, o CNJ acabou voltando atrás em suas primeiras 

decisões, estabelecendo que havia competência conjunta do TSE e do CNJ para tratar 

desse assunto. Logo, encaminhou os novos processos para uma primeira análise do 

TSE.  

Porém, no intervalo de tempo entre essas duas decisões do CNJ, havia os 

casos cujas sentenças já haviam sido publicadas e os processos estavam em fase de 

execução. Ou seja, aqueles a partir dos quais os servidores requisitados e que 

atuavam na JE estavam sendo devolvidos ou deveriam em breve ser devolvidos aos 

órgãos de origem. Nessas situações, ocorreu o descumprimento ou o cumprimento 

                                           
10 Cabe ao TSE encaminhar a proposta orçamentária anual da Justiça Eleitoral, após aprovação do 
CNJ, para o Poder Executivo, conforme disposto no artigo 99, da CF 1988. O Executivo, então, 
encaminha ao Congresso Nacional a proposta orçamentária anual da União, incluindo a de todo o 
Poder Judiciário. 
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em parte das solicitações pelos TREs. Diante disso, em mais uma cedência, o CNJ 

abriu novos prazos para que os TREs realizassem o que foi determinado na sentença.   

Muitos desses casos acabaram sendo agrupados em um único processo (o de 

nº 0201048-25.2009.2.00.0000), que tem como finalidade acompanhar o cumprimento 

dos ditames da Resolução 88/2009, não só na Justiça Eleitoral, mas em todas as 

instituições do Poder Judiciário11.  

Tal processo ainda se encontra ativo e exerce intimações periódicas aos 

Tribunais para que digam a quantidade e a situação das requisições e das cessões 

de servidores. Acaso essas situações não estejam de acordo com a resolução, o CNJ 

abre novo prazo para que a situação seja regularizada. E, assim sucessivamente.  

Verifica-se que incide uma debilidade no que se refere ao cumprimento das 

determinações do CNJ, pois se os TREs não quiserem cumpri-la há pouca ou 

nenhuma alternativa ao órgão para os obrigar a tal. 

A partir destes episódios envolvendo a Resolução 88/2009, constatou-se o 

quanto uma organização institucionalmente estruturada e historicamente 

estabelecida, como o TSE, possui poder e influência sobre os TREs, ou seja, as 

instâncias inferiores, e atua efetivamente também na área administrativa como órgão 

de cúpula e liderança institucional.  

Como explicitado no capítulo que abordou a JE, desde a primeira eleição em 

que atuou, aquela para escolha dos membros da Assembleia Constituinte de 1933-

                                           
11 Os três processos de relatoria do Ministro Ayres Britto (0003813-45.2012.2.00.0000, 0003655-
87.2012.2.00.0000 e 0004003-08.2012.2.00.0000), julgados em 2012, que tratam da aplicação da 
Resolução 88/2009 possuem uma peculiaridade: eles tiveram como pedido o cumprimento de 
determinações anteriores do CNJ de devolução de servidores requisitados ou cedidos de outros órgãos 
à JE. Nesses casos, o Ministro indefere o pedido, mas não a retira da seara de decisão do CNJ, apenas 
encaminha cópia dos casos para serem anexados ao Processo no 021048-25.2009.2.00.0000, que trata 
do cumprimento de várias decisões envolvendo a requisição de servidores. Ele entende que não 
caberia a exigência da imediata devolução dos servidores requisitados diante da Resolução ter 
estabelecido prazo para que os TREs se adaptem as suas determinações. Assim, apesar de não deferir 
os pedidos, o ministro não declina da competência do CNJ, apenas encaminha os casos para que 
sejam fiscalizados junto aos demais processos. Essa atitude pode ser entendida como uma forma de 
o Ministro Ayres Britto não se posicionar frente à questão, tendo em vista as críticas registradas pelo 
TSE e principalmente pelos membros do TSE que fazem parte do STF, conforme será retratado na 
próxima seção, do qual o Ministro também é membro, evitando um desgaste de sua relação com seus 
pares. Há mais uma particularidade nesses casos: nos três processos há pedidos para que o CNJ 
determine aos TREs que convoquem os candidatos aprovados nos concursos públicos. Em relação a 
este ponto, o ministro deixa claro que não está nas atribuições do CNJ determinar tal medida, pois 
estaria comprometendo a regularidade administrativa e orçamentária dos tribunais. Desse modo, 
entende-se que, nesses casos, apesar de não haver determinações imediatas de cumprimento da 
Resolução 88/2009, o ministro mantém no âmbito do CNJ a fiscalização para o cumprimento, motivo 
pelo qual foram classificados junto àqueles processos que determinam a aplicação das determinações 
do Conselho à JE.  
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1934, houve uma forte concentração das decisões administrativas da Justiça Eleitoral 

no TSE.  

O CNJ, que ainda estava buscando delimitar seu espaço e que não possuía o 

âmbito de sua competência delimitado, não conseguiu impor sua determinação de 

forma satisfatória12. 

 

5.2.2.2 Forma de pagamento aos mesários 

Outro caso a ser destacado na primeira década de relacionamento entre as 

duas instituições trata de decisão do CNJ acerca da concessão, pelo TRE-PR, do 

auxílio-alimentação em espécie para os mesários.  

Este processo foi instaurado por servidor público federal contra o referido TRE, 

alegando que este, ao pagar o auxílio-alimentação aos mesários em espécie (no valor 

de R$ 20,00 por mesário), faria com que os chefes de cartório ficassem responsáveis 

por sacar o dinheiro depositado pelo TRE e distribuir aos mesários. Assim, havia risco 

a esses servidores, que teriam de manusear um montante alto em espécie. Além 

disso, o autor argumentou que o valor a ser gasto seria muito superior ao que 

normalmente seria despendido com os vales-alimentação.  

Contudo, como medida alusiva ao exercício do rule application da JE na 

realização das eleições, havia orientações por parte do TSE para que cada TRE 

determinasse a melhor forma de realizar o pagamento do auxílio-alimentação devido 

aos mesários – seja em espécie, seja por meio de vale-alimentação.  

A autonomia tinha a intenção de melhor atender às realidades locais. A 

orientação escolhida pelo TRE-PR (Portaria 127) foi elaborada após reunião com 

todos os TREs, realizada em Brasília, na qual foram decididos procedimentos de 

adequação interna para a organização das eleições que se avizinhavam em outubro 

de 2010.  

Ao ser notificado dessa ação, o TSE entendeu, por unanimidade, não caber ao 

CNJ decidir sobre a matéria e notificou o então Presidente, Cezar Peluso, de que não 

                                           
12 Em relação à Resolução 88/2009, do CNJ, há quatro ADIs em andamento: 4.598 e 4.586, ambas 
apresentadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); mais 4.312, proposta pela 
Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages); e 4.355, proposta pela Mesa da 
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Elas questionam a constitucionalidade da atuação 
do CNJ não só frente à Justiça Eleitoral, mas em relação a todo o Poder Judiciário, argumentando que 
"o CNJ dispôs sobre matéria de lei da iniciativa privativa do Poder Executivo e dos tribunais, invadindo 
sua autonomia, criando obrigação financeira ‘de forma imprópria’ e violando o pacto federativo" 
(BRASIL. STF, 2011). Até o momento nenhuma das ações foi julgada pelo STF.  
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competia ao órgão decidir sobre assuntos que envolvessem o processo de 

gerenciamento do processo eleitoral.  

Por sua vez, o CNJ, por meio do voto do Relator Ministro Ives Gandra, originário 

do TST, determinou que o TSE "não tem competência, porquanto tal não deflui de 

nenhum dispositivo constitucional, para ditar a competência do CNJ em relação a tal 

ou qual matéria" e continua "a apreciação da questão se submete, sim, ao crivo do 

CNJ" (BRASIL. CNJ. Processo nº 0004834-27.2010.2.00.0000, Evento 16, p. 4).  

Por fim, o CNJ se declarou competente para julgar a matéria e decidiu em favor 

do TRE-PR, ainda que a decisão, tomada por unanimidade, tenha ocorrido somente 

após a realização das eleições de 2010.  

Apesar de a decisão ter sido unânime, o Ministro Cezar Peluso pediu para 

constar em ata que tinha ressalvas quanto à questão. Nos documentos oficiais, 

constantes nos autos do processo, não aparecem quais seriam estas ressalvas.  

Buscou-se junto ao CNJ o áudio da sessão referente a este julgamento (Sessão 

nº 118 do CNJ, realizada em 14/12/2010), no qual foi constatado que, após ser 

proferido o voto do relator, o Ministro Presidente Cezar Peluso se limitou a pronunciar: 

"eu vou fazer ressalva quanto à fundamentação, mas acompanho na conclusão o 

Eminente Ministro Relator. Então julgado prejudicado o pedido por votação unânime" 

(BRASIL. CNJ. Processo nº 0004834-27.2010.2.00.0000, 21min).  

Em outros termos: o Ministro, escolheu não adentrar no debate sobre a 

competência do CNJ, assunto sobre o qual havia recebido notificação do TSE, 

conforme destacado acima, que demonstrava a insatisfação da Justiça Eleitoral com 

a atuação do CNJ sobre o assunto.  

Constatou-se, ainda, que a discussão em voga no processo, a questão do 

pagamento em espécie do vale-alimentação, é pontual, pouco relevante e, ainda, foi 

decidida pelo CNJ em favor do órgão da JE. Porém, ele se tornou meio para permitir 

alcançar um fim, qual seja, a manifestação dos atores – como os ministros do TSE e 

o Relator do caso, Ministro Ives Gandra – acerca do real conflito: até onde poderia ir 

a ingerência do CNJ sobre a JE. Este foi o foco tanto da decisão do TSE, quanto do 

relatório do CNJ.  

Mesmo já tendo sido realizada as eleições e o pagamento (em espécie) aos 

mesários já ter ocorrido – conforme determinara o TRE-PR –, o CNJ não arquivou 

simplesmente o processo por perda do objeto, o que evitaria ter de discutir a questão. 
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Ele decidiu se manifestar no julgamento, com vistas a determinar qual é seu espaço 

e firmar sua atuação perante a JE, o que foi realizado por unanimidade.  

Assim, ainda que a questão em debate já tivesse perdido razão de ser por ter 

decorrido a eleição, o CNJ julgou a causa em favor do TRE-PR, ao mesmo em que 

frisou que a Justiça Eleitoral estava incluída no seu âmbito de controle. 

 
5.2.2.3 Quarentena 

Um terceiro tema que desencadeou conflito e disputas de interesses entre as 

duas instituições pode ser observado no Processo nº 0001485-21.2007.2.00.0000, no 

qual o CNJ proclamou a impossibilidade de os advogados que serviram ao TSE ou 

aos TREs na categoria de representantes dos juristas poderem voltar a patrocinar 

causas perante a Corte, antes de vencido o triênio de quarentena. 

Cumpre recordar que a Justiça Eleitoral, apesar de ser um ramo permanente e 

especializado do Judiciário nacional, possui composição eclética ou híbrida em seus 

órgãos superiores (TREs e TSE), com a participação de advogados e de membros de 

outras instituições jurídicas. Todos continuam a exercer as suas carreiras, sendo que 

a única restrição atinge aos advogados, que não podem atuar junto à Justiça Eleitoral 

durante o período em que exercem o mandato como ministros do TSE ou como 

integrantes dos TREs. 

A questão em apreço se deve ao fato de o CNJ pretender aplicar a regra da 

quarentena também aos membros da Justiça Eleitoral. Este período, aplicável aos 

demais ramos do Judiciário, corresponde a três anos em que, após o término da 

atuação junto ao respectivo Tribunal – ou seja, após a aposentadoria ou o afastamento 

de magistrados e de ministros –, eles ficam impossibilitados de atuarem como 

advogados perante a instituição em que atuavam. A regra visa a evitar possível 

favorecimento ou influência que o magistrado poderia exercer naquele Tribunal, em 

função de ter trabalhado no órgão. 

Sobre este assunto, o STF já havia se posicionado no julgamento da ADI 1147-

8/DF, em 17/05/2006, estabelecendo que a quarentena não abarca os advogados que 

exercem mandato nos órgãos superiores da Justiça Eleitoral e juízes suplentes não 

remunerados.  
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Mesmo sabendo desse posicionamento13, a Associação Brasileira de 

Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais (Abramppe) ingressou com a ação 

junto ao CNJ, apresentando algumas questões que, no entendimento dela, não foram 

plenamente esclarecidas na decisão do STF. Dentre elas: se os magistrados podem 

exercer a advocacia depois do fim do mandato como magistrado eleitoral perante a 

Justiça Eleitoral ou estariam impedidos de advogar no Tribunal específico em que 

atuaram como magistrados14.  

Na decisão, cinco membros do CNJ entenderam que o pedido da Abramppe 

deveria ser deferido, estabelecendo o período de quarentena para atuar perante toda 

a Justiça Eleitoral.  Seis conselheiros votaram por aplicar a proibição de atuar apenas 

diante do Tribunal em que o advogado cumprira o mandato, e não perante toda a 

Justiça Eleitoral, entendimento que foi vencedor. E, por fim, um conselheiro votou 

contra a aplicação da quarentena15.   

O relator do processo foi Técio Lins e Silva, ocupante de vaga destinada a 

advogado. Inicialmente, sua manifestação foi pela inaplicabilidade da regra para os 

ocupantes da vaga destinada a advogados junto à Justiça Eleitoral. Neste sentido, 

posicionava-se em defesa de sua classe, haja vista a OAB também ter se manifestado 

contra a quarentena.  

                                           
13 A própria Abramppe foi a autora da ADI 1147-8/DF e, portanto, estava a par da decisão do STF. 
14 Os demais questionamentos em relação a membros advogados que atuam na JE, foram: (a) podem 
os referidos magistrados advogar perante o próprio Tribunal Eleitoral em que atuam?; (b) podem atuar 
como causídicos perante outros juízos ou Tribunais Eleitorais?; (c) podem advogar perante o Judiciário 
da União (certo que os Tribunais Eleitorais são órgãos judiciários da União)?; (d) podem atuar como 
advogados em feitos criminais, perante quaisquer tribunais ou juízos, considerando que julgam também 
processos dessa natureza, interpretando e aplicando normas do Código Penal e do Código de Processo 
Penal (subsidiariamente às normas eleitorais específicas)?; (e) podem patrocinar causas perante a 
Fazenda Pública que os remunera (art. 30, inciso I da Lei 8.906/94)?; (f) podem exercer a advocacia 
pública (art. 95, parágrafo único, inciso I da Constituição Federal)?; (g) as sociedade de advogados 
(art. 15, caput da Lei 8.906/94) integradas por membro de tribunal eleitoral podem patrocinar quaisquer 
causas que se subsumam às hipóteses anteriores?; (h) podem exercer atividade político-partidária (art. 
95, parágrafo único, inciso III da Constituição Federal)?; (i) aplicam-se a tais magistrados as restrições 
do art. 95, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal?  
As questões "a", "b" e "h" foram decididas de forma unânime, com resposta negativa à consulta. As 
questões "c", "d" e "i" também tiveram decisão unânime, mas com resposta afirmativa. As questões "e" 
e “f” foram decididas por maioria, vencido o relator, sendo a primeira respondida negativamente e a 
segundo, afirmativamente. Por fim, a questão "g" foi decidida por desempate do Presidente, no sentido 
de que não cabe ao CNJ decidir sobre o assunto relacionado a sociedades de advogados, decisão que 
caberia à OAB. 
A tese dá foco ao questionamento relacionado ao período de quarentena, pois foi esta a que rendeu 
maior controvérsia, tendo sido amplamente debatida pelo TSE, como se verá posteriormente. 
15 Este processo foi decidido por maioria apertada e vale grifar que apenas estavam presentes na 
sessão e efetivamente votaram 12 dos 15 conselheiros que compõem o CNJ. 
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Contudo, em um segundo momento, o relator voltou atrás no seu entendimento. 

Ele dispôs que, após a argumentação do Conselheiro Paulo Lôbo, também integrante 

do CNJ na vaga da categoria de advogado e que, segundo ele, possui "autoridade de 

comentarista do Estatuto da Advocacia e da OAB"16 (BRASIL. CNJ. Processo nº 

0001485-21.2007.2.00.0000, p. 15), modificaria seu entendimento para afirmar o 

impedimento do exercício da magistratura eleitoral pelo advogado que deixa o cargo 

e volta para a advocacia. O Conselheiro Técio Lins e Silva, assim, altera seu voto, 

mas acaba vencido na questão. 

Como se verá no próximo capítulo, para o TSE tal regra não poderia ser 

aplicada à Justiça Eleitoral, pois considera que ela, diferentemente dos demais ramos 

do Judiciário, não possui magistrados de carreira, e sim juízes e advogados que não 

se afastam totalmente de suas atividades e cumprem apenas mandato nos Tribunais. 

Dessa forma, o TSE não acatou a decisão do CNJ, por entender incabível tal 

interferência sobre a organização desta Justiça Especializada.  

 

5.2.2.4 Plantões judiciários 

Por fim, o último caso que exemplifica o embate entre o CNJ e o TSE, é visível 

no Pedido de Providências 841. Nesse expediente, foi debatido pelo Conselho a 

fixação de plantões permanentes para todo o Poder Judiciário, o que cria algumas 

regras que servem de base para todos os órgãos do Judiciário e impunham que 

houvesse plantões ininterruptos para atender a população. Essas normas foram 

publicadas na já referida Resolução 36/2007, do CNJ. 

Diante destas diretrizes, diversos TREs17 encaminharam pedidos ao TSE, 

solicitando que este comungasse esforços para que o CNJ revisse o entendimento 

esposado na Resolução 36/2007, no que diz respeito à inclusão deles no plantão 

judiciário permanente.  

Os TREs entendem que a Justiça Eleitoral não deveria estar inclusa na mesma 

regra dos plantões a que se submetem os demais órgãos judiciais, pois: (a) é 

insignificante o número de demandas urgentes fora do período eleitoral; (b) inexiste 

                                           
16 Acredita-se que essa autoridade dita pelo Relator se deve ao fato de Paulo Lôbo ter publicado livro 
que traz comentários ao Estatuto da OAB. 
17 No Processo nº 0029886-94.2007.6.00.0000, que tramitou no TSE, há menção a, pelo menos, nove 
TREs que haviam solicitado ao TSE reversão da regra trazida pelo CNJ, a saber os de: São Paulo; 
Santa Catarina; Roraima; Espírito Santo; Paraná; Mato Grosso do Sul; Pernambuco; Alagoas e Minas 
Gerais (BRASIL. TSE. Processo nº 0029886-94.2007.6.00.0000). 
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fundamento na resolução do CNJ apto a justificar a necessidade de plantões nos 

TREs; (c) há autonomia dos TREs para dispor quanto aos dias e o horário de 

atendimento ao público; (d) existe plantão próprio da Justiça Especializada, a realizar-

se no período eleitoral; (e) haveria elevados custos financeiros com a implementação 

dos plantões, os quais não possuem previsão orçamentária. 

O plenário do TSE discorreu em três sessões sobre o assunto, as quais serão 

aprofundadas na análise das decisões da JE. Ao final, decidiu por não enviar 

notificação ao CNJ, solicitando que este reconsiderasse sua decisão. Predominou o 

entendimento de que os próprios TREs teriam autonomia para tratar desta questão 

junto ao CNJ e poderiam encontrar a melhor solução.  

 

5.2.3 Processos em que o CNJ declarou que sua competência é concorrente 

com a da JE 

Em 23% dos 39 casos analisados (nove processos), o CNJ determinou a 

competência concorrente. Nestas decisões, ele cedeu à pressão da JE: abriu mão de 

julgar e renunciou à pretensão inicial, mas deixou claro que não estava se desfazendo 

da sua autoridade e que, se entendesse necessário, também fixaria determinações 

sobre o assunto. Dessa forma, apesar de voltar atrás, deixava um espaço aberto para 

sua interferência, caso não concordasse com o TSE.  

Logo, a atitude de recuar do CNJ pode significar uma ação estratégica. 

Determinar a competência concorrente é uma maneira de continuar atuando, sempre 

e quando entender necessário, assim como uma forma de, nos casos em questão, 

diminuir o embate com a Justiça Eleitoral18. 

No quadro abaixo estão detalhados esses processos: 

  

                                           
18 Recorda-se que na importante vitória do CNJ – tão relevante que foi chamada de “segunda certidão 
de nascimento do CNJ” (SILVEIRA, 2016b, p. 16) – na ADI 4.638, o STF determinou a competência 
concorrente de CNJ e corregedorias estaduais nos processos administrativos contra magistrados. A 
questão foi abordada no capítulo 3. 
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Quadro 5.2 - Processos em que o CNJ decidiu que sua competência é concorrente à 
da JE (2005-2015) 
 

PROCESSO 
DATA 

DECISÃO 
RELATOR E ORIGEM CLASSIFICAÇÃO E  

ASSUNTO 

0005430-
74.2011.2.00.0000 
(com segredo de 

justiça) 

08/05/2012 
Jeferson Kravchychyn 

(OAB) 

Disciplinar 
CNJ revisa decisão 

disciplinar do TRE-PA para 
absolver Juiz. 

0005722-
93.2010.2.00.0000 

06/12/2011 
13/03/2012 

Marcelo Nobre  
(Câmara dos Deputados) 

Seleção de magistrados 
Convocação de juízes 
eleitorais auxiliares.  

Compete ao TSE regular a 
matéria, mas ainda que se 

encaminhe ao TSE, destaca 
que também é competência 

do CNJ e que a Res. 
72/2009 se aplica a JE 

0001690-
45.2010.2.00.0000 

10/09/2010 
05/10/2010 

José Adonis Callou de 
Araújo Sá  

(MPU) 
Lotação de servidores 
Requisição e cessão de 

funcionários. Aplicação da 
Res. 88/2009 do CNJ. 

0003311-
77.2010.2.00.0000 

06/08/2010 
28/09/2010 

Jefferson Kravchychyn 
(OAB) 

0003130-
76.2010.00.0000 

17/06/2010  
04/11/2010 

0006043-
94.2011.2.00.0000 

16/12/2011 
27/11/2012 

0003032-
28.2009.2.00.0000 

18.08.2009 
Walter Nunes  

(TRF) 

Lotação de servidores.  
Requisição e cessão de 

funcionários.  
  
  

0002869-
48.2009.2.00.0000 

18.08.2009 

1370 12/04/2007 
Joaquim Falcão  

(Senado Federal) 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ  

 

A maioria dos casos (sete deles) trata da lotação de servidores. Três são 

anteriores à Resolução 88/2009. Neles, é citada a Resolução 20.753/2000, do TSE, 

que regulariza o assunto e então determina o encaminhamento do processo para o 

TSE analisar. Porém, nos três, há menção à possibilidade de o CNJ analisar o assunto 

posteriormente19.  

Os outros quatro casos são posteriores à edição da Resolução 88/2009 pelo 

CNJ. Neles, especialmente nos dois primeiros, o CNJ se mostra disposto a agir 

                                           
19 Dentre esses são citados como referência à decisão os casos precedentes de nos 200, 178 e 169. 
Na pesquisa, o Processo no 200 foi classificado como "declina a competência", pois a decisão não 
indica competência concorrente nem faz menção a essa possibilidade, apenas remete os autos ao TSE 
e determina ser dele a competência para a decisão. O caso 178 foi excluído na segunda triagem, por 
não ter debatido a questão, restringindo-se a determinar o envio do feito ao TSE para providências. 
Dessa forma, por se considerar que não houve nenhum tipo de debate tampouco foi citada a 
competência ou ao conflito entre as instituições, houve a sua exclusão. Já o caso 169, apesar de citado 
como precedente, não constou em nenhuma das pesquisas realizadas nem se encontra disponível no 
banco de dados do CNJ, motivo pelo qual não foi incluído na pesquisa. 
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conforme os termos de sua regulamentação, mas acaba por rever a decisão inicial, 

atender a reclamação da JE. Como alternativa, afirma a competência concorrente, 

embora, nos casos concretos, ele não vai efetivá-la. 

No primeiro, o Processo nº 0003311-77.2010.2.00.0000, de relatoria de 

Jefferson Kravchychyn, indicado pela OAB, há duas decisões. A primeira, em 

06/08/2010, foi monocrática e determinou a aplicabilidade da Resolução 88/2009 à 

JE.  

Essa decisão repercutiu negativamente no âmbito da Justiça Eleitoral e, em 

26/08/2010, o TSE julgou recurso do TRE-RS, manifestou posicionamento contrário 

ao CNJ e colocou-se contra o que considerou uma ingerência indevida. Foi 

ressalvado, inclusive, que a atuação se deu via decisão monocrática, e não do órgão 

colegiado.  

A postura do TSE será analisada no próximo capítulo, no qual se adentrará nas 

especificidades desse posicionamento. Por ora, é relevante observar que, após essa 

manifestação do TSE, o Conselheiro Jefferson Kravchychyn, na sessão plenária do 

CNJ de 28/09/2010, voltou atrás no seu posicionamento inicial.  

O relator cita a decisão do TSE e determina que a questão deve ser abordada, 

primeiramente, pelo próprio TSE, por se tratar de assunto em que há grande 

repercussão para a administração do processo eleitoral. Contudo, em seu voto, 

ressalva a competência do CNJ para atuar concorrentemente à Justiça:  

 

No entanto, embora entenda pela coadunação entre a Resolução nº 88/2009 
do CNJ e a legislação especial eleitoral, a prudência recomenda que essa 
matéria seja analisada previamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
[...] Há que se ressaltar que não se está afastando a competência do CNJ 
para controlar a legalidade dos atos administrativos praticados no âmbito 
eleitoral, em seus diversos órgãos, contudo, o que se sopesa é o complexo 
universo de disposições e providências direcionadas à gerência do processo 
eleitoral (BRASIL. CNJ. Processo nº 0003311-77.2010.2.00.0000, p. 9). 

 

A exemplo do anterior, o Processo no 0003130-76.2010.00.0000, também 

possui duas decisões. Novamente, o Relator é Jefferson Kravchychyn. As duas 

decisões foram monocráticas. Na primeira, ele determinou a competência do CNJ 

para atuar. Na segunda, que ocorreu após a decisão contrária do TSE e a realização 

da sessão plenária de 28/09/2010, na qual ocorreu a decisão no Processo no 0003311-

77.2010.2.00.0000, ele também volta atrás e declara competência concorrente do 

CNJ e da JE. 
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A partir desse posicionamento do TSE, nas duas decisões subsequentes do 

CNJ, que datam de outubro de 2010 e de novembro de 2012, a instituição mantém 

cautela no que se refere a sua posição sobre as questões eleitorais.  

O Ministro José Adonis de Araújo Sá se pronuncia nesse sentido: 

 

Reafirmo a compreensão no sentido de que, embora se reconheça a 
possibilidade de exercício de competência primária pelo Conselho Nacional 
de Justiça para fins de controle de legalidade de atos administrativos da 
Justiça Eleitoral, campo no qual estão situadas as requisições de servidores, 
a situação posta nos autos deve ser analisada previamente pela 
Corregedoria-Geral Eleitoral-TSE. Não se afigura prudente a intervenção 
direta do Conselho Nacional de Justiça no controle de atos que se inserem 
na complexa gestão do processo eleitoral (BRASIL. CNJ. Processo nº 
0001690-45.2010.2.00.0000, p. 5). 

 

O fato de o TSE ter determinado aos TREs que não seguissem as 

determinações do CNJ e não aplicassem a Resolução 88/2009 fez com que o 

Conselho mudasse de posição. Em vez de buscar "bater de frente" com a JE, ele 

optou por estabelecer a atribuição concorrente, o que lhe mantém "no jogo", não 

afasta por completo sua competência para agir e evita um esvaziamento de sua 

autoridade perante a JE. Assim, ainda que não atue de forma primária nas decisões 

que envolvam a requisição de servidores, continua com a possibilidade de estabelecer 

outras determinações que afetem a JE. Enfim, continua com espaço aberto para 

atuação frente a essa Justiça. 

Outro caso classificado como competência concorrente é sobre a convocação 

de juízes eleitorais. Neste processo, apesar de encaminhar ao TSE para julgamento, 

o CNJ ressalva a competência concorrente e a aplicação da sua Resolução 72/2009 

à JE.  

O outro é um processo disciplinar do qual se teve acesso apenas parcial por 

estar sob segredo de justiça. Contudo, no resumo disponível consta que o CNJ 

entendeu ser concorrente ao TRE a competência para tratar de assuntos disciplinares 

envolvendo magistrados.  

 

5.2.4 Processos em que o CNJ declinou da sua competência à JE 

Neste item são analisados os casos em que o CNJ declinou sua competência 

em favor da Justiça Eleitoral. A intenção é compreender em quais assuntos o CNJ 

entendeu não ser de sua alçada, os quais foram organizados em um quadro para 

melhor visualização. 
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Quadro 5.3 - Processos em que o CNJ declinou sua competência para atuar no 
processo (2005-2015) 
 

PROCESSO 
DATA 

DECISÃO 
RELATOR E ORIGEM 

CLASSIFICAÇÃO E  
ASSUNTO 

0002994-
06.2015.2.00.0000 

02/07/2015 
11/11/2015 

Fernando Mattos 
(Juiz Federal) 

Lotação de servidores 
Pedido de redistribuição por 
reciprocidade de cargo. Res. 

88/2009 do CNJ. 
0002100-

30.2015.2.00.0000 
18/05/2015 
10/11/2015 

Fernando Mattos 
(Juiz Federal) 

Disciplinar 
Pedido de anulação de 

processo administrativo. CNJ 
decide que não há espaço 

para ele declarar nulidade de 
processo administrativo 

arquivado do qual não deflui 
resultados. 

0004676-
30.2014.2.00.0000 

08/08/2014 
02/09/2014  
05/12/2014 

Flavio Sirangelo  
(TRT) 

Outros 
Suspensão temporária de 
empresa para participar de 

licitação.  
0007534-

05.2012.2.00.0000 
23/09/2013 Paulo Teixeira  

(OAB) 
Outros 

Designações temporárias de 
juízes em zonas eleitorais. 

0004300-
49.2011.2.00.0000 

 
31/08/2011 
12/03/2012 

Marcelo Nobre  
(Câmara dos Deputados) 

Seleção de magistrados 
Forma como deve ocorrer as 
eleições para escolha de 
magistrados para as Cortes 
Eleitorais. 

0002137-
96.2011.2.00.0000 

06/12/2011 Neves Amorim  
(TJ) 

Remuneração 
Forma de pagamento de 
Jetons. Acata decisão do 
TSE que diz não cabe CNJ 
tratar do assunto. 

0001763-
80.2011.2.00.0000 

10/05/2011 Walter Nunes  
(TRF) 

Outros 
Recurso contra decisão do 
TRE que cassou mandato 

eletivo. 
0005959-

30.2010.2.00.0000 
12/04/2011 Ives Gandra   

(TST) 
Lotação de servidores 

Aplicação da Res. 88/2009 
do CNJ. 

 
0002536-

62.2010.2.00.0000 
23/11/2010 Felipe Locke Cavalcanti 

(MP) 
0007474-

37.2009.2.00.0000 
23/03/2010 Jorge Hélio  

Chaves de Oliveira  
(OAB) 

Outros 
CNJ diz não poder julgar 

recurso sobre matéria 
jurisdicional. 

0001874-
69.2008.2.00.0000 

02/09/2008 
26/05/2009 

Antônio Umberto Souza 
Júnior  
(TRT) 

Lotação de servidores  
Concurso de remoção na JE. 

Mudança de decisão do 
CNJ. 

0000626-
68.2008.2.00.0000 

09/09/2008 Jorge Antonio Maurique 
(TRF) 

Remuneração 
Gratificação à classe dos 

oficiais de justiça estaduais 
em cumprimento de função 

na JE. 
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Quadro 5.3 - Processos em que o CNJ declinou sua competência para atuar no 
processo (2005-2015) [continuação] 
 

0001488-
73.2007.2.00.0000 

25/03/2008 Mairan Maia  
(TRF) 

Seleção de magistrados 
Escolha de magistrados para 

composição dos TREs.  0000817-
50.2007.2.00.0000 

14/08/2007 Andréa Pachá  
(TJ) 

1384 09/05/2007 Paulo Lôbo  
(OAB) 

Seleção de magistrados.  
Forma de composição do 

TRE. Matéria constitucional 
que não cabe alteração ao 

CNJ. 
200 13/03/2007 Oscar Argollo  

(OAB) 
Lotação de servidores 
Cessão de funcionários. 
Decide que as situações 
apontadas pelas partes 
estão resguardadas por 

decisões dos respectivos 
tribunais. 

210 14/11/2006 Alexandre de Moraes 
(Câmara dos Deputados) 

Outros 
Rodízio entre oficiais de 

Justiça na JE. 
899 12/09/2006 Douglas Rodrigues  

(TRT) 
Seleção de magistrados 
 Forma de composição do 

TRE. Matéria constitucional 
que não cabe alteração ao 

CNJ. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ  

 

Dos 18 processos em questão, em um deles o CNJ disse que é do TSE a 

competência para tratar sobre as designações temporárias de juízes em zonas 

eleitorais. Então, encaminhou a matéria para que o TSE procedesse à análise de 

possível fixação de prazo para essas designações.  

Outro processo versa sobre o pagamento de gratificação à classe dos oficiais 

de justiça estaduais, quando cumprem função na Justiça Eleitoral. Neste caso, o CNJ 

entendeu que os próprios TREs deveriam decidir sobre o assunto.  

Figuram, ainda, cinco casos relativos às regras para seleção de magistrados 

para atuarem junto aos TREs.  

Outros trataram de um recurso contra decisão de TRE que cassou mandato 

eletivo e de um caso em que o autor queria modificar o juiz designado para a Justiça 

Eleitoral, por entender que o processo teria sido distribuído de forma errada. Nessa 

situação o CNJ se considerou incompetente por tratar-se de matéria jurisdicional, o 

que não está entre suas atribuições. Há um processo sobre a forma como ocorreria o 

rodízio entre oficiais de justiça na Justiça Eleitoral; um processo disciplinar em que o 

CNJ não se achou apto a decidir sobre impedimento de magistrado para atuar em 

processo que envolvia um Senador na Justiça Eleitoral.  
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Tem-se um caso que tratou do pedido de uma empresa de manutenção de 

elevadores contra decisão administrativa do TRE-PE que, diante de problemas na 

prestação de serviço, deliberou pela rescisão do contrato e aplicação da pena de 

suspensão temporária da empresa para participar de licitações junto à Administração 

Pública. 

Por fim, há cinco casos nos quais o CNJ diz que a cessão de servidores e a 

criação de novos cargos na Justiça Eleitoral é competência exclusiva do TSE.  

Dois deles ocorreram antes da publicação da já referida Resolução 88/2009 do 

CNJ, um no ano de 2007 e outro no início de 2009. Nesse período, o CNJ ainda não 

tinha elaborado a decisão que modificaria as regras para a cessão e requisição de 

servidores no Poder Judiciário e, assim, não vê motivo para não deixar que o TSE 

decida sobre o assunto. Outras três decisões foram posteriores à entrada em vigor da 

Resolução 88/2009, tendo ocorrido um em 2010 e dois em 2011.  

Apenas no último desses processos (o de nº 0005959-30.2010.2.00.0000), o 

plenário do CNJ restou dividido e decidiu por maioria20.  

Essas decisões aparecem após o plenário do Conselho ter tratado do assunto 

em cinco outros casos, nos quais disse ser sua a competência ou determinou 

competência concorrente. A repercussão desses julgados não havia sido boa: o CNJ 

não só foi duramente criticado pelos ministros do TSE como também foi notificado que 

não deveria adentrar em assuntos atinentes à Justiça Eleitoral. Além disso, estava 

sofrendo com o descumprimento de suas determinações por parte dos TREs.  

Constata-se, portanto, que o declínio da atuação nos julgados de 2010 e de 

2011 se deu diante da pressão exercida pelo Justiça Eleitoral ao não acatar os 

julgamentos do órgão. 

Esta trégua, contudo, não durou muito. Em fevereiro de 2012, novamente o 

CNJ decidiu ter jurisdição sobre todo o Judiciário, incluindo a Justiça Eleitoral. Ele 

reavivou o conflito ao suspender os efeitos de deliberação proferida pelo TSE sobre a 

cessão de servidores ao TRE-PI. Após essa decisão, outras quatro no ano de 2012 

reafirmaram a competência do CNJ, conforme visto no tópico 5.2.2, sendo um caso 

decidido pelo colegiado, no qual o relator foi o Conselheiro Sílvio Rocha, 

representante da magistratura federal, e os outros três proferidos de forma 

                                           
20 Vencidos os conselheiros Marcelo Neves, José Adonis e Jorge Hélio (BRASIL. CNJ. Processo nº 
0005959-30.2010.2.00.0000). 
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monocrática pelo Conselheiro Fernando Tourinho Neto, indicado pelo TRF (Processos 

nos 0004274-51.2011.2.00.0000, 0004003-08.2012.2.00.0000, 0003655-

87.2012.2.00.0000 e 000381345.2012.2.00.0000). 

Durante o período analisado, este tipo de questão foi alvo de vários processos, 

tanto no CNJ quanto no TSE. Como já mencionado, ao fim deste período, o Conselho 

se viu diante de diversas decisões cumpridas em parte ou descumpridas pelos TREs. 

A saída que ele encontrou foi declarar competência concorrente e enviar os autos ao 

TSE, deixando em aberta a possibilidade de sua futura intervenção.  

O quinto e último caso relacionado à Resolução 88/2009 em que o CNJ 

declinou a competência sobre a matéria à Justiça Eleitoral ocorreu em 2015. O CNJ 

não julgava nenhum conflito que envolvesse tal resolução desde os cinco casos de 

2012, recém-citados, nos quais havia voltado a determinar a aplicação da norma para 

a JE.  

Neste processo houve duas decisões. A primeira, monocrática, na qual o 

Relator Fernando Mattos, representante da Justiça Federal, decidiu declinar a 

competência sobre a lotação de servidores à Justiça Eleitoral. E outra, tomada pelo 

colegiado, que julgou recurso contra essa decisão monocrática, oportunidade em que 

decidiu de forma unânime seguir o entendimento do relator e, portanto, negar o 

recurso21. 

O processo trata de recurso contra decisão do TRE-AL, que negou o pedido de 

redistribuição de servidor. O entendimento do CNJ foi de que o processo não teria 

repercussão geral e que, sendo tutela de direito individual, não caberia a ele rever a 

decisão do Tribunal. No acórdão ainda é ressalvado que o CNJ não tem a atribuição 

de ser instância revisora das decisões administrativas dos tribunais.  

Dessa forma, ao fim do período analisado, a postura do CNJ em relação à 

aplicação na JE das mudanças determinadas pela Resolução 88/2009 foi modificada 

ou ao menos abrandada. Como já observado, o CNJ passou a determinar 

concorrência na competência para realizar determinações e julgar ações que 

envolvam a Justiça Eleitoral, notadamente no que se refere ao tema da lotação de 

servidores. 

 

  

                                           
21 A tendência a seguir o voto do relator nas votações do plenário do CNJ será abordada a seguir. 
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5.3 A dinâmica decisória do CNJ  
 

Um aspecto que se revelou importante diz respeito às características 

estruturais dos órgãos. Em ambas as instituições, os membros cumprem mandatos e, 

dessa forma, ocupam o cargo apenas por um período de dois anos, prorrogável uma 

vez pelo mesmo período. Essa característica reduz a força desses órgãos enquanto 

grupo.  

Porém, no TSE, mesmo com a transitoriedade de seus integrantes, observou-

se, durante os 10 anos analisados, uma atuação conjunta e incisiva contra as decisões 

que envolviam o CNJ, com os ministros se mostrando unidos na defesa de seu status 

quo ou, do status quo institucional. Esse aspecto será aprofundado no próximo 

capítulo. 

Já no CNJ, além da característica da transitoriedade, a grande quantidade de 

decisões monocráticas e o número ínfimo de debates na hora dos julgamentos, a 

apontar a tendência de seguir o voto do relator sem que ocorra discussão sobre o 

assunto em pauta – o que será demonstrado a seguir –, contribui para dificultar uma 

mobilização conjunta da instituição. Isso reduz as decisões à exposição da percepção 

de um de seus membros, aquele que atua como relator, esvaziando o poder do órgão 

como colegiado, ainda que ao custo de discussões e embates entre seus membros.  

Como se verá no capítulo seguinte, em diversos momentos o TSE expõe que 

decisões individualizadas de alguns membros extrapolam as competências do CNJ e 

que o TSE não poderia se resignar a decisões monocráticas e que, depois, não são 

sequer submetidas ao pleno.  

E este padrão é reforçado pelo voto em bloco adotado pelo CNJ. Ele consiste 

no seguinte procedimento: na semana anterior à sessão, o Presidente do CNJ 

organiza a pauta dos processos que serão julgados e a disponibiliza para todos os 

conselheiros22. Então, cada um dos relatores avisa o Presidente quais podem ser 

julgados em bloco, pois, no entendimento dele, possuem menor complexidade ou não 

suscitam controvérsias.  

                                           
22 Orientar e aprovar a organização da pauta de julgamento, preparada pela Secretaria-Geral, é uma 
das atribuições do Presidente do CNJ, conforme o Regimento Interno e referência apresentada no 
capítulo 3. E designar o Secretário-Geral, também (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 6º, X, XVII). Os 
conselheiros podem “requerer [a ele] a inclusão, na ordem de trabalhos das sessões do Plenário ou 
das reuniões das Comissões, de assunto que entendam dever ser objeto de deliberação e propor à 
Presidência do CNJ a realização de sessões extraordinárias” (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 17, IX). 
Contudo, a decisão é sempre do Presidente. 
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A partir dessas indicações são formadas listas de casos que possuem a mesma 

orientação de voto. Então, essas listas são informadas aos conselheiros antes da 

realização da reunião e eles podem pedir destaque a algum que entendam relevante 

e abrir para debate na sessão.  

No início da sessão, o Presidente anuncia apenas o número e a natureza dos 

processos, sem especificar o tema de forma detalhada. A seguir, expõe como o relator 

sugere a votação, se procedente ou improcedente. Neste momento, novamente, os 

conselheiros ou os advogados das partes podem pedir destaque.  

Se não houver qualquer manifestação, todos os processos contidos naquela 

lista serão considerados julgados pelo plenário, por unanimidade, seguindo o voto do 

Relator (MONTENEGRO, 2018).  

Nessa reportagem no site do CNJ em que é explicado o funcionamento do 

julgamento em bloco no CNJ, é apontado que a Ministra Cármen Lúcia teria 

implantado essa prática em 2018. Contudo, durante a pesquisa, observou-se que tal 

forma de julgamento é prática comum deste o início da atuação do órgão.  

A título de exemplo, na ata da 3ª sessão ordinária do CNJ, de 16/08/2005, já 

consta a apreciação em bloco de ações no Conselho (BRASIL. CNJ, 2005). Ainda, 

neste sentido reportagem divulgada pelo Conjur, em 2011, na qual Wadih Damous, 

então Presidente da seccional da OAB do Rio de Janeiro, destacava a existência da 

votação em bloco no CNJ (DAMOUS, 2011). 

Entretanto, esse não é um procedimento adotado tão somente no CNJ. O STF 

também costuma adotar a decisão em bloco. Conforme Esteves e Arguelhes (2019, 

p. 83): 

 

os ministros relatores elaboram listas com processos que serão julgados pelo 
plenário. [...] O presidente do Tribunal anuncia quais processos compõem as 
listas e, sem nem anunciar quais são os temas envolvidos ou os argumentos 
do voto do relator, pergunta aos demais ministros se concordam com o voto 
do relator; pode ser que os ministros saibam do que se trata, mas essas 
informações e essa certeza não são capturadas pelas câmeras. É possível, 
inclusive, a votação global de todos os processos listados. 

 

No caso do CNJ, deve-se atentar para dois aspectos que contribuem para essa 

forma de atuação. O primeiro corresponde ao número de membros: ele é formado por 

15 integrantes, o que dificulta a existência de discussão acerca dos processos, a partir 

do qual se desenvolva uma decisão efetivamente colegiada. Na prática, o 

funcionamento se dá amplamente por confiança, com o acompanhamento do voto do 
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relator, que foi o único membro que analisou o processo em profundidade. O segundo 

aspecto corresponde ao elevado número de casos julgados em cada sessão, o que 

será destacado a seguir. 

 

5.3.1 O peso do relator 

Frisa-se que a relatoria é sorteada quando o caso é instaurado. Dessa forma, 

os conselheiros não escolhem os casos em que serão relatores e tampouco cabe ao 

Presidente indicá-los. Porém, é relevante analisar dados sobre a relatoria, pois há a 

tendência de esse sorteio definir a decisão do CNJ, pois o pleno decide quase sempre 

seguindo o voto do relator. 

 

Tabela 5.2 - Votação final do CNJ, conforme o voto do relator nos processos em que 
há indício de conflito com a Justiça Eleitoral (2005-2015) 
Votação final do processo Casos (N) % 
Unânime, seguindo o relator 23 60,5 
Por maioria, de acordo com o relator  4 10,5 
Por maioria, contra o entendimento do relator 4 10,5 
Decisão monocrática do relator 7 18,5 
Total 38 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ  

 

Como indica a Tabela 5.2, em 23 desses 38 processos em que o debate sobre 

a esfera de atuação do CNJ esteve presente e aos quais se obteve acesso integral 

aos autos23, a decisão se deu pelo acompanhamento unânime do voto do relator. Ou 

seja, em mais de 60% dos casos, o que foi declarado pela relatoria, foi aceito 

consensualmente.  

Se a esse contingente forem acrescidos os sete processos em que houve 

decisão monocrática e terminativa do relator, ou seja, sem que ocorresse apreciação 

pelos demais conselheiros, têm-se 30 casos ou 79% com resultado unânime.  

Se forem agregados os quatro processos em que a decisão esteve conforme 

ao voto do relator, embora tenha sido tomada por maioria, o percentual de confirmação 

do relatório chega a 34 ou 89,5%. Ou seja, somente quatro processos (10,5%), a 

sugestão do relator não foi acatada ou foi acatada em parte pelo plenário. 

                                           
23 Como já mencionado, em um caso disciplinar não foi possível obter a íntegra do processo, pois ele 
se encontra em caráter de sigilo. Por esse motivo, nas tabelas 5.2, 5.3 e 5.4 ele não foi contabilizado 
para análise, constando como número total, 38 casos ao invés dos 39 que vinham sendo considerados.  
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Alternativamente, se forem considerados tão somente os processos decididos 

pelo plenário – ou seja, se forem excluídos aqueles com decisão monocrática –, o 

plenário concordou com o relator e decidiu de modo unânime em 23 ou 74,2% dos 31 

casos. E, ainda que por maioria, concordou com ele em 27 ou 87,1% dos casos.  

Supõe-se que o recorte realizado pela pesquisa seleciona processos que 

envolvem questões mais sensíveis e delicadas, nas quais a divisão tende a ser maior. 

Assim, é de se cogitar que no total de processos analisados pelo CNJ e que contém 

mais casos corriqueiros, o índice de decisões unânimes e conforme o que sugere o 

relator seja ainda mais elevado do que o contingente aqui identificado.  

Há uma evidência que corrobora o especulado acima. Franco (2015a), que 

analisou as decisões em casos disciplinares proferidas pelo CNJ, entre 2005 e 2013, 

também encontrou uma grande quantidade de casos decididos de forma unânime. E, 

apesar de casos disciplinares também serem mais delicados e sujeitos a divergência 

entre os conselheiros, o autor observou que 76,4% dos casos computados foram 

assim decididos. 

Outra questão a ponderar e que ajuda a explicar essa preponderância do relator 

é o grande número de demandas, o que torna inviável que possam ser respondidas 

em curto prazo pelo CNJ, caso ocorram discussões mais amplas em torno de cada 

uma ou grande parte delas.  

A título de exemplificação: em 2012, o CNJ realizou 21 sessões e julgou um 

total de 907 processos em plenário, aproximadamente 43 processos por sessão 

(BRASIL. CNJ. Relatório anual 2012, p. 95). Em 2013, houve 24 sessões, com um 

total de 852 processos julgados em plenário. Há, portanto, uma média de quase 35 

processos para votação por sessão realizada (BRASIL. CNJ. Relatório anual 2013, p. 

60). Em 2014, constata-se situação parecida: foram 770 processos julgados em 

plenário para 25 sessões, média de 30 processos por sessão (BRASIL. CNJ. Relatório 

anual 2014, p.169).  

Assim, verifica-se que a falta de discussão, de desenvolvimento de debates e 

de exposição de posições dos conselheiros pode ser resultado do grande número de 

casos levados ao colegiado, o que faz com que seguir o voto proferido pelo relator 

seja uma opção para que a instituição consiga responder à demanda de trabalho. 

Entretanto, essa não é uma especificidade do CNJ. Ao longo das últimas 

décadas, a previsão legal tem ampliado as possibilidades de decisão singular em 
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órgãos coletivos jurisdicionais, sempre sob a alegação da necessidade de otimização 

dos trabalhos dos tribunais.  

Elas disciplinam as condições que autorizam o relator a conceder (ou não) 

liminar e a prover (ou não) recurso, como a existência de súmula, de jurisprudência 

reiterada e dominante, de situação manifestamente inadmissível e improcedente.  

É o que se podia observar pelas novas redações do art. 557 do atualmente 

revogado Código de Processo Civil (CPC) de 197324, estabelecida nos anos 1990, 

assim como pelo que determina o art. 932 do CPC (Lei 13.105), de 2015, que o 

substituiu25.  

Elas encontram eco no Regimento Interno do CNJ, que atribui prerrogativas 

semelhantes ao relator para abreviar a tramitação dos processos, as quais já foram 

arroladas no capítulo 3. Dentre ela, destacam-se: 

  

[...] IV - decidir os incidentes que não dependerem de pronunciamento do 
plenário, bem como fazer executar as diligências necessárias ao julgamento 
do processo;  
[...] 
VII - proferir decisões monocráticas e votos com proposta de ementa e lavrar 
acórdão quando cabível;  
[...] 
IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou 
manifestamente incabível;  
X - determinar o arquivamento liminar do processo quando a matéria for 
flagrantemente estranha às finalidades do CNJ, bem como a pretensão for 
manifestamente improcedente, despida de elementos mínimos para sua 
compreensão ou quando ausente interesse geral; 
[...] 
XII - deferir monocraticamente pedido em estrita obediência a Enunciado 
Administrativo ou entendimento firmado pelo CNJ ou pelo Supremo Tribunal 
Federal (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 25). 

                                           
24 O caput do art. 557 foi alterado em duas oportunidades, primeiro pela Lei 9.139/1995 e, depois, pela 
Lei 9.756/1998. Em ambas com a intenção de ampliar os poderes do relator. 
25 O artigo prevê as incumbências do relator:  
“[...] 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente 
os fundamentos da decisão recorrida; 
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento 
de recursos repetitivos; 
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; 
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão 
recorrida for contrária a: 
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento 
de recursos repetitivos; 
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; [...]” (BRASIL. CPC, art. 932). 
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Como resultado, cada vez mais deliberações terminativas e de mérito são 

tomadas apenas pelo relator, sem a participação dos outros membros do tribunal. Na 

opinião de Moreira (1999, p. 324), que não considera positiva a tendência, “o 

julgamento monocrático, antes característico, entre nós, do primeiro grau de instância, 

vai se impondo também aos tribunais superiores, em detrimento da colegialidade”. 

Dados levantados pelo projeto “Supremo em Números” indicam que, em todos 

os tipos de processos julgados pelo STF, o percentual médio de decisões 

monocráticas, entre 1992 e 2013, é de 93%. Tudo indica que nos demais tribunais a 

tendência se repita, ainda que, eventualmente, não com a mesma intensidade.  

No CNJ, como indicado há pouco em relação ao recorte que a tese realizou, o 

percentual foi de 18,42% (sete em 38 casos). Contudo, em outros 17 processos, ainda 

que tenham ido ao plenário, houve o julgamento de liminar, o que configura que em 

24 dos 38 casos (63,2%) ocorreu algum tipo de decisão monocrática ao longo de sua 

tramitação. 

A intensidade desse tipo de decisão no STF permite a Rübinger-Betti e 

Benvindo (2017, p. 160) dizerem que nele há um “personalismo decisório”. Arguelhes 

e Hartman (2015) afirmam que essas decisões individuais são sintomas de um 

processo de “monocratização do STF” e levam Falcão (2019, p. 15) a indicar que ele 

“é monocrático, a maioria das vezes. Mais de 90% das vezes”26. Outras denominações 

utilizadas para expressar o fenômeno é “supremo individual” (ARGUELHES; 

RIBEIRO, 2015) e “ministrocracia” (ARGULHES; RIBEIRO, 2018a). 

Também em referência ao STF, Klafke e Pretzel (2014, p. 92) afirmam que ele 

é um “tribunal de ilhas”, a corroborar metáfora muito utilizada no meio e já comentada 

no capítulo 3. Recondo (2019, p. 55) foi ainda mais longe e fala que se passou das 

onze ilhas para “onze Estados soberanos”, pois “cada um deles declara guerra contra 

nações inimigas, negocia alianças diplomáticas, adota programas de governo e 

estabelece uma política interna própria”.  

Em outro texto, escrito em parceria com Weber, Recondo (2019, p. 37-38) 

especificou a metáfora: “as onze ilhas tornaram-se Estados autônomos e 

independentes, cada um deles capaz de declarar guerra contra o Estado inimigo – o 

colega ao lado –, fazer sua própria política externa – com os outros poderes – e pautar-

se por um regramento próprio”. 

                                           
26 Para mais detalhes, ver: Veríssimo (2008) e Hartmann; Ferreira (2015).  
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Assim, tem-se se formado uma linha de pesquisa voltada a estudar como esse 

fenômeno da individualização das decisões se apresenta no STF, do qual o 

predomínio do relator é uma modalidade27.  

Em texto publicado em 2018, Arguelhes e Ribeiro (2018a) lembram que uma 

década antes, Vieira (2008) cunhara a denominação supremocracia para indicar a 

ampliação dos poderes do STF. O autor queria se referir a um fenômeno institucional 

e que abrange o conjunto da Corte. Já a ministrocracia, aponta para outro cenário: o 

de perda desses referenciais de unidade e a ênfase na fragmentação.  

A avaliação de Arguelhes (2019, p. 91) indica que a ministrocracia 

  

é disfuncional. Mas sua persistência como arranjo institucional talvez resida, 
em parte, na promessa implícita e sedutora que ela faz a todos nós: um dia, 
um ministro sozinho pode ser decisivo para o seu caso ou para uma causa 
que você considere fundamental [itálico no original].  

 

De igual forma, “quando utilizada como arma dentro do tribunal, de um ministro 

contra outro, aumenta muito a já enorme incerteza em torno de qual é, afinal, o direito 

constitucional vigente no país” (ARGUELHES, 2019, p. 93). 

Arguelhes e Ribeiro (2018a) fornecem um modelo interpretativo para 

dimensionar tal individualização e apreciar as suas manifestações.  

Há o poder alocado de modo formal descentralizado, pois disponível a qualquer 

ministro, como pedir vistas ou antecipar voto em sessão. O pedido de vista está 

disponível a qualquer vogal que não se sentir habilitado a proferir o voto e serve para 

que ele estude mais detalhadamente o caso e forme a sua convicção. Contudo, 

também pode ser utilizado como recurso estratégico para dosar o timing da decisão, 

inclusive quando já houver maioria formada28. Apesar de existir prazo legal e 

                                           
27 Trabalhos como os de Dimoulis; Lunardi (2008); Arguelhes; Ribeiro (2015, 2016, 2018a, 2018b); 
Silva, V. A. (2015a); Vale (2015); Arguelhes; Hartmann (2017); Falcão; Arguelhes (2017); Lima; 
Andrade; Oliveira (2017); Costa Júnior (2018); Gomes Neto; Lima (2018); Lunardi (2020); Esteves 
(2020) exploram outras formas de ações individuais dos ministros que, a depender das circunstâncias 
e do uso estratégico, produzem efeitos que atrasam, condicionam, constrangem ou determinam a 
deliberação coletiva, quando não a tornam simplesmente desnecessária, pois impossível reverter fatos 
consumados. Como Arguelhes e Ribeiro (2018a, p. 15) frisam: “o foco nas decisões colegiadas, embora 
necessário, não é suficiente para uma compreensão plena e precisa do papel dos juízes na política 
brasileira. [...]”. A questão é abordada a seguir. 
28 O caso mais famoso é do pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes na discussão do financiamento 
empresarial de campanha. Já vencido, ele o solicitou para interromper a votação, protelar o término do 
julgamento e impedir que a decisão produzisse efeitos antes das eleições de 2014, tendo deixado isso 
claro em manifestações públicas (ARGUELHES; HARTMANN, 2017).  
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regimental para o processo ser devolvido pelo julgador que pediu vistas, ele não é 

cumprido e tampouco costuma haver cobrança para que ocorra o retorno29.  

Desse modo, esse recurso à disposição de qualquer ministro pode operar, na 

prática, como um longo período de obstrução da votação. Já a devolução dos autos 

fica dependente da percepção do ministro que o solicitou sobre quando é mais 

conveniente liberá-los para o plenário, seja para que o caso venha a ser julgado por 

uma composição mais propícia a concordar com sua preferência, seja para que a 

decisão ocorra em um momento político mais favorável. 

Com isso, não se quer afirmar que todos os pedidos de vista fazem parte de 

um jogo estratégico. Eles também podem corresponder à justificativa-padrão de 

oferecer ao demandante mais tempo e oportunidade para conhecer melhor o 

processo, formar com mais propriedade a sua convicção e elaborar com mais 

qualidade o voto, assim como, por meio dele, propiciar um processo decisório 

deliberativo.  

Há estudos que procuram relacionar a o pedido de vista com algumas variáveis 

como forma de verificar os fatores que o motivam e inspiram. Primeiro, tem-se as que 

se referem à ocorrência do pedido: relator do processo, tema do caso, tipo de 

discussão ocorrida em plenário, demandante. Segundo, aqueles relativas ao produto 

do pedido: tempo de retorno, resultado e demandante. Basicamente, as questões 

enfrentadas são verificar: se um relator com posição mais distante da preferência da 

Corte estimula a apresentação de pedido; se há ministros mais propensos a 

solicitarem vista; se questões controversas – e quais – estimulam o pedido; se o voto-

vista dialoga com a discussão precedente ou se meramente repete argumentos que 

já haviam sido apresentados; se o tempo de retorno se relaciona a demandante, 

temática e carga de trabalho (KLAFKE, 2010; PEREIRA, S., 2010; RIBEIRO, 2011; 

ARGUELHES; HARTMANN, 2017). 

                                           
29 Ao menos formalmente, o antigo CPC (Lei 5.869/1973, art. 555, § 2º), em redação dada pela Lei 
11.280/2006, e o novo CPC (Lei 13.105/2015) fixam que, em processos administrativos e jurisdicionais 
de qualquer tribunal, o autor do pedido de vistas tem até 10 dias para devolver o processo. O atual 
CPC diz que o prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias (BRASIL. CPC, art. 940). A Resolução 
202/2015, do CNJ, estabelece os mesmos prazos para os tribunais, com exceção do STF sobre o qual 
não tem competência (BRASIL. CNJ. Resolução 202/2015). No caso do STF, o prazo previsto no RI é 
de no máximo 30 dias, tendo sido regulamentado em resolução interna (BRASIL STF. RI, art. 134; 
Resolução 278/2003). Entretanto, não se tem informações se esse reforço normativo tem produzido 
efeitos, pois o cumprimento dos prazos não costuma ser cumprido pelos julgadores sempre sob a 
alegação de acúmulo de serviço, prevista no RI (art. 111) como justificativa para o não cumprimento de 
prazos (KLAFKE, 2010; PEREIRA, S., 2010; RIBEIRO, 2011; ARGUELHES; HARTMANN, 2017).  
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Os resultados apontam que o perfil do relator influencia na ocorrência de mais 

pedidos de vista, que não há concentração de demandas em alguns ministros, que 

questões mais controversas tendem a produzir pedidos de vista, mas que não há 

relação entre demandante, temática, carga de trabalho mais tempo para a devolução 

do processo. E, finalmente, que não necessariamente o pedido discorda do relator e 

produz voto que acresce à discussão, quando não apenas repete os argumentos já 

apresentados, o que pode indicar o uso estratégico. Isso porque, independentemente 

da motivação, um pedido de vista sempre protela o término da votação – e, em média, 

como prática generalizada dos ministros, por um período significativo de tempo (346 

dias, conforme estudo de Arguelhes e Ribeiro (2017). 

Os autores citados abordam o STF, mas os integrantes do CNJ também podem 

pedir vistas e as condições são iguais ou muito semelhante àquelas disponíveis aos 

ministros do Supremo. Essa questão será abordada a seguir. 

Mas há poder individual descentralizado que pode ser exercido de modo 

exclusivo. É o que ocorre quando um ministro ocupa uma posição específica – como 

a relatoria –, o que lhe permite, nesse caso, tomar decisões que não estão disponíveis 

ao plenário e nem aos demais ministros. Dentre elas: proferir decisões monocráticas 

liminares ou terminativas e que em alguns casos desconsideram intencionalmente 

decisão colegiada; criar uma “jurisprudência pessoal”; agilizar ou não a liberação do 

voto, de modo a controlar o timing da possibilidade de ser incluído na pauta30; definir 

se será a turma ou o pleno quem deliberará sobre uma demanda, com vistas a que 

seja conforme à sua preferência. 

Igualmente, há o poder centralizado, vinculado a uma posição institucional 

específica, como presidir a Corte ou uma das turmas. Nesse caso, os recursos são: 

definir discricionariamente a agenda decisória; responder pela instituição durante o 

recesso e as férias coletivas, inclusive apreciar pedidos de liminares; revisar decisões 

monocráticas dos ministros (DIMOULIS; LUNARDI, 2008; ESTEVES, 2020; GOMES 

NETO; LIMA, 2018).  

Assim, o poder do relator de definir quando liberar o voto é determinante, mas 

não suficiente para que a questão seja apreciada pelo colegiado. O relator não é pleno 

                                           
30 Além de autores que abordam esse poder de agenda (DIMOULIS; LUNARDI, 2008; ARGUELHES; 
RIBEIRO, 2015, 2016, 2018a, 2018b; SILVA, V. A., 2015a; COSTA JÚNIOR, 2018; LUNARDI, 2020), 
os ministros e ex-ministros do STF, entrevistados por Carlos Victor Santos (2017, p. 189), fazem 
referência a esse recurso, pois “o relator administra a tese que ele tem sob julgamento com o tempo”.  
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senhor do poder de agenda, pois cabe ao Presidente incluir o processo na pauta de 

deliberação. Logo, embora o Presidente dependa da liberação do relator, quanto tem 

o relatório em mãos, cabe a ele decidir quando o incluir na pauta. 

Por fim, existem os poderes informais, compreendidos por sinalização política, 

como antecipação de voto à imprensa, ou afirmações proferidas em palestras, 

reuniões públicas com determinadas autoridades e personalidades. 

Contudo, o peso do relator não se restringe a decisões individuais que definem 

uma demanda e evitam/impedem que ela chegue à apreciação do plenário. O peso 

do relator se faz sentir também em decisões coletivas, como demonstram os 31 

processos analisados anteriormente, no qual o relator preponderou em 87,1% deles 

(27 casos).  

O estudo de Oliveira (2012b, p. 109), que analisa as deliberações colegiadas 

de mérito em ADIs, verificou que o voto do relator explica a quase totalidade da 

variação no resultado: em 99% dos casos analisado, houve convergência entre o 

posicionamento dele e o do plenário31.  

A autora (2012b, p. 111) especula duas possíveis causas para esse quadro: 

otimizar o trabalho, em um cenário de elevada demanda – o que já foi ponderado –, e 

ser o reflexo da barganha e da negociação de bastidores entre as partes, as quais, 

após chegarem a um acordo, delegam ao relator conduzir o voto vencedor.  

A hipótese da barganha não parece ter comprovação empírica no caso do STF. 

A uma, porque não há oportunidade para que a negociação aconteça: atualmente, 

são raras as reuniões “secretas”, aquelas em que os ministros teriam condições de 

discutir determinadas questões e tentar chegar a um consenso32. A duas, porque a 

determinação constitucional de deliberação a portas abertas – tão abertas que são 

transmitidas ao vivo pela TV Justiça – dificulta tais combinações, à qual se soma o 

posicionamento do ministro Marco Aurélio de rejeitar reuniões a portas fechadas 

                                           
31 Em outro artigo de Oliveira (2012c, p. 148), o resultado foi muito semelhante: 98% de correlação 
entre voto do relator e o resultado do plenário. 
32 A reunião ocorrida quando da discussão sobre a constitucionalidade do CNJ, comentada no capítulo 
3, foi uma das exceções. Ainda assim, ela não trouxe unanimidade, pois a decisão se deu por maioria. 
Supõe-se que a reunião tenha ocorrido para identificar tendências e evitar impasses mais do que para 
fixar um consenso. 
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(SANTOS, C. V., 2017, p. 192)33. Se esses eventuais acertos ocorrem por outros 

meios, não foram ainda identificados34.  

Virgílio Afonso da Silva (2015a) não nega a preponderância do relator, mas 

propõe uma distinção com vistas a tornar mais precisa a análise – ao menos, no caso 

do STF, que é a Corte que ele observa. De um lado, há casos não relevantes, simples, 

recorrentes e corriqueiros. De outro, aqueles considerados polêmicos, controversos e 

complexos, que mobilizam o tribunal, assim como a sociedade ou grupos de 

interesses específicos. Eles compreendem aqueles casos para os quais não há 

resposta prévia clara, assim como quando as normas existentes fornecem pouco 

subsídio para que seja encontrada uma solução.  

A corroborar essa distinção, no levantamento realizado por Jaloretto e Mueller 

(2011), com o resultado das ADIs analisadas pelo STF, entre junho de 2002 e outubro 

de 2009, 97,6% das votações não envolveram divergência significativa, pois foram 

tomadas por unanimidade (69,1%) ou por uma divisão que foi considerada por eles 

como não relevante (28,5%). Logo, ainda que se tratem de ADIs – e elas 

presumidamente envolvam questões com mais alto grau de controvérsia – somente 

2,4% (ou 12 casos) dividiram o plenário de modo significativo35. 

No levantamento promovido por Sundfeld e Souza (2012), centrado em 267 

acórdãos relativos a controle concentrado de constitucionalidade (ADIs, ADCs e 

ADPFs), com julgamento no plenário já concluídos, realizados entre 21 de junho de 

2006 e 10 de janeiro de 2010, o resultado aponta que em 90,6% dos casos prevaleceu 

não só o voto, como a fundamentação proposta pelo relator. 

Nos casos corriqueiros, o relator baliza o resultado e a tendência é que a 

votação seja unânime ou que a eventual decisão por maioria não esteja associada a 

discussão e a divisões intensas. Embora tecnicamente esse tipo de julgamento 

                                           
33 O ministro se apresenta, assim, como um veto player, especialmente em se tratando de um 
procedimento que, se proposto – e, mais ainda, se praticado – pode ser bastante polêmico à opinião 
pública e à mídia. O comportamento do Ministro Marco Aurélio está conforme à noção de publicidade 
trazida pela TV Justiça, criada quando ele presidia o STF. 
34 Como observou Carlos Victor Santos (2017, p. 180), nas entrevistas realizadas pelo Projeto de 
História Oral do STF, todos os ministros não admitiram a combinação de votos e se mostraram 
contrários a essa possibilidade. As entrevistas de Vale (2015) apontam o mesmo sentido. Entretanto, 
vários deles se mostraram favoráveis à realização de reuniões secretas em que poderiam discutir e 
eventualmente acordar decisões ou antecipar tendências de voto com mais privacidade.  
35 Os autores não testaram se o resultado seguiu o voto do relator. Há a certeza de que, em pelo menos 
69,1% das ADIs, isso ocorreu. Muito provavelmente, tenha se dado também nas 28,5% em que a 
divisão não foi significativa. E, ainda que nos 2,4% em que houve divisão significativa, ela implique 
decisão contrária ao voto do relator –o que não é certo –, pode-se especular que o resultado final seja 
bastante semelhante ao encontrado por Oliveira (2012b, 2012c).  
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continue a ser coletivo, a lógica que o subsidia é a decisão monocrática, ou seja, 

aquela proferida por um único julgador, como ocorre na 1ª instância do Judiciário.  

Por isso, Sundfeld e Pinto (2012, p. 26) ponderam que “por melhor estruturado 

e coeso que seja o voto condutor, não há condições de saber se os demais que a ele 

aderiram de fato concordam com os fundamentos expostos, e em que extensão o 

fazem”. E, na sequência, comentam um ponto a ser aprofundado adiante: esse 

cenário é indicador de que “falta, atualmente, um trabalho mais intenso de deliberação 

colegiada, que permita a formação e a comunicação aos jurisdicionados das razões 

da Corte que informam suas decisões” [itálico no original].  

Almeida e Bogossian (2016) exaltam que essa influência do relator corresponde 

ao modelo delegacionista, que atribui a ele o papel central de prover a decisão da 

Corte, não só em termos de resultado, mas também de ratio decidendi36.  Um símbolo 

e um indicador dessa tendência é a expressão “nos termos do voto do relator”, 

largamente utilizada nos tribunais.  

Segundo eles, é “intuitivo considerar que quando os demais ministros não 

apresentam justificativa própria para seus votos, eles pretendem que a 

fundamentação adotada pela corte seja aquela apresentada pelo ministro relator 

(afinal, não há outra)” (ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2016, p. 281)37. 

Como explicam Sundfeld e Souza (2012, p. 87), em um julgamento coletivo, os 

ministros podem se manifestar com ou sem declaração de voto, isto é, com ou sem 

manifestação (previamente escrita ou transcrita da exposição oral) que conste como 

voto no acórdão, independentemente de ser conforme ou não à manifestada pelo 

relator. Quando o ministro não declara o voto, a posição é simplesmente registrada 

na ata de julgamento. E, quando está conforme ao do relator, ela também indica que 

aderiu à ratio decidendi que este apresenta. 

                                           
36 Em contraposição a essa ideia, Virgílio Afonso da Silva (2016, p. 660) afirma que o delegacionismo 
pode ser aceito nas decisões unânimes, mas não nos casos mais relevantes, ainda que o voto do 
relator seja majoritário. Isso porque, segundo ele, nessas oportunidades inexiste ratio decidendi, há tão 
somente a decisão majoritária. Essa questão será vista mais adiante. Almeida e Bogossian (2017) 
responderam às críticas. 
37 O relator a que os autores se referem é aquele responsável por redigir o acórdão, não 
necessariamente o relator original do processo. Embora normalmente sejam a mesma pessoa, em 
decisões por maioria, nas quais o relator é derrotado, a missão cabe ao ministro que proferiu o primeiro 
voto da posição vencedora – o que também ocorre no CNJ (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 128, § 2º). Se 
eles fizessem uma simples distinção poderiam tornar mais clara a questão: há o relator do processo e 
há o redator do acórdão, que podem ou não ser a mesma pessoa, mas que desempenham papéis 
distintos. Os autores retornam ao tema em outros textos (ALMEIDA, 2016; ALMEIDA; BOGOSSIAN, 
2017). 
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As entrevistas com ministros e ex-ministros do STF, conduzidas por Virgílio 

Afonso da Silva (2015a, p. 189), corroboram a influência do relator nesses casos e 

encontra razão na necessidade de racionalização do trabalho da Corte e de 

especialização das funções que subsidiam a existência do relator.  

Assim, a corroborar o que já se comentou em relação ao CNJ, torna-se mais 

racional aos vogais – ou conselheiros – acompanhar a indicação de quem estudou o 

processo do que gastar tempo e energia para o analisar, cada um tendo tantos 

processos na sua própria carga. De igual forma, não há motivação para se arriscar a 

divergir em um caso sobre o qual não têm conhecimento aprofundado38.  

Lewandowski (2014, p. 174) agrega outra razão para a aceitação do que afirma 

o relator nos casos mais simples: 

 

Entre os ministros do tribunal, ainda que haja divergências, operam redes de 
confiança, necessárias ao funcionamento do STF. Se imaginarmos que todos 
os gabinetes precisariam analisar todos os processos e todas as etapas do 
processamento, a administração processual se tornaria impraticável. 

 

Virgílio Afonso da Silva (2015a) pondera que analisar a preponderância do voto 

do relator sem promover a distinção entre casos corriqueiros e polêmicos pode levar 

a conclusões equivocadas. De igual modo, propõe que a “força” do relator deve ser 

testada nos casos controversos, pois é neles que ela será desafiada.  

Para o autor (2015a), quando se trata desses casos polêmicos, o cenário é 

outro. Não há a predominância quase absoluta do relator. As entrevistas que realizou 

com ministros e ex-ministros do STF apontam que, nessas situações, o voto do relator 

é “como um voto qualquer”. Ele até pode vir a ser o majoritário, mas não traz essa 

garantia prévia, ao contrário do que normalmente ocorre com os casos não polêmicos.  

Isso porque, nesses episódios, os ministros estudam a questão e trazem o voto 

previamente escrito, guardam segredo sobre o conteúdo dele até o momento de os 

apresentar em público. Por isso, raramente são influenciados pelo posicionamento do 

relator e tampouco modificam o deles em razão da discussão no plenário. Aliás, o 

                                           
38 Em grande parte dos casos corriqueiros, os demais membros do plenário conhecem o processo por 
meio do relatório. Também por isso, ele se organiza em duas grandes partes: a primeira é aquela que 
sintetiza o caso e expõe a questão a ser decidida e as alegações das partes, e que deve ser a mais 
neutra e isenta possível, sem conter juízo, com vistas a subsidiar os vogais; somente em um segundo 
momento há o posicionamento do relator, ou seja, a sua indicação inicial de voto.  
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relator também costuma manter em sigilo o voto até o momento de o apresentar no 

plenário, não havendo a prática de divulgar o relatório aos colegas antes da sessão39. 

Coerentemente com essa visão de que o relator é tão somente quem vota 

primeiro, os ministros não consideram necessário que ele inclua argumentos 

contrários à sua posição no relatório, e sim que procure defender a orientação que 

considera a correta, pois sua missão maior é tentar convencer os colegas e fazer com 

que votem com ele (SILVA, V. A., 2015a).  

E é precisamente nos casos polêmicos, em que o relator corre mais riscos de 

ver a sua compreensão do caso ser superada no plenário, que ele se vê estimulado a 

utilizar os poderes descentralizados individuais que possui para tentar reduzir essas 

probabilidades.  

Como se percebe, a preponderância do relator no CNJ – tanto por proferir 

decisões monocráticas quanto por ter o seu voto acatado pelo plenário – não é um 

fenômeno distintivo, ao menos, em comparação com o que ocorre no STF.  

 

5.3.2 As decisões do plenário 

A considerar as ponderações dos autores que analisaram o fenômeno no STF, 

o cenário apontado na subseção anterior pode indicar que os casos selecionados pela 

tese foram considerados corriqueiros pelo CNJ e, por isso, poderiam ser resolvidos 

pelo relator ou o plenário poderia seguir a interpretação dele sem uma análise mais 

detida. E foi isso o que ocorreu na grande maioria dos casos, pois não houve divisão 

(30 em 38 ou 78,9%).   

Contudo, esses processos envolvem um conflito potencial com a JE ou a 

contestação à competência do CNJ – e essa foi a razão pela qual foram selecionados 

para análise. A suposição da tese é que eles não deveriam ser considerados 

corriqueiros, e sim polêmicos. Assim, até poderiam ser decididos conforme a visão do 

relator, mas possivelmente encontrassem divisão no plenário, especialmente se for 

considerada a diversidade na composição no CNJ.  

Não se pode deixar de considerar a perspectiva de que eles não foram, de fato, 

vistos como polêmicos pelo CNJ e que a percepção da tese está equivocada. Ou, 

                                           
39 Essa inovação é defendida por Virgílio Afonso da Silva (2015a) e Nunes (2015), dentre muitos 
autores, porque poderia evitar novos votos-relatório, longos e detalhados, tornar as discussões mais 
focadas e produzir decisões mais rápidas. 
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ainda, que apesar de polêmicos, a coesão e a confiança entre os conselheiros fazem 

com que grande parte deles sejam decididos sem muitas divisões internas.  

Contudo, o percentual de vezes em que a decisão reafirmou a competência do 

CNJ e aceitou conflitar com a JE (31%), levam a pensar que pode existir afinidade no 

plenário, mas não necessariamente que ela seja dirigida para a afirmação institucional 

do CNJ. Ou, ao menos, implica escolher alguns casos ou algumas situações para 

realizar o enfrentamento com a JE. 

Outra questão a ser ponderada é se o fato de oito processos (20,1% dos casos 

selecionados) dividirem o plenário pode ser considerado um contingente alto ou não. 

Se for avaliado como baixo, ao invés de indicar a confiança entre os conselheiros 

apontada acima, ele pode ser indicador da ausência de conjunto no CNJ e de 

desinteresse dos conselheiros para discutir essas questões que deveriam ser tão 

relevantes para essa nova instituição. De modo que delegar ao relator ou com ele 

concordar se torna a decisão mais conforme a tal percepção e se impõe 

independentemente do teor do processo.  

O caminho para tentar transformar tais especulações em evidências e 

consequentemente responder as questões é analisar mais detidamente esses 

processos e observar como o CNJ tomou as suas decisões e qual o teor delas.  

Um primeiro caminho a ser trilhado é testar se a variável origem institucional do 

relator pode explicar o modo como a decisão foi tomada e qual foi ela no que tange à 

competência regulamentar.  

Na tabela, apresentada abaixo, os relatores foram distinguidos entre membros 

internos e externos ao Judiciário. Aqueles indicados pela OAB, pelas duas casas 

legislativas, pelo MPE e pelo MPU são considerados integrantes advindos de 

instituições externas. Aqueles que pertencem ou foram indicados por algum Tribunal 

foram relacionados como membros internos ao Judiciário.  

Também foram separados os processos entre aqueles em que foi declinado o 

caso à JE, foi declarada competência concorrente e aqueles em que houve a 

afirmação do poder de mando do CNJ.  

Utilizou-se essa divisão para poder verificar se há uma tendência maior entre 

os relatores externos ao Judiciário de atuarem de forma mais rígida em relação à JE 

e de tenderem a trazer para o CNJ a competência.  
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Tabela 5.3 - Origem da indicação dos relatores no CNJ em relação a como os casos 
foram julgados (2005-2015) 
Competência 

Número de processos % 
Judiciário Externo Judiciário Externo 

CNJ 11 1 45,8 7,2 
Concorrente 2 6 8,4 42,9 
Declinou à JE 11 7 45,8 50,0 
Total 24 14 100 100,1 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ  

 

Ao contrário da hipótese prevista, o conjunto de processos analisados não traz 

evidências de que os relatores indicados por instituições não pertencentes ao Poder 

Judiciário decidam de forma a barrar a atuação ou a determinar mudanças à Justiça 

Eleitoral.  

Ao reverso, verificou-se que, de 14 processos em que os relatores são 

membros externos ao Judiciário, em 13 (ou 92,9%) eles determinam o declínio da 

competência ou a competência concorrente ao TSE, que são decisões não conflitivas. 

Ou seja, em apenas um processo (7,2%), a decisão do integrante de origem externa 

foi pela reiteração da competência do CNJ e que abre divergência com a JE. 

A tabela permite observar que, de fato, o comportamento se dá no sentido 

inverso ao daquele especulado. Verifica-se que a decisão dos relatores internos não 

é diferente em termos de tendência majoritária, mas o é de intensidade. Eles optam 

pela competência concorrente entre as duas instituições ou declinam da competência 

do CNJ em 13 de 24 processos (54,2%). Como reverso da moeda, eles reafirmam que 

cabe ao CNJ e investem no conflito com a JE em 45,8% dos casos (11 em 24).  

Logo, pode-se dizer que as incidências de conflito de competência entre CNJ e 

JE tiveram como relatores membros do próprio Judiciário (11 em 12 ou 91,6%)40.  

Algumas tentativas de explicar essa constatação podem ser relacionadas. 

Primeiro, pode-se imaginar que, ao estar no exercício de um papel de governo judicial, 

como o delegado constitucionalmente ao CNJ, os membros do Judiciário que 

normalmente encontram-se isolados, cada qual na sua esfera de atuação, veem uma 

oportunidade de exercer influência sobre outras searas diferentes da de sua origem.  

Ainda pode-se considerar se estes relatores, os quais, ao menos teoricamente, 

devem ser controlados pelo CNJ quando atuarem nos seus espaços de origem, 

                                           
40 Ainda que se faça a compensação entre as diferenças na quantidade de integrantes internos e 
externos (oito, descontando o Presidente, que não atua como relator, e seis), a diferença se sustenta 
e é consistente. 
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consideram que a JE não deve ser destacada como especial ou diferente e ficar imune 

ao CNJ. Dessa forma, para eles, ela também deve submeter-se ao poder de comando 

do CNJ. O Conselheiro Sílvio Rocha assim se manifestou: 

 

O Tribunal Superior Eleitoral do ponto de vista administrativo, apesar do 
elevado requisito exigido para a investidura de seus membros, não está 
imune ao controle do Conselho Nacional de Justiça nem pode, como o caso, 
controlá-lo mediante suspensão dos efeitos de deliberação proferida por seu 
Pleno por decisão administrativa proferida pela Corregedora Eleitoral 
(BRASIL. CNJ. Processo no 0001366-84.2012.2.00.0000, p. 4).  
 

Dessa forma, o Conselheiro, oriundo da magistratura federal, expõe seu 

entendimento de que independentemente da origem dos membros do TSE, eles não 

se encontram imunes as decisões do CNJ. 

Outro aspecto que pode explicar este fato reside na composição do CNJ. Três 

das nove vagas preenchidas pelos integrantes pertencentes ao Judiciário são 

reservadas a magistrados da primeira instância. Estes membros normalmente são 

fiscalizados e recebem ordens dos Tribunais Regionais e dos Tribunais Superiores, 

haja vista a já indicada hierarquização de comando no interior do Poder Judiciário.  

Como participante de um organismo da alta cúpula do Judiciário como é o CNJ, 

magistrados podem se utilizar desta posição para impor determinações sobre as quais 

até então não possuíam espaço para atuar. Nos processos analisados, cinco dos 11 

casos tiveram como relatores integrantes de primeira instância: Sílvio Rocha, juiz 

federal (dois casos); Morgana Richa, juíza do trabalho; Walter Nunes, juiz federal; 

Claudio Godoy, juiz de direito.  

Por fim, pode-se imaginar que integrantes externos ao Poder Judiciário se 

sintam menos favorecidos a impor comandos a esse Poder, ou ao menos ajam com 

mais ponderação, por não se sentirem confortáveis em impor regras de atuação sobre 

as quais não possuem a expertise da prática.  

De qualquer sorte, essas possíveis explicações não passam de especulações 

levantadas pela tese, pois não foi possível, a partir dos dados analisados, chegar a 

nenhuma conclusão que explicasse o porquê dos casos em que houve conflito de 

competência entre CNJ e JE terem tido, quase em sua totalidade, relatores membros 

do próprio Judiciário. 

Avançando nesse caminho, pode-se, ainda, relacionar a origem do relator com 

o resultado da decisão (monocrática, unânime ou por maioria, seguindo ou não o voto 
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do relator), a exemplo do que traz a tabela 5.2. A expectativa é de que, quando o 

relator pertence ao Judiciário, as decisões sejam menos contestadas em plenário ou 

sequer cheguem até ele, logo haja mais decisões conformes ao voto do relator. 

 

Tabela 5.4 - Tipo de decisão no CNJ relacionada à origem do conselheiro (2005-2015) 

Decisão 
Número de processos % 

Judiciário Externo Judiciário Externo 
Unânime 14 9 58,3 64,3 
Maioria conforme o relator 2 2 8,3 14,3 
Maioria divergente do relator 2 2 8,3 14,3 
Monocrática 6 1 25,0 7,1 
Total 24 14 99,9 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ  

 

Observa-se que os dois tipos de relatores foram amplamente vitoriosos: 91,6% 

o de origem interna e 85,7% o de origem externa. Se forem considerados apenas os 

casos efetivamente deliberados pelo plenário – com exclusão das decisões 

monocráticas –, os resultados passam a ser: 88,9% de sucesso para o relator externo 

(16 em 18 casos) e 84,6% para o interno (11 em 13). As diferenças relativas não foram 

consideradas significativas. 

De igual forma, nas duas categorias, a maior parte dos casos foi decidida de 

forma unânime (58,3% para relatores internos e 64,3% para externos). Ainda que haja 

variação de intensidade, também não se considera que seja significativa.  

Em se tratando de decisões por maioria, seja conforme ou contra o voto do 

relator, o cenário aponta que há 8,3% de casos, quando ele pertence ao Judiciário, e 

14,3%, quando é membro externo. Ressalva-se que essa diferença relativa 

corresponde ao mesmo número de casos (dois em cada tipo de deliberação dividida).  

Em relação às decisões monocráticas, como já destacado, a intensidade é 

maior se o relator é indicado pelo Judiciário em comparação a membro externo, tanto 

em termos absolutos (seis a um) quanto em termos relativos (25% a 7,1%). Esse 

aspecto não respalda a crítica do TSE, que será detalhada no próximo capítulo, 

segundo a qual membros externos ao Judiciário, oriundos de indicação política, 

estariam determinando monocraticamente a forma como a Justiça Eleitoral deve 

atuar. E o aponta como um argumento que procura produzir efeito, 

independentemente de sua procedência e veracidade.  

Esses resultados indicam que as decisões são majoritariamente tomadas por 

unanimidade, independentemente da origem do relator, mas que os votos dos 
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externos dividem mais intensamente o plenário do dos internos e que estes tomam 

mais decisões monocráticas – possivelmente repetindo, no CNJ, o que é praticado no 

Judiciário, seja na 1ª instância, em que todas as decisões são tomadas pelo juiz 

singular, seja nos tribunais, em que essa tendência vem se intensificando. De igual 

forma, se a prática corrente no Judiciário contribui para as decisões monocráticas, o 

fato de não pertencer ao Judiciário pode fazer com que esses integrantes sejam mais 

comedidos ou tenham mais receio de decidir monocraticamente.  

Avalia-se que esses resultados não apontam para distinções tão intensas e 

seguras, notadamente em se tratando de decisões por maioria. De qualquer maneira, 

elas correspondem à expectativa apresentada e indicam um cenário um pouco mais 

favorável, mas não significativamente, ao relator originário do Judiciário.  

O próximo passo é, então, cruzar o resultado da decisão com a competência 

que o CNJ definiu em relação à JE. 

 

Tabela 5.5 - Resultado da decisão no CNJ e definição de sua competência em relação 
à Justiça Eleitoral (2005-2015) 
 
Decisão 

Competência (N) Competência (%) 
CNJ Concor-

rente 
Decli-
nou 

CNJ Concor-
rente 

Decli-
nou 

Unânime 4 5 14 33,3 62,5 77,8 
Maioria conforme o relator - 2 2 - 25,0 11,1 
Maioria divergente do relator 2 - 2 16,7 - 11,1 
Monocrática 6 1 - 50,0 12,5 - 
Total  12 8 18 100 100 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ  

 

Entre as oito decisões em que foi declarada a concorrência de competência, 

cinco casos foram decididos de forma unânime (62,5%), dois por maioria, seguindo o 

voto do relator (25%) e um de forma monocrática (12,5%).  

Este último teve relatoria de membro externo, o Conselheiro Jefferson 

Kravchychn, indicado pela OAB (Processo nº 0003130-76.2010.00.0000). Da mesma 

forma, os decididos por maioria também tiveram relatorias de membros externos: 

novamente Jefferson Kravchychn (Processo nº 0006043-94.2011.2.00.0000) e 

Marcelo Nobre indicado pela Câmara dos Deputados (Processo nº 0005722-

93.2010.2.00.0000).  

No primeiro processo, os votos divergentes foram os de Sílvio Rocha (juiz 

federal do TRF), Whellington Saraiva (indicado pelo MPU) e Gilberto Valente Martins 

(indicado pelo MPE). No segundo caso, votou contra o relator apenas o Conselheiro 
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Whellington Saraiva. Não se obteve informação relativa ao Processo no 0005430-

74.2011.2.00.0000, pois, como já mencionado, ele está sob segredo de justiça. 

Dos 18 processos cuja decisão foi declinar à JE a competência, 14 foram 

decididos por unanimidade (77,8%). Dois casos foram julgados por maioria, mas 

contra o entendimento do relator, ou seja, o relator foi vencido (11,1%). São os 

processos 1488-73.2007.2.00.0000, de relatoria de Mairan Maia (indicada pelo TRF), 

e 1384, de relatoria do Paulo Lôbo (indicado pela OAB).  

Outros dois casos (11,1%) foram julgados por maioria, porém seguindo o 

entendimento dado pelo relator: os processos de nos 0004676-30.2014.2.00.0000, em 

que foi relator Flávio Singelo (indicado pelo TRT), e 0005959-30.2010.2.00.0000, com 

relatoria de Ives Gandra (indicado pelo TST).  

No primeiro votou contra o relator Saulo Bahia (indicado pelo STJ) e no 

segundo, Marcelo Neves (indicado pelo Senado), José Adonis (indicado pelo MPU) e 

Jorge Hélio (representante da OAB). 

Em relação aos 12 casos nos quais o CNJ decidiu ser sua a atribuição de definir 

sobre o assunto ou determinou mudanças que afetam a JE, o que foi considerada a 

escolha conflitiva, seis foram decisões monocráticas (50%), quatro foram decididos 

de forma unânime (33,3%), e em dois a decisão ocorreu por maioria, sendo o relator 

vencido em parte (16,5%).  

Sobre esse conjunto de informações, deve-se chamar a atenção para alguns 

pontos. A primeira questão é que seis dos sete casos que foram decididos 

monocraticamente penderam favoravelmente à competência do CNJ frente à Justiça 

Eleitoral. Apenas um declarou a competência concorrente e foi aquele relatado por 

Jeferson Kravchychyn, de no 0003130-76.2010.00.0000, em que ele volta atrás em 

sua primeira decisão, na qual havia declarado, também de forma monocrática, ser 

competência do CNJ julgar o processo. Esse ponto mereceu crítica de parte do TSE, 

segundo a qual conselheiros individualmente estariam agindo de forma a alterar 

questões internas à JE. E em nenhuma oportunidade a decisão foi por declinar a 

competência. 

Em três dessas sete decisões o relator foi Fernando Tourinho Neto (indicado 

pelo TRF). Todas versaram sobre a Resolução 88/2009 e ocorreram entre junho e 

agosto de 2012. Há duas decisões monocráticas proferidas por Milton Nobre (indicado 

pelo TJ), uma em 2010 e outra em 2011. E uma em 2010 proferida por Morgana Richa 

(representante dos juízes do trabalho).  
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Nota-se que todas essas decisões monocráticas foram preferidas por membros 

oriundos do próprio Judiciário.  

Importante destacar que houve outras decisões monocráticas durante o 

período de análise. Três delas foram em processos em que o CNJ declinou de sua 

competência, datadas de 2014 e 2015, e quatro em processos nos quais o CNJ 

acabou determinando competência concorrente, dentre os anos de 2010 e 2012. 

Estes processos não estão classificados como decididos de forma monocrática, pois 

a decisão foi posteriormente revista ou corroborada pelo plenário do CNJ.  

Desses casos, o único em que foi alterada a decisão monocrática pelo 

colegiado se deu no Processo no 0003311-77.2010.2.00.0000, que já foi abordado 

acima. Nele, após decisão do TSE, o Conselheiro Jefferson Kravchychyn mudou seu 

voto para declinar a competência à JE.  

A segunda observação é que os dois casos julgados por maioria em que foi 

reafirmada a competência do CNJ têm em comum o fato de o relator ter sido vencido 

em parte. São os casos já mencionados sobre a quarentena (Processo nº 0001485-

21.2007.2.00.0000) e sobre os plantões na Justiça Eleitoral (Processo nº 841). Elas 

foram classificadas como decisões divergentes ao entendimento do relator, ainda que 

essa divergência não tenha se dado sobre todos os aspectos da decisão. 

No processo que debateu a quarentena, por exemplo, a Abramppe, que 

ingressou com a ação, fez vários questionamentos ao CNJ, sendo o mais relevante e 

aquele que mais foi debatido o relacionado à necessidade ou não de cumprimento da 

quarentena.  

Sobre este aspecto, como já comentado, os 12 conselheiros presentes na 

sessão ficaram divididos em três posições. (1) A quarentena no caso de membro de 

Tribunal Eleitoral em vaga destinada a advogado atinge somente o exercício da 

advocacia no próprio tribunal do qual se afastou. Essa foi a tese vencedora, com seis 

votos, proferidos pelos conselheiros: João Oreste Dalazen, Mairan Maia, Altino 

Pedrozo, Andréa Pachá, Antonio Umberto e Rui Stoco. (2) Quarentena para atuação 

perante toda a JE, e não apenas perante o Tribunal no qual atuou, que mereceu cinco 

votos, os dos conselheiros Técio Lins e Silva (relator), Joaquim Falcão, José Adônis, 

Felipe Locke Cavalcanti e Paulo Lôbo. (3) Inexistência de incompatibilidade em 

qualquer Tribunal, que foi a posição de Jorge Maurique. Da tese do relator prevaleceu 

a vigência da quarentena, mas em versão menos restritiva do que a que ele defendia. 
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Houve outros questionamentos pela Abramppe. Um deles foi se os integrantes 

da Justiça Eleitoral indicados pela OAB poderiam exercer atividade político-partidária. 

O plenário foi unânime em responder negativamente, seguindo o relator.  

Tendo em vista todos os parâmetros testados acima, pode-se esperar que os 

processos em que a decisão foi tomada por maioria correspondam a aqueles que o 

CNJ considerou polêmicos e mais sensíveis aos seus interesses. Como apontado 

anteriormente, há oito casos nessa situação frente a sete decisões monocráticas e 23 

por unanimidade.  

Desses oito, em quatro, apesar da divisão, prevaleceu a orientação de voto 

apresentada pelo relator e em nenhum deles a decisão pendeu para a situação de 

confronto explícito com a Justiça Eleitoral, isto é, aquela em o CNJ reafirma a sua 

competência. Em dois o CNJ declinou de sua competência e em outros dois afirmou 

que ela é concorrente com a da Justiça Eleitoral. 

Já dentre os quatro processos decididos por maioria e contra a orientação do 

relator, em dois o CNJ optou por declinar de sua competência em benefício da Justiça 

Eleitoral. Ambos versavam sobre seleção de magistrados para composição de TREs. 

Todavia, em dois deles o CNJ confrontou a Justiça Eleitoral e reiterou ter competência 

para tratar do tema, os quais eram regulamentar a quarentena dos representantes 

jurídicos e definir plantões judiciários. 

 Pode-se agregar mais uma variável a esse cenário: os processos em que 

houve pedido de vista41. O fato é tomado como indicador de interesse pelo caso. Como 

já comentado, ele pode corresponder à busca por esclarecimento e também ao uso 

estratégico de parte de um conselheiro que pretende atrasar uma deliberação ou 

modular o timing da decisão a um cenário que considera mais favorável à 

interpretação da qual comunga. Em qualquer hipótese, o pedido interrompe a votação. 

 Observa-se que, dos 38 processos selecionadas, em cinco ou 13,2% houve 

pedido de vista. Por conseguinte, pode-se dizer que, ao menos no recorte realizado 

pela tese, esse recurso não é corriqueiro.  

 

  

                                           
41 Como já foi destacado, os conselheiros podem pedir vistas (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 17, XI). 
Ressalva-se que o Regimento Interno é omisso sobre alguma restrição quanto ao momento em que o 
pedido pode ser feito, mas fixa a primeira sessão ordinária subsequente como o prazo para que os 
autos sejam devolvidos (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 127). 



365 

 

Quadro 5.4 - Características dos processos que receberam pedido de vista no CNJ 
(2005-2015) 
 

PROCESSO COMPETÊNCIA DECISÃO 
DIVIDIDA 

RELATOR CLASSIFICAÇÃO 

0001485-
21.2007.2.00.0000 

CNJ Contra relator Externo Quarentena 

841 CNJ Contra relator Interno Plantão judiciário 
0001488-

73.2007.2.00.0000 
Declinou Contra relator Interno Seleção magistrados 

0005959-
30.2010.2.00.0000 

Declinou Conforme relator Interno Lotação servidores 

0005722-
93.2010.2.00.0000 

Concorrente Conforme relator Externo Seleção magistrados 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do CNJ 
 

Porém, quando são relacionados os processos que receberam pedido de vistas 

com a forma como o caso foi decidido (unânime ou maioria), encontra-se a coerência 

esperada: em todos, a votação final se deu por maioria – em três contra a posição do 

relator e em duas conforme, como mostra o Quadro 5.4. A ressalvar que em 75% dos 

processos decididos contra o voto do relator (três em quatro) houve pedido de vista. 

Nos processos em que, apesar da decisão, o plenário confirmou o relatório, o índice 

de pedido de vista é de 50% (dois em quatro). 

Em outros termos, o pedido é formulado, sim, quando há interesse na questão 

e, associado aos demais indicadores, ajuda a definir os casos que, ao menos no 

interior do CNJ, foram polêmicos na sua relação com o JE.  

A partir desses indicadores, pode-se verificar que, dos oito processos 

considerados potencialmente polêmicos, pois dividiram o plenário, cinco receberam 

pedido de vista, o que foi tomado como um indicador da intensificação da divisão.  

Pela combinação desses critérios, dois casos já podem ser descartados 

(Processos no 0004676-30.2014.2.00.0000; 1384) porque, apesar da divisão – e o 

primeiro foi decidido conforme e o segundo contra o relator –, a decisão foi declinar 

da competência em benefício da JE. Além disso, os temas eram de baixo impacto: um 

versava sobre a suspensão de uma empresa da possibilidade de participar de licitação 

e o outro, embora envolvesse a seleção de magistrado, foi considerada questão 

constitucional e que estava além das funções do CNJ. 

O terceiro caso (Processo no 0006043-94.2011.2.00.0000) em que, apesar 

decisão por maioria, não houve pedido de vista, foi decidido conforme a posição do 

relator, que era externo ao Judiciário. Ele é mais um que versa sobre a lotação de 

servidores, um tema que, como já visto, motivou vários enfrentamentos e mobilizou 
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as duas instituições. A decisão específica do CNJ foi de ceder frente à JE, mas afirmar 

a sua competência. 

Dentre os cinco casos que mereceram pedido de vista, há dois que, apesar de 

terem dividido mais intensamente o plenário (Processos no 0005959-

30.2010.2.00.0000; 0001488-73.2007.2.00.0000), a posição vencedora foi declinar da 

competência frente à JE. O primeiro é mais um caso relativo à cessão de servidor para 

a JE, teve relator oriundo do Judiciário e a decisão conforme ao voto dele. No 

segundo, que trata da forma de indicação de magistrado para os TREs, o relator 

também era interno, mas, dessa vez, a decisão foi contrária. Ainda que a divisão tenha 

se dado precisamente em relação aos temas específicos, o fato é que preponderou a 

visão não conflitiva e condescendente.  

Há um terceiro que também pode ser descartado porque a decisão foi ceder à 

JE, mas afirmar a competência do CNJ. Trata-se do Processo no 0005722-

93.2010.2.00.0000, que tratava da convocação de juízes eleitorais auxiliares. 

Desse modo, pela agregação desses indicadores – decisão que reafirma a 

competência do CNJ, tomada por maioria, contra a posição do relator e que recebeu 

pedido de vistas durante a tramitação –, afirmam-se a questão da quarentena dos 

advogados que atuam nos tribunais eleitorais (Processo no 0001485-

21.2007.2.00.0000) e a dos plantões judiciários (Processo no 841) como aquelas em 

que, não só houve um confronto mais intenso com a Justiça Eleitoral, como também 

mais dividiram o próprio CNJ. 

 

5.3.3 Colegialidade 

No entanto, essas características, ainda que expliquem o porquê de o CNJ agir 

como age, esvazia a principal função do órgão colegiado: decidir de forma conjunta, 

com vistas a, desse modo, chegar ao melhor entendimento.  

O princípio da colegialidade propõe a existência de um debate, onde seriam 

expostos diversos pontos de vista e se chegaria a um consenso sobre o melhor modo 

de aplicar a lei ao caso concreto, buscando garantir ao demandante  

 

maior segurança de exame do caso, diante da verdade simples de que 
diversos juízes, examinando os vários aspectos do processo e  trocando 
impressões a respeito, sem dúvida julgam melhor do que um só juiz, com sua 
apreensão forçosamente individual, cuja visão das facetas do caso 
forçosamente é unilateral, balizada por uma só ótica de julgador e não 
questionada por óticas diversas (BENETI, 2012, p. 304). 
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Este aspecto é ainda mais relevante no caso do CNJ, que foi criado com 

representantes das mais diversas áreas do Judiciário e da sociedade, com vistas a 

exercer um controle democrático deste Poder.  

O padrão observado desconstitui esse sentido, conduz a instituição a decisões 

individuais, pouco discutidas coletivamente e incentiva a proliferação de decisões 

liminares e monocráticas, aspecto amplamente criticado pelo TSE.  

Dessa forma, o que se observou no CNJ foi uma relativização do princípio da 

colegialidade, sendo raras as decisões tomadas verdadeiramente em conjunto, 

veiculando muito mais a posição de um de seus membros, acatada pelos demais, sem 

muita ou nenhuma interferência. 

O padrão decisório dos tribunais brasileiros42 pode ser classificado a partir de 

três variáveis: (a) quanto à publicidade; (b) quanto ao modo como se alcança o 

resultado; (c) quanto à forma como o produto dessa deliberação é publicizado, ou seja, 

a formulação do acórdão na qual são (ou deveriam ser) apresentadas as razões de 

decidir. 

Em relação ao primeiro critério, é norma constitucional que o julgamento (ou a 

tomada de decisão) seja de forma pública ou aberta e, consequentemente, impede 

que seja adotada a outra modalidade básica, que é o chamado modelo fechado ou 

secreto.  

Neste, os juízes tomam uma decisão de mérito em ambiente fechado, sem a 

presença de audiência ou de advogados das partes, ainda que, eventualmente, os 

momentos de instrução ou preparatórios possam ser públicos. O objetivo é 

proporcionar os meios para que a discussão entre os juízes se dê de forma livre, 

aberta e o mais independentemente possível. Na mesma perspectiva, a discussão 

estabelecida permanece em segredo e não é divulgada ao público. 

Em contrapartida, no modelo aberto ou público, as decisões – e os eventuais 

debates entre os juízes – se dão a descoberto, em local ou com acesso à audiência, 

por consequência, premido pela publicidade. É assim que ocorre no CNJ, cujas 

sessões plenárias são públicas, conforme previsão regimental (BRASIL. CNJ. RI, 

                                           
42 O CNJ não é órgão jurisdicional e seus integrantes não atuam nele na condição de juízes, ainda que 
a maioria o seja em termos profissionais. Contudo, o que será ponderado a seguir serve integralmente 
para o CNJ na condição de pertencente ao Poder Judiciário. Assim, quando se falar de julgamento, 
juiz, julgador e acórdão, pode-se entender esses termos de modo expansivo, de forma a incluir o modo 
como toma suas decisões. 
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2009, art. 116) e podem ser acompanhadas in loco, em sua sede em Brasília, ou ao 

vivo, via internet na TV Plenário. 

No que se refere ao segundo critério, relativo ao modo como as decisões são 

tomadas nos tribunais, o modelo adotado no país é coletivo, proferidas por um 

conjunto de julgadores. Porém, elas não necessariamente e de fato se constituem em 

decisões colegiadas, considerando uma concepção normativa e exigente de 

colegialidade, a ser comentada a seguir43.  

A forma utilizada pelo país corresponde ao que Kornhauser e Sager (1993) 

chamam de coletividade redundante, ou seja, cada julgador expõe seu voto de forma 

independente dos demais. Ele corresponde ao convencimento pessoal desse julgador 

e à sua compreensão sobre a questão. A decisão é a agregação dos votos proferidos 

individualmente, tendo como regra de decisão a afirmação da opção que tiver a 

maioria das manifestações ou votos44.  

Como pondera Valadares (2017, p. 31), “se o julgador do órgão colegiado 

reflete de modo isolado, consulta apenas as suas próprias fontes e expõe suas 

conclusões sem levar em consideração os seus pares, certamente estará a atuar de 

forma redundante”, o que o aproxima do procedimento adotado pelo juiz monocrático.  

Apesar disso, a expectativa é que, com vários julgadores a decidir o mesmo 

caso, a probabilidade de erro se reduza e que a reiteração de decisões de mesmo 

sentido confirme que ela seja a mais correta. 

As particularidades do modelo brasileiro é que os votos não são simultâneos, e 

sim proferidos de modo sequencial, a partir de uma ordem pré-definida. No STF, após 

o voto do relator, a ordem é a inversa da antiguidade, ou seja, começa com o membro 

da Corte com menos tempo desde a posse e vai até o decano. O CNJ obedece a 

ordem de precedência regimental (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 128)45.  

                                           
43 Há a tendência de os termos “tribunal” e “colegiado” serem utilizados como sinônimos na literatura 
jurídica brasileira, de forma que qualquer decisão judicial tomada por um conjunto de juízes seria 
colegiada. Carlos Victor Santos (2017, p. 57-59) identificou o pioneirismo do uso da expressão “tribunal 
colegial” em livro de Jorge Americano, de 1943, e a consolidação da colegialidade como categoria 
jurídica própria ao sistema recursal brasileiro a Pontes de Miranda, em obra do final dos anos 1950. No 
entanto, como será apontado a seguir, é possível distinguir esses termos, pois, em uma perspectiva 
normativa, nem toda decisão coletiva é necessariamente colegiada.  
44 Sistemas como o de voto em bloco, adotado tanto pelo STF quanto pelo CNJ para casos corriqueiros 
e que foi comentado anteriormente, simplificam e abreviam as votações, tornando-as quase 
simultâneas. Porém, eles não alteram o principal: a regra decisória é pelo voto sequencial dos 
julgadores e deve ser aplicada sempre que necessário.  
45 Essa ordem é a que está descrita no art. 122, § 1º do Regimento Interno: além do Presidente, que 
senta ao centro, “o Corregedor Nacional de Justiça tomará assento na primeira cadeira da bancada à 
direita da mesa central; o Conselheiro Ministro do Tribunal Superior do Trabalho tomará assento na 



369 

 

Por conseguinte, o caráter coletivo se dá no resultado decorrente da agregação 

dos votos individuais, pois, como dito há pouco, a votação é uma série de votos 

individuais e autônomos, expostos sequencialmente.  

Essa votação sequencial permite o comportamento estratégico, pois, entre 

outras peculiaridades, quando iniciam seu voto, alguns julgadores já conhecem a 

tendência da Corte e podem modular a sua votação. Como comenta Moreira (1994, 

p. 237), “não poucos juízes inclinam-se de hábito a aderir à corrente predominante, e 

são em número ainda maior os que hesitam em tomar posição totalmente isolada”. A 

regra é, portanto, um estímulo a votações unânimes: após a afirmação da maioria 

necessária para alcançar um resultado, aumenta o custo para proferir um voto que 

não pode reverter a decisão e que será necessariamente minoritário, divergente ou 

até mesmo único46. 

Nesses termos, pode-se supor que o cenário diagnosticado no CNJ não é a 

degeneração da colegialidade pretendida pelas regras do jogo, e sim o resultado 

esperado pelo desenho institucional, no qual a troca de informações entre os 

julgadores para formular uma decisão conjunto não é imperativa. 

Ressalva-se que nesse modelo não há o impedimento da interação entre os 

julgadores. O Regimento Interno do CNJ expõe: “durante os debates, cada 

Conselheiro poderá falar tantas vezes sobre o assunto em discussão quantas forem 

necessárias ao esclarecimento da causa ou, em regime de votação, para explicar a 

modificação do voto, desde que devidamente autorizado pelo Presidente” (BRASIL. 

CNJ. RI, 2009, art. 126). 

Entretanto, essa interação é possível, mas não necessária. Um magistrado ou 

conselheiro não precisa se referir aos argumentos utilizados pelo antecessor para 

fundamentar o seu voto. Tampouco precisa responder ou fazer aparte a colocação de 

                                           
primeira cadeira da bancada à esquerda da mesa central, seguido, nesta ordem, pelos Conselheiros 
membros de Tribunal de Justiça, de Tribunal Regional Federal e de Tribunal Regional do Trabalho; 
pelos Conselheiros magistrados da 1ª instância da Justiça Comum dos Estados, da Justiça Federal e 
da Justiça do Trabalho; pelos Conselheiros membros do Ministério Público da União e do Ministério 
Público Estadual; pelos Conselheiros indicados pela OAB; e pelos Conselheiros indicados pela Câmara 
dos Deputados e Senado Federal” (BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 122, § 1º). Em outros termos: os 
representantes que pertencem ao Judiciário votam primeiro e, depois, os que a ele não pertencem. 
46 Obviamente, essa é uma tendência, e não uma certeza. Nas mesmas circunstâncias, um juiz pode 
se sentir estimulado a apresentar divergência.  



370 

 

outro colega. Ele necessita, sim, tomar uma posição frente ao caso concreto e 

fundamentá-la conforme considerar melhor, em um voto que pode ser solo47.  

Como comenta Lunardi (2020, p. 194) em relação ao STF, “na grande maioria 

dos casos, não há deliberação real, nem diálogo efetivo, nem troca de argumentos, 

tampouco internalização de divergências”, afinal, os votos já chegam prontos à sessão 

e são tão somente lidos. 

Ao contrário, no modelo de coletividade colegial, o resultado é colaborativo, 

fruto de interação e da troca de informações e de argumentos entre os julgadores, de 

modo que a individualidade perde a centralidade que o modelo redundante preserva. 

Carlos Victor Santos (2017), ao mapear o modo como a categoria “colegiado” 

foi incorporada no Brasil, a partir de uma matriz doutrinária italiana, observou que 

determinados traços característicos foram “esquecidos” na importação, o que ajuda a 

fundamentar o caráter coletivo, mas pouco colegiado do modelo brasileiro48.  

Conforme os teóricos italianos, para o caráter colegiado de uma decisão judicial 

é imprescindível que ocorra a troca de opiniões entre advogado das partes e juízes e 

principalmente entre os próprios magistrados, notadamente por meio de um debate 

oral49. Nesse sentido, a simples exposição sequencial de votos – sendo o debate 

eventual, mas não necessário –, não configura uma decisão colegial. 

Nessa perspectiva, é preciso entender o arcabouço normativo que fundamenta 

a ideia de oralidade nos tribunais. Não se trata meramente de falar, mas sim de 

discussão como etapa preparatória e necessária para o advento da melhor razão e à 

decisão que a consagra.  

Conforme Conrado Hübner Mendes (2012, 2013) e Virgílio Afonso da Silva 

(2009, 2013), dois autores brasileiros que enfatizam essa questão, a chave 

                                           
47 Esse não é o entendimento de Carlos Victor Santos (2017, p. 252). Para ele, “muito embora os 
ministros [do STF] afirmem já chegar à sessão de julgamento com sua posição firmada, a ausência de 
alguns ministros na sessão, a utilização de estratégias de convencimento, a mudança de posição 
durante a própria sessão, dentre outras medidas, demonstram que o momento destinado à deliberação 
representa mais do que uma soma de posições individuais, representa também um espaço de 
construção de uma decisão final a respeito das questões apreciadas e discutidas”. 
48 Entretanto, Carlos Victor Santos (2017, cap. 4) observa que a inspiração no direito processual civil 
italiano é muito mais uma construção teórica que começa nos anos 1940 do que realidade histórica. 
Isso porque, seguindo raízes ibéricas, desde o período colonial, a tradição brasileira estabeleceu, o 
modelo de votação seriada nos tribunais recursais. Ou seja, a origem e a trajetória histórica das 
instituições jurídicas brasileiras identificam a decisão coletiva como sinônimo de colegiada.  
49 As diferenças em relação ao modelo brasileiro republicano é que o diálogo entre os magistrados para 
decidir se dá a portas fechadas e não há a identificação de cada voto. Elas são significativas, mas não 
definitivas para o aspecto em análise, pois o caráter secreto não elimina o fato ser necessária a 
ocorrência de discussão entre os juízes para que cheguem a uma decisão e a não identificação do voto 
frisa, ainda mais, o caráter colegiado, de tal forma que não há julgadores particulares. 
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epistemológica é à noção de deliberação, considerada não apenas como sinônimo de 

tomada de decisão, mas que dá ênfase a um procedimento específico, dialógico e 

colegiado, de formação de uma decisão por uma coletividade. Por conseguinte, ainda 

que nem toda coletividade seja colegiada e nem toda decisão seja deliberativa, nessa 

perspectiva normativa, uma decisão colegiada deliberativa é preferível e oferece as 

condições para alcançar um resultado qualitativamente superior. 

Conrado Hübner Mendes (2013, p. 63-65) relaciona quatro qualidades 

associadas à deliberação colegiada e que, na visão dele, a tornam mais desejada: (1) 

despersonificação; (2) contenção do arbítrio individual; (3) abertura a várias vozes e 

ao desacordo; e (4) reforço das chances de acerto. 

(1) A despersonificação implica dizer que a decisão é de um grupo, de uma 

coletividade ou de um colegiado, e não de uma única pessoa. Ao inverso, no modelo 

de coletividade redundante, ainda mais na modalidade de votos sequenciais adotada 

no Brasil, há a personificação do julgador, sem contar o risco de que, em determinadas 

decisões, surja a figura do voto pivotal ou a necessidade de contar com o voto de 

minerva, duas situações que amplificam a personificação. 

Pode-se dizer, ainda, que são as características peculiares do modo como a 

colegialidade é concebida e aplicada no modelo brasileiro que abre espaço à 

ampliação das decisões monocráticas também em órgãos por essência coletivos. 

Afinal, se o julgamento é meramente a agregação de vontades individuais, e não o 

resultado de um diálogo necessário entre os julgadores, torna-se mais simples e mais 

fácil substituí-la por decisões tomadas por um único julgador, ainda mais quando 

imperativos de celeridade e de sobrecarga de trabalho se impõem e os casos são 

considerados corriqueiros. 

Como demonstrado anteriormente, uma organização recente como o CNJ já 

padece dessa sobrecarga de trabalho e, construída em um período de ampliação das 

decisões monocráticas, segue esse padrão. E nem a sua característica eclética, com 

integrantes oriundos de várias instituições e de setores dessas organizações, altera 

essa lógica. 

Outra qualidade associada ao modelo colegiado é que, se a decisão não é de 

responsabilidade de cada um dos julgadores tomados em particular – e em decisões 

secretas muitas vezes sequer pode ser identificada qualquer tendência –, eles podem 

se sentir mais livres para propor/submeter a sua visão específica à discussão coletiva 

e qualificar a discussão. 
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(2) Arbitrariedade individual – na mesma perspectiva, os defensores do modelo 

argumentam que a decisão efetivamente colegiada – aquela que implica diversidade 

de posicionamentos, e não simplesmente a multiplicação de julgadores de visão 

semelhante – pode neutralizar eventual arbitrariedade manifesta por um julgador 

individual. Quando não, a simples necessidade de discutir coletivamente um caso e 

ser confrontado com visões distintas pode atenuar e temperar a pretensão de 

excessos e de excentricidades, de modo a conduzir a decisão à moderação.  

(3) Abertura a várias vozes e ao desacordo – é intrínseco à ideia de um efetivo 

colegiado que aqueles que o compõem tenham visões distintas, pois é assim que, 

teoricamente, as argumentações divergem, os debates se constroem, o arbítrio 

individual é neutralizado e, da necessidade da tomada de uma decisão, amplia-se a 

qualidade daquela estabelecida. Enfim, que o colegiado contenha diversidade. 

É o que propugna Conrado Hübner Mendes (2013, p. 15): na deliberação os 

participantes precisam expor as razões que fundamentam suas preferências e é a 

partir desse exercício mútuo de justificações que se efetiva o diálogo antes da tomada 

de uma decisão coletiva.  

Como Conrado Hübner Mendes (2012, p. 62-63) frisa: deliberação não é duelo 

verbal, tampouco deve ser conduzido como uma competição, na qual superar os 

adversários é o objetivo principal. De igual forma, não pressupõe unanimidade e a 

supressão do desacordo, mas convive com a perspectiva de chegar a um lugar 

comum, a qual é percebida como uma decisão boa e qualitativamente superior. 

Obviamente, há um conjunto de requisitos normativos para que, na prática, 

esses valores se efetivem, a começar pela disposição dos julgadores de dialogar, ou 

seja, de apresentar e de justificar suas preferências aos demais, vê-las contrapostas 

às dos outros, assim como modificar e compor essas preferências ou mesmo 

renunciar à própria, a partir dessa troca de informações e de argumentos.  

(4) Reforço das chances de acerto – O tópico anterior conduz a esse outro valor 

associado à decisão colegiada: como são várias pessoas diferentes que se dedicam 

a apreciar o mesmo caso e que o fazem de modo “discursivo”, a expectativa é que 

haja mais possibilidade de que o erro no resultado seja minimizado.  

A narrativa dessas características distintivas dos colegiados e que os tornam 

qualitativamente superiores às decisões monocráticas evidencia a proximidade com a 

ideia de deliberação. Nesse sentido, esse modelo decisório mostra-se mais 

capacitado a efetivar essas potencialidades do que o sequencial, precisamente 
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porque se sustenta a partir dessa noção de discussão entre partes, e não de mera 

agregação de manifestações das partes. É a reafirmação da noção de que o todo é 

maior do que a soma das partes. 

Assim, surge a razão da Corte e que é, esperadamente, superior a todas as 

demais formas possíveis de decisão50. Silva (2013, p. 561) chama esse processo de 

“esclarecimento recíproco”, em uma referência direta ao Iluminismo. 

 Quando há um resultado, tem-se o momento que Conrado Hübner Mendes 

(2012, 2013) chama de pós-decisional. Ele diz respeito à consolidação e ao modo 

como será expressada a decisão tomada, em uma dimensão essencialmente 

comunicativa, tomada pela clareza. Chega-se, então, à terceira variável, aquela 

relativa ao modo como a decisão é apresentada.  

No caso brasileiro, prevalece o seriatim e, como observa Mello (2015, p. 200), 

 

[...] como regra, a proclamação do resultado do julgamento abrange apenas 
o dispositivo adotado pela maioria. Não se define, na mesma oportunidade, a 
tese jurídica ou a razão de decidir vencedora, que serviu de base para a 
decisão [itálico no original].  

 

Na classificação proposta por Conrado Hübner Mendes (2012, 2013), o modelo 

brasileiro é seriatim não deliberativo, a indicar a ausência de esforço pelo 

estabelecimento de uma decisão colegiada. Ela se distingue da seriatim deliberativa, 

na qual se expressa a voz comum da Corte, construída por meio da agregação. No 

entanto, nem por isso as vozes individuais e seus argumentos não são suprimidas51. 

Como produto desse procedimento e para trazer novamente à baila a 

expressão de Klafke e Pretzel (2014, p. 92), o “tribunal de ilhas” se manifesta também 

no acórdão, que não traz a voz da Corte, ou seja, não está estruturado de modo a 

apresentar uma opinião consensual do colegiado sobre determinado ou determinados 

pontos do julgamento. Em outro estudo, no qual também se debruçou sobre o STF, 

                                           
50 Essa razão pode ser única e consensual ou majoritária. Conrado Hübner Mendes (2013) distingue 
várias modalidades de consenso (espontâneo, produto de parcerias, pragmático, advindo do 
compromisso sem princípios e coercivo). Dentre eles, os dois últimos não são compatíveis com a 
deliberação e o “espontâneo” é aquele que mais enfaticamente corresponde ao modelo ideal, pois 
surge do livre convencimento dos julgadores. Já a razão majoritária, decidida no voto, põe em 
discussão a questão das posições minoritárias e a necessidade e conveniência (ou não) de elas se 
tornarem públicas e reconhecíveis. 
51 O autor ainda distingue duas modalidades de decisões per curiam. Tem-se a não deliberativa, que é 
uma exposição hermética, unitária, na qual inexiste espaço a outras vozes. Isto é, o processo decisório 
pode ser colegiado, mas a decisão se expressa de modo unívoco. E, por fim, a deliberativa, na qual a 
decisão única, tomada de modo colegiado, contempla as divergências. 
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Klafke (2010, p. 117) observou que “o processo decisório do STF facilita que várias 

questões sejam tratadas pelos ministros e vários fundamentos sejam trazidos à 

decisão, sem que se forme uma voz comum ‘da Corte”. 

Contudo, tanto quanto saber qual é a posição majoritária, conhecer a 

fundamentação da decisão judicial torna-se importante para compreender como ela 

se insere no ordenamento jurídico e se vincula ou constitui precedente.  

Rübinger-Betti e Benvindo (2017, p. 172), observam que “não raramente 

existem casos em que o texto do acórdão é uma soma de votos que não guardam 

necessariamente relação entre si, em que há divergência de fundamentos entre os 

votos da mesma corrente, impedindo a clara identificação do posicionamento da 

corte”52. Entretanto, o estudo dos autores, centrado em ADI dos anos 2006-2010, 

encontrou uma quantidade não desprezível de acórdãos com alto grau de 

concentração, ou seja, com identificação sem dificuldades da ratio decidendi. 

 Rodriguez (2013, p. 82-83), por exemplo, fala em zonas de autarquias, com 

vistas a indicar que os acórdãos – como reflexo dessa situação – trazem  

 

[...] um manancial de argumentos, doutrinadores, leis, casos etc., que torna 
praticamente impossível reconstruir a argumentação do tribunal de maneira 
racional e unificada. É possível reconstituir, claramente, estilos de julgar 
individuais, juiz a juiz, mas não há um padrão claro e discernível para o 
julgamento da corte tomada um com todo.  

 

Vale (2015, p. 295) relata que a dificuldade pode ser ainda maior, pois  

 

não é incomum que cada Ministro, ao analisar novamente seu voto com o 
intuito de liberá-lo para publicação, retome as atividades de redação e 
proceda à alteração de textos, inclusão de parágrafos e citações de doutrina, 
reforço de argumentos e refutação de alegações contrárias lançadas no curso 
dos debates por outros magistrados ou pelos advogados etc. Após a sessão 
plenária, portanto, pode ser reaberta toda uma nova fase de redação da 
decisão, complementar à fase redacional anterior à deliberação plenária, com 
a produção, algumas vezes originária, dos textos dos votos, e a necessária 
correção e lapidação das notas taquigráficas. Todo esse trabalho de redação 
é igualmente realizado de forma isolada por cada gabinete, sem qualquer tipo 
de intercomunicação. Assim, se antes da sessão de julgamento não há 
práticas desenvolvidas de deliberação prévia entre os Ministros, na fase 
posterior à reunião plenária tampouco há contatos ou intercâmbios entre as 

                                           
52 Vojvodic; Machado; Cardoso (2009, p. 35-36) frisam: “uma votação unânime não possui, 
necessariamente, uma ratio decidendi do Tribunal sobre o caso, pois ela pode versar apenas sobre a 
parte dispositiva; cada ministro pode, no limite, estabelecer uma ratio decidendi própria em seu voto 
independente; por vezes, os ministros diferem não apenas na linha argumentativa em torno de um 
mesmo problema que o caso trás [sic], mas, também, com relação ao próprio problema a ser 
solucionado no caso. Ver, também: Sundfeld; Pinto (2012). 
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equipes dos gabinetes, de trabalham em seus respectivos textos de forma 
individual e autônoma. 

 

A visão que Almeida (2016, p. 97) chama de “negacionista” trabalha com a 

perspectiva de que, simplesmente, inexiste um posicionamento da Corte, que está 

expresso no acórdão e traz o ratio decidendi, pois o acórdão traz tão somente o 

resultado do julgamento53.  

Nessa lógica, se o resultado é o produto da agregação dos votos individuais, 

não há, necessariamente, uma decisão única, e sim e tão somente aquela que 

recebeu mais adesões. E como as razões pelas quais cada juiz aderiu àquela posição 

não precisa ser idêntica à apresentada por voto que também teve adesão, sequer os 

votos que penderam para o mesmo lado são idênticos em suas fundamentações. 

Sundfeld e Pinto (2012) chamam a atenção para outro resultado ou 

característica do procedimento deliberativo do STF: tratar inadequadamente a 

jurisprudência, inclusive aquela que ele próprio produziu. Assim, não é possível saber 

a relação de decisões anteriores com a atual, o modo como ela contribui para a 

fundamentação então adotada ou a partir de qual compreensão está sendo agora 

modificada.  

Como afirmam: “a jurisprudência não é tratada nem como um conjunto 

normativo produzido pelo Tribunal e nem como fundamento para sustentar nova 

decisão colegiada, mas empregada para servir à formulação individual do voto” 

(SUNDFELD; PINTO, 2012, p. 31-32). A transformação da jurisprudência em 

argumento para o voto pessoal repercute na perda da noção de conjunto da Corte, 

assim como da própria existência das decisões precedentes como guias e parâmetros 

para as novas decisões – ainda que seja para as modificar.  

Diferentemente, o modelo per curiam segue outra lógica: o acórdão procura 

elaborar e trazer a ratio decidendi unívoca, que é a opinião da Corte, e não a 

agregação dos votos individuais dos juízes. A decisão é expressa por meio de um 

texto único. Por isso, em algumas modalidades, sequer é possível conhecer como 

                                           
53 Nesse quadro, pode-se pensar que a solução para saber o que foi decidido esteja na ementa do 
acórdão. No entanto, Nunes (2015, p. 151) observa também nesse caso – ao menos no STF – “não há 
qualquer exigência de padronização. Como estes extratos da decisão ficam a cargo do ministro redator 
do acórdão, cada qual orienta sua confecção da forma que melhor lhe aprouver”. De igual forma, 
Vojvodic, Machado e Cardoso (2009, p. 36) afirmam que “a ementa de um caso não necessariamente 
representa a ratio decidendi do Tribunal sobre o caso, ela pode ser uma leitura do ministro relator sobre 
o que foi decidido”. 
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cada um votou e consequentemente identificar eventuais divergências de voto e/ou 

de fundamentação.  

Na prática, quem decide e fundamenta a decisão é a Corte, o conjunto, a qual 

é unânime – ou, ainda que não seja de fato, assim é apresentada, isto é, há apenas 

uma decisão.  

Em outras versões, ao texto que expressa a decisão da Corte podem ser 

agregados votos minoritários, sejam aqueles divergentes ou dissidentes (que 

contrariam a decisão tomada), sejam aqueles concorrentes (que se distinguem da 

decisão nos fundamentos), com as respectivas alegações e fundamentações, a 

explicitar que apesar de existir apenas uma decisão efetiva, ela não foi unânime, e 

sim por maioria.  

Como explica Vale (2015, p. 110),  

 

o modelo de decisão per curiam está intimamente relacionado com os 
modelos de deliberação fechada ou secreta, pois representam a forma idônea 
de apresentação da decisão do tribunal desconsiderando-se os debates, as 
divergências internas e as posições individuais externadas por cada membro 
do colegiado no momento da deliberação. 

 

Rübinger-Betti e Benvindo (2017, p. 172) anotam que, em comparação ao 

modelo anterior, o per curiam possui vantagens inegáveis:  

 

na medida em que este modelo requer a redação de uma opinião da corte 
sobre determinado caso, abrindo ou não espaço para votos divergentes, o 
tribunal tem de apresentar suas razões como corte constitucional, 
construindo-se, assim, um imperativo de consistência argumentativa. 

 

Almeida (2016) distingue duas dimensões dessa chamada colegialidade: uma 

é a colegialidade como cooperação, a noção forte e normativa dos deliberacionistas 

em torno da relevância da busca pela melhor deliberação e na disposição para 

alcançar o consenso, mais do que afirmar a percepção individual sobre as questões 

em discussão. A segunda, que ele chama de colegialidade como unidade, diz respeito 

à dimensão mais político-institucional dessa procura pela unidade: 

 

Esse sentido reflete o argumento segundo o qual a coesão de uma corte 
sustenta a sua força institucional. Diferentemente da primeira concepção, 
essa noção de colegialidade não tem relação com a qualidade da decisão, 
mas com a sua percepção pelos demais atores políticos. Essa ideia remete 
ao vínculo etimológico do valor da solidariedade com a solidez do grupo, sua 
força na ação coesa de seus membros (ALMEIDA, 2016, p. 57). 
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Se esse é o cenário para o STF e demais tribunais, ele não se refere à realidade 

do CNJ, muito em função de não ser um órgão jurisdicional. Ele pode aparecer nas 

decisões relativas a “causas”54, como são os processos aqui analisados. Porém, as 

decisões mais amplas e mais importantes são tomadas pelo plenário, e não 

monocraticamente, e se expressam per curiam, pois assumem a forma de atos 

normativos (resoluções, instruções, enunciados administrativos e recomendações), 

dentre os quais se destacam as resoluções. 

 

5.4 Panorama dos dados analisados 
 

Os dados possibilitaram observar que houve uma retração ao longo do período 

analisado. Nos primeiros anos após a sua implementação, o CNJ agiu de forma mais 

discreta. A partir de 2007, principalmente entre os anos de 2010 e 2012, ele realizou 

diversas tentativas de implementar mudanças que atingiam a JE55.  

Ainda, a partir de 2009, principalmente no ano de 2012, o Conselho passou a 

determinar competência concorrente, encaminhando os processos para apreciação 

na JE, o que, além de evitar novos conflitos manteve a possibilidade de uma atuação 

futura do CNJ.  

A partir de 2012, essa atuação volta a diminuir e o CNJ tende a declinar à JE a 

decisão sobre assuntos que envolvam a gestão interna da JE ou mudanças que lhe 

afetem.  

Esse panorama está diretamente ligado à forte presença do TSE como veto 

player às mudanças determinadas pelo CNJ, o que será destacado no próximo 

capítulo. A partir de 2007, e principalmente nos anos de 2010 e 2011, o TSE se 

mostrou contrário às determinações e às mudanças impostas pelo CNJ à JE.  

                                           
54 Pela denominação se faz referência a classes processuais que costumam abranger um ou alguns 
indivíduos e instituições, como: inspeção, correição, sindicância, reclamação disciplinar, processo 
administrativo disciplinar, representação por excesso de prazo, avocação, revisão disciplinar, 
procedimento de controle administrativo, pedido de providências, arguição de suspeição e 
impedimento. Acompanhamento de cumprimento de decisão, reclamação para garantia das decisões 
(BRASIL. CNJ. RI, 2009, art. 43). 
55 Embora o período corresponda à presidência de Peluso (abril de 2010 a 2012), não há indícios de 
que ele tenha colaborado para esse quadro. Pelos casos analisados, ele não teve nenhum tipo de 
iniciativa ou se mostrou favorável à ingerência do CNJ na Justiça Eleitoral. Essa percepção é 
corroborada por autores, como Militão (2011) e Fragale Filho (2013), que comentam a intenção dele de 
“enquadrar o CNJ”, bem como a sugestão reportada no próximo capítulo, apresentada pelos membros 
do STF que atuam no TSE quando eles propõem “conversar com o colega”, e a sugestão que ele fez 
de incluir a JE no CNJ. Por tudo isso, acredita-se que o maior número de casos nesse período se deveu 
às polêmicas produzidas pela Resolução 88/2009, que é anterior ao período dele na Presidência, e a 
correspondência com o biênio em que atuou não passou de coincidência.  
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Assim, no período em que o CNJ atuou mais intensamente sobre questões 

envolvendo a JE, ela também se posicionou mais firmemente contra essa ingerência, 

o que retraiu a atuação da primeira instituição.  

Observou-se a forte presença do relator como agente norteador das decisões. 

Esse aspecto apareceu em ambas as instituições, mas surge de forma mais relevante 

no CNJ. Há pouco debate na hora dos julgamentos no Conselho, prepondera a 

tendência de seguir o voto do relator, sem que ocorra uma discussão sobre o assunto 

em pauta.  

Em quase 90% dos processos analisados, o caminho seguido pelo relator 

preponderou na decisão final. Destacam-se alguns aspectos que podem explicar essa 

constatação. Há prerrogativas institucionais que fornecem uma amplitude de 

situações na quais o relator do processo possui papel decisivo, como a possibilidade 

de decisões monocráticas e liminares, bem como a prerrogativa de solicitar a inclusão 

do processo em pauta para julgamento pelo colegiado. Além disso, há o alto número 

de demandas existentes, o que torna a decisão monocrática uma forma de 

proporcionar celeridade ao julgamento do processo e descongestionar o número de 

casos em tramitação no órgão. 

Segue-se a isso o fato de esta característica de preponderância do voto do 

relator não ser uma exclusividade do CNJ. Como demonstrado, esse aspecto também 

foi identificado no restante do Judiciário, especialmente no STF.  

Assim, encontrou-se pouca deliberação e reduzido debate durante os 

julgamentos. Esse aspecto propulsiona um esvaziamento do caráter colegiado do 

órgão, reduzindo as decisões ao julgamento de um de seus membros, o relator do 

processo, aspecto duramente criticado pela JE.  

No CNJ não foram encontradas diferenças relevantes na forma como decidiram 

os membros indicados por órgãos distintos ou a prevalência na atuação de integrantes 

de determinada instituição. Contudo, observou-se um maior número de decisões 

monocráticas proferidas por relatores oriundos do próprio Judiciário. Esse aspecto 

desarticula um dos principais argumentos levantados pelo TSE, o de que membros 

externos ao Judiciário estariam individualmente determinando mudanças a serem 

seguidas pela JE, mudanças que, inclusive, afetariam a administração das eleições.  

Como também será exposto a seguir, compreende-se que este discurso por 

parte do TSE não está diretamente relacionado às decisões em debate. Ele é uma 

forma de trazer à tona as discussões travadas antes da própria implementação do 
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CNJ sobre a composição eclética do órgão e de as utilizar para intensificar as críticas 

à própria existência do CNJ. Ou, ainda, criar constrangimento aos membros do CNJ 

e tentar fixar uma forma específica e mais domesticada de atuação do CNJ frente à 

Justiça Eleitoral, senão frente aos órgãos do Poder Judiciário como um todo. 

Ainda, constatou-se uma relação entre os processos decididos de forma não 

unânime pelo colegiado do CNJ e as temáticas mais polêmicas abordados durante o 

período. Outra relação destacada envolveu o pedido de vistas. Apesar de ter sido 

evidenciado um reduzido uso desta ferramenta (cinco dos 38 casos), em todos os 

casos em que ele foi solicitado a decisão final ocorreu por maioria. Dessa forma, os 

cinco processos em que houve o pedido de vistas estão dentre os oito casos decididos 

por maioria pelo plenário e considerados os mais polêmicos pela tese. 

Detalhado todos estes aspectos referentes aos dados encontrados nos 

processos julgados pelo CNJ, a seguir serão analisados os casos julgados pela 

Justiça Eleitoral e que expressam posicionamento frente às determinações do 

Conselho. 

 



 

 

Capítulo 6 – O conflito nos processos analisados pelo TSE 

 

Neste capítulo, é realizado o trabalho inverso ao apresentado no anterior, ou 

seja, repete-se a metodologia de análise, mas a aplicando aos processos encontrados 

na JE – ou, mais precisamente, no TSE.  

A primeira etapa foi consultar no site da Justiça Eleitoral, no dispositivo de 

consulta às jurisprudências proferidas pelo órgão, o termo "Conselho Nacional de 

Justiça".  

Ainda, realizou-se a pesquisa no dispositivo de consultas às decisões 

monocráticas no site do TSE, utilizando novamente o termo "Conselho Nacional de 

Justiça". No site do TSE, diferentemente do que ocorre no do CNJ, a jurisprudência 

para pesquisa está separada entre aqueles processos em que as decisões ocorreram 

de forma monocrática e aqueles em que foi proclamada pelo colegiado.  

Da mesma forma que nos processos encontrados no site do CNJ, foram 

realizadas duas triagens. Na primeira, foram eliminados os casos que não possuíam 

relação direta com o Conselho, ou seja, aqueles em que ele não é parte ativa ou 

encontra-se diretamente vinculado ao assunto abordado no processo. Na segunda, 

foram selecionados os processos nos quais efetivamente houve algum conflito entre 

as instituições. 

Após a realização das triagens nos resumos dos processos disponíveis que 

envolvem as duas instituições, a sequência foi buscar a íntegra das ações 

selecionadas junto à JE. A obtenção de acesso à íntegra dos processos ocorreu junto 

à sede do TSE, em Brasília, por meio da solicitação do desarquivamento dos autos 

selecionados para análise1.  

Dessa forma, assim como na pesquisa apresentada no capítulo 5, a análise 

dos processos na JE envolveu quatro etapas: (1) catalogação dos processos no site 

d TSE; (2) triagem das decisões em que as instituições efetivamente aparecem como 

interessadas ou são partes nos processos; (3) seleção dos casos relevantes para a 

tese; (4) busca da íntegra dos processos selecionados para análise junto a sede do 

TSE em Brasília. 

                                           
1 Todos os processos encontram-se arquivados, haja vista o trânsito em julgado das ações trabalhadas. 
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Tendo acesso à íntegra dos processos, realizou-se a análise que se apresenta 

nesse capítulo. Ele é composto por três seções. A primeira, com três itens, dedica-se 

à exposição dos casos, período com maior intensidade de julgamentos, principais 

temáticas e a forma como foram decididos pelo TSE. A segunda apresenta algumas 

reflexões sobre a dinâmica decisória no TSE, abordando a relatoria dos processos, a 

intersecção entre membros do TSE e do CNJ, bem como a utilização dos aspectos 

institucionais de forma a favorecer a atuação dos Ministros enquanto atores de veto 

as ações do CNJ. 

Ao longo do capítulo também são citadas as argumentações e as 

fundamentações utilizadas pelos ministros nos processos analisados, os quais 

auxiliam a compreender a relação entre as características particulares de cada órgão 

e de seus integrantes e a forma como estas particularidades foram utilizadas pelos 

membros das cúpulas destas instituições para renegociar endogenamente seus 

interesses e delimitar seu poder dentro do Judiciário.  

Por fim, a última seção abarca uma compilação dos dados encontrados, 

encaminhando o leitor para o último capítulo da tese. 

 

6.1 A seleção dos processos 
  

Como já havia sido informado, após a seleção dos processos no CNJ em que 

foram identificados choques de competência com a Justiça Eleitoral, buscou-se 

realizar a mesma pesquisa no outro campo da disputa, ou seja, no TSE.  

O procedimento para selecionar os processos em que havia conflito com o CNJ 

foi basicamente o mesmo utilizado anteriormente, a seguir detalhado. 

O primeiro passo foi utilizar o sistema de pesquisa de jurisprudência no site do 

TSE, buscando pela denominação "Conselho Nacional de Justiça". Houve o retorno 

de 134 ocorrências, sendo 50 processos decididos de forma colegiada e 84, 

monocrática. 

Assim como foi procedido em relação aos casos encontrados no site do CNJ, 

os resumos desses processos foram analisados e, a partir desta leitura, foi feita uma 

primeira triagem.  

Em se tratando dos 50 processos que foram decididos coletivamente, a triagem 

excluiu 11, nos quais o CNJ apenas é citado, mas não aparece como parte ou 

interessado direto. Eles têm a seguinte temática ou questão: 
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(1) um trata de minuta de resolução sobre as normas a serem observadas em 

procedimentos da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, na qual há um artigo que 

determina que, aos procedimentos disciplinares contra magistrados da Justiça 

Eleitoral, serão aplicados, de forma subsidiária, as normas e os princípios das Leis 

8.112/90 e 9.784/99 e da Resolução 135/2011 do CNJ;  

(2) outro em que o recorrente alega, dentre outras razões, violação à Resolução 

88/2009 do CNJ, mas o processo acabou por não julgar o mérito do recurso por ele 

não estar de acordo com as normas processuais e não ter sido interposto em tempo 

hábil;  

(3) um processo no qual o recorrente alega que o TRE não encaminhou cópia 

do processo ao CNJ, ao CNMP e aos órgãos de correição para apurar eventuais 

condutas ilegítimas dos magistrados e membros do Ministério Público. Neste caso, o 

TSE rejeita o pedido, pois se o TRE decidiu que não houve condutas ilegítimas, não 

teria porque encaminhar os autos aos órgãos correcionais e fiscalizatórios;  

(4) um processo que trata do alistamento eleitoral de apenados, no qual é citado 

o projeto "Começar de Novo", do CNJ;  

(5) três casos nos quais apenas se faz referência a alguma resolução ou norma 

do CNJ;  

(6) outros dois em que é feita menção à jurisprudência do CNJ;  

(7) dois processos em que a mesma pessoa alegou ter ocorrido crime eleitoral 

contra dois réus diferentes (apesar de serem processos distintos, o teor da decisão é 

o mesmo em ambos), e, ao final do julgamento, o Ministro Joaquim Barbosa se 

manifesta pela comunicação do resultado do julgamento ao CNJ. 

Já em se tratando dos 84 processos decididos de forma monocrática, a primeira 

triagem excluiu 59 casos. Esses processos foram divididos pelo motivo de exclusão:  

(1) em 19 o nome CNJ apareceu em jurisprudências, na citação de alguma 

recomendação ou entendimento do Conselho;  

(2) em 18 casos é feita menção à existência de processo no CNJ que trata de 

assunto similar ou da existência de processo disciplinar contra magistrado envolvido 

no caso objeto do recurso;  

(3) 17 casos mencionaram alguma norma ou resolução do CNJ ou na qual o 

CNJ aparece citado, como artigos da CF 1988, por exemplo;  
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(4) em quatro processos é citada Portaria Conjunta 04/2013, assinada pelo 

CNJ, TSE e outros Tribunais Superiores, que versa sobre promoção e progressão na 

carreira dos servidores do Judiciário2;  

 (5) seis casos foram classificados como outros. Em um há solicitação de 

encaminhamento ao CNJ para que se instaure processo disciplinar contra magistrado 

de 1º grau. Outro cita certidão expedida pelo CNJ. Um terceiro menciona notícia 

veiculada no site do Conselho. No quarto é determinado o encaminhamento dos autos 

ao CNJ para análise de possível infração disciplinar. Um quinto processo cita a 

existência de um caso em que o Ministro Eros Grau comunicou à Corregedoria-

Regional Eleitoral, ao MP e ao CNJ acerca da conduta de magistrado. E, no sexto, o 

TRE diz já haver comunicado o CNJ da mesma situação contida nos autos, que se 

refere à questão administrativa sobre o recesso do Judiciário. 

 

Tabela 6.1 - Processos encontrados no site do TSE decididos monocraticamente que 
foram excluídos na pesquisa (2005-2015) 
Motivo da exclusão (tão somente cita) Número de processos 
Jurisprudência ou entendimento do CNJ 19 
Resolução ou norma do CNJ ou que o menciona 17 
Portaria Conjunta 4 
A existência de processo no CNJ 18 
Outros 6 
Total 59 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do TSE 

 

O alto montante de processo excluídos na triagem pode ser explicado pelo 

papel do relator, que decide de forma monocrática a admissibilidade (ou não) do 

recurso, a exemplo do que foi comentado no capítulo anterior. Essa análise preliminar 

tem como objetivo observar se ele preenche todos os requisitos de admissibilidade3, 

                                           
2 Ela é assinada pelos presidentes do STF-CNJ, TSE, STJ-Conselho da Justiça Federal, TST-Conselho 
Superior de Justiça do Trabalho, STM, TJ-DF (BRASIL.CNJ. Portaria Conjunta 04/2013). 
3 O recurso cabível contra decisão do TRE é o "recurso especial". Antes de ele ser encaminhado ao 
TSE, o Presidente do TRE faz uma análise prévia do cumprimento dos requisitos de admissibilidade. 
Se não admitido, cabe "agravo de instrumento" ao TSE que, então, analisa se o recurso especial deve 
ou não ser recebido. Grande parte dos processos encontrados na pesquisa são "agravos de 
instrumentos", ou seja, recursos contra decisões dos TREs que negaram o encaminhamento do 
"recurso especial". No Regimento interno do TSE está previsto que caberá ao relator no TSE analisar 
a admissibilidade do agravo, negando seguimento se o recurso for "intempestivo, manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante 
do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior" (BRASIL. TSE. RI, art. 36, § 6º). 
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como, por exemplo: ter sido impetrado dentro do prazo previsto legalmente; ter 

perpassado todas as instâncias anteriores; não ter ocorrido a perda do objeto4.  

Após essa análise preliminar, o relator pode: (1) não conhecer o recurso; (2) 

aceitar o recurso e julgar o mérito; (3) aceitar o recurso e julgar o pedido liminar; (4) 

ou, ainda, aceitar o recurso e passar o processo para julgamento do colegiado.  

Das 59 decisões excluídas, 37 negaram ou não conheceram o recurso. Nessas 

decisões, são mencionadas as razões alegadas por quem entrou com o recurso e, 

nesse momento, aparecem jurisprudências do CNJ, como normas e resoluções, ou, 

ainda, é indicada a existência de processo no CNJ.  

Ressalva-se que, antes de analisar essas alegações, o ministro relator nega o 

recurso por questões processuais, e não há nenhum tipo de aprofundamento no 

mérito da ação.  

Dessa forma, grande parte dos processos foram excluídos na triagem por, 

apesar de constar menção ao CNJ, essas citações não incluírem nenhuma polêmica 

sobre o assunto em debate e ali figuraram somente como referências processuais 

e/ou circunstanciais.  

Nas demais decisões excluídas, mesmo reconhecendo o recurso, o CNJ não 

aparece como parte ou interessado direto na ação, apenas sendo mencionado. Por 

esse motivo não são relevantes para a análise proposta, não contribuem na 

observação da relação entre as duas instituições, dos conflitos que surgiram a partir 

da criação do CNJ e das mudanças que ele propôs.  

Realizada a triagem, somando os casos decididos monocraticamente e pelo 

colegiado, restaram 63 processos em que o CNJ é parte relevante do debate, 

interessado direto ou parte na ação. Esses processos foram classificados por assunto 

ou temática. 

 

 
  

                                           
4 Dois tipos ou causas para perda do objeto da ação aparecem nos casos analisados. O mais comum 
é o ingresso com o recurso para tratar de algum tema referente às eleições e, quando o recurso é 
finalmente julgado, tal eleição já ocorreu. Ou seja, o objeto da ação não tem mais razão para 
julgamento. Em um dos casos, o recurso é contra a nomeação do Presidente do TRE, contudo, no 
momento do julgamento, o mandato desse Presidente já havia acabado, também configurando a perda 
do objeto. Este aspecto envolve a discussão em torno da morosidade do Judiciário e da ineficiência do 
serviço judicial, aspecto que não será tratado na tese por escapar aos objetivos propostos.   
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Gráfico 6.1 - Divisão por assunto dos processos encontrados no site do TSE que 
envolvem o CNJ (2005-2015) 
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Lotação - 13

Orçamento - 2

Disciplinar - 4
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Horário de expediente - 4

Outros - 14

Quarentena - 2

Total: 63 processos

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do TSE.  

 

Dos 63 casos, 35 foram excluídos em uma segunda triagem. As razões são as 

que seguem:  

(1) dois trataram de questões orçamentárias, um da possibilidade de 

implementação da Gratificação Eleitoral e outro sobre a proposta orçamentária para o 

ano de 2011;  

(2) três casos foram classificados como seleção de magistrados. Em um, é 

debatida a lista tríplice para compor o cargo de juiz eleitoral. Em outro, o CNJ pede 

manifestação do TSE sobre modificação na Resolução 6/2005 do Conselho sobre 

aferição por merecimento para promoção de magistrados aos Tribunais, mas o TSE 

declarou perda de objeto, pois, à época do julgamento, ela já havia sido modificada 

por outra resolução (a 106/2010)5. O terceiro também trata de solicitação do CNJ para 

que o TSE se manifeste sobre consulta feita ao Conselho sobre a interpretação 

aplicada para o art. 120, § 10, 'b', da CF 1988, que trata da escolha de Juiz de Direito 

para a vaga de Juiz Membro da Corte Eleitoral. Nesse caso, o TSE não conhece a 

                                           
5 Essa consulta do CNJ ao TSE que solicita contribuição para a formulação de resoluções aponta para 
um cenário distinto daquele que se busca investigar. Ela é indício de colaboração entre as instituições, 
especialmente de parte do CNJ, pois, de fato, o TSE não atendeu ao convite. 
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consulta, considerando que a matéria já foi amplamente debatida pelo Tribunal e está 

assentada pela Corte, citando decisões anteriores e resoluções do TSE que já tratam 

do assunto6. 

(3) dois casos são disciplinares. Em um, o CNJ encaminha ao TSE e este diz 

se tratar de competência do TRE. No outro, refere-se a magistrado de primeiro grau 

que não cumpriu determinação do TSE e este resolve encaminhar para o CNJ para 

que ele tome as medidas disciplinares cabíveis.  

(4) seis casos foram classificados como lotação de servidores. Em dois apenas 

é citada a Resolução 88/2009 do CNJ, mas ela não é objeto de debate. Em um é 

mencionada jurisprudência do CNJ. Um quarto processo trata de requisição do TRE-

SP de servidora do quadro de pessoal do CNJ para prestar serviços naquele Tribunal 

e o TSE indefere o pedido, pois a servidora ainda está em período de estágio 

probatório. O penúltimo trata da prorrogação de requisição de servidor, no qual o TSE 

determina ser de competência do TRE a decisão. Por fim, um caso discute requisição 

de servidor considerada ilegal pelo TSE, que encaminha cópia da decisão para o CNJ 

tomar medidas disciplinares cabíveis. 

(5) 12 processos foram classificados no tema "remuneração". Em oito deles são 

citadas as Resoluções 13 e 14 do CNJ, ambas de 2006, que tratam sobre a 

obrigatoriedade de inclusão das vantagens individuais para fins de cálculo do limite 

remuneratório dos servidores do Poder Judiciário. Nestes casos, o TSE aplica as 

resoluções do CNJ e em nenhum momento questiona ou debate a competência do 

Conselho para realizar tais determinações.  

Contudo, é importante entender o porquê do TSE acatar essas normativas do 

CNJ sem estabelecer nenhum embate, ao contrário dos demais casos que serão 

tratados na tese, nos quais o CNJ determina por meio de resoluções aspectos que 

interferem na JE.  

O diferencial consiste no fato de que as Resoluções 13/2006 e 14/2006 do CNJ 

não criam nem modificam a forma como a JE já atuava. Nas decisões, é citado que a 

incorporação das vantagens individuais para aferição do teto remuneratório foi 

determinada pela EC 41/2003. Ainda, é mencionado que o STF já julgou a 

                                           
6 Nesse caso há um conflito latente, pois, como o TSE evidenciou, reiteradas vezes ele se manifestou 
que cabe exclusivamente ao juiz estadual atuar como juiz eleitoral, o que foi abordado no capítulo 4. 
Desse modo, quando o CNJ se dispõe a discutir o tema (ao menos, preliminarmente, de forma que 
consulta o TSE), ele investe em um território que a Justiça Eleitoral considera seu. No entanto, pelo 
que pode identificar, o CNJ acabou por não tomar posição nessa questão. 
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constitucionalidade desta emenda no MS 24.875/DF e que tanto o TSE quanto o TCU 

já proclamaram entendimento nesse sentido. Assim, as resoluções do CNJ são 

acatadas sem maiores conflitos, pois não estabelecem modificações para a JE, 

apenas assentam entendimento nela já edificado.  

Os demais casos classificados por temática como "remuneração" são: dois 

processos sobre ajuda de custo para moradia de membros advogados que compõem 

a JE, sendo que em ambos é citada a existência de ações também no CNJ; um caso 

cita a Portaria Conjunta 05/2011 do TSE com outros Tribunais Superiores e o CNJ, 

que unificou o do valor de auxílio-alimentação aos servidores7; e um caso em que é 

questionada a proposta de jetom aos integrantes do CNJ, caso em que não é discutido 

o mérito da questão, sendo arquivado  por não estar subscrito por advogado. 

(6) Por fim, dez casos são definidos como "outros" por tratarem de assuntos 

diversos:  

(a) discute o projeto "Começar de Novo", do CNJ, que aborda a reinserção 

social de detentos e egressos do sistema carcerário;  

(b) trata do planejamento estratégico de tecnologia e informação proposto pelo 

CNJ, conforme a Resolução 99/2009;  

(c) detalha plano de trabalho para cumprimento de metas propostas pelo CNJ 

de nivelamento de tecnologia da informação ao Judiciário;  

(d) afastamento de magistrado da JE para que consiga cumprir as metas do 

CNJ na Justiça Comum, lembrando que, como já mencionado, os magistrados da JE 

continuam trabalhando em suas funções como juízes de direito;  

(e) discute a implementação no âmbito da JE das classes processuais e siglas 

de registros processuais propostas pelo CNJ, que visou uniformizar essas 

denominações em todo o Judiciário;  

(f) trata do encaminhamento por parte do CNJ de minuta do Código de Ética da 

Magistratura para que o TSE faça sugestões;  

(g) afastamento das funções na JE, juiz federal que também atua junto ao CNJ;  

(h) processo que segue entendimento do CNJ no sentido de que cabe ao TJ 

autorizar a residência de juiz eleitoral (também juiz de direito) fora da comarca a que 

pertence;  

                                           
7 Ela foi assinada pelos presidentes do STF-CNJ, TSE, STJ-Conselho da Justiça Federal, TST-
Conselho Superior de Justiça do Trabalho, STM, TJ-DF (BRASIL.CNJ. Portaria Conjunta 05/2011). 
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(i) suspensão de provas aplicadas para o cargo de Analista Judiciário do TSE 

e ressalta que houve casos sobre o assunto no CNJ;  

(j) pedido de informação do CNJ ao TSE diante de procedimento instaurado no 

Conselho por cidadã que requer que somente seja possível criar zonas eleitorais 

mediante manifestação prévia do CNJ, caso em que não há nenhum debate na sessão 

do TSE. Ele se restringe a encaminhar ao CNJ suas resoluções que disciplinam a 

matéria8. 

Em relação a estes 10 processos, percebe-se que os seis primeiros tratam de 

determinações do CNJ sobre metas e planejamentos para todo o Judiciário. Pode ser 

observado que não há discussões ou atritos provenientes desta prerrogativa do CNJ, 

ou seja, quando o assunto tratado pelo Conselho diz respeito a questões estratégicas 

para o Judiciário como um todo, a JE procura seguir as diretrizes daquela instituição.  

 

6.1.1 Processos em que foi discutida a atuação do CNJ  

Após esclarecer os casos excluídos nas triagens realizadas, passa-se a 

esmiuçar o conteúdo dos 28 processos que mais interessam para a análise, aqueles 

em que houve conflito entre as duas instituições ou que envolveram discussão sobre 

a competência e a incidência do CNJ sobre as atividades da Justiça Eleitoral.  

Um ponto a ser mencionado é a grande quantidade de argumentações e de 

discussões que perpassaram os processos analisados no TSE em comparação a 

aqueles analisados no âmbito do CNJ e comentados na seção anterior. Ou seja, nas 

decisões do TSE há maior manifestação dos ministros e discussão sobre o assunto 

em pauta, ainda que, conforme se demonstrará adiante, a proposta do relator 

prepondere nas decisões finais, assim como no CNJ.  

Esta característica pode ser explicada pela posição da JE neste embate, a qual 

possui uma postura defensiva em relação às mudanças propostas pelo Conselho. 

Dessa forma, ela se utiliza de muitos caminhos e argumentos para atuar contra o CNJ 

ou em sua defesa.  

Deve-se antecipar, ainda, que grande parte dos casos abordados na seção 

anterior serão novamente analisados, agora sob a perspectiva do TSE. Em muitos 

                                           
8 Esse é outro caso em que, ainda que não haja conflito explícito, e por esse motivo o processo ter sido 
excluído nesta segunda triagem realizada, ele existe em potencial. Pode-se ponderar se a reação do 
TSE de apenas encaminhar suas normativas ao CNJ, não foi uma forma sutil de afirmar sua 
competência e um repúdio tácito à tentativa de intromissão do CNJ. Contudo, não há material disponível 
que comprove esse fato, que acaba restando como uma possibilidade, e não uma constatação da tese. 
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deles, adiantou-se o posicionamento do TSE. Contudo, nessa seção serão detalhados 

os mecanismos que a JE, por meio da atuação dos ministros do TSE, utilizou para 

barrar a atuação do CNJ ou corroborar as alterações determinadas por aquela 

instituição. 

Assim como observado nos processos encontrados junto ao CNJ, também se 

destaca o alto número de demandas no TSE que envolveram discussão sobre a 

atuação do CNJ, suas competências e a relação com a JE. O assunto foi tratado em 

mais de 43% dos casos, ou seja, em quase metade dos processos que envolveram o 

CNJ como parte, interessado ou que repercutiam diretamente no CNJ, o TSE abordou 

o conflito, trazendo para si ou declinando ao CNJ a atribuição de agir sobre 

determinada questão.  

Esse montante permite afirmar que a primeira década de atuação do CNJ frente 

à JE foi permeada de disputas e incertezas em torno da delimitação do lugar do CNJ 

e das diretrizes que deveriam moldar sua institucionalização. As decisões passaram 

a ser palco para uma disputa política em torno da amplitude e dos limites de atuação 

do novo organismo, disputa que repercute em processos de mudanças graduais e 

endógenas, como se analisará no próximo capítulo. 

Para a análise, repete-se a mesma dinâmica do capítulo precedente. Os casos 

encontrados foram alocados em categorias relativas aos assuntos que cada um 

discute e, em seguida, separou-se aqueles em que houve disputa sobre a atuação do 

CNJ daqueles em que não foi observada discussão sobre sua atuação.  

A seguir, apresentam-se os processos por tema correlacionado ao número de 

casos em que há debate sobre a incidência do CNJ sobre assuntos da JE. 
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Figura 6.1 - Processos do TSE envolvendo o CNJ, subdivididos por tema e por 
incidência da discussão acerca da competência (2005-2015) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do TSE  

 

Assim como se deu na Figura 5.1, nos círculos estão discriminados os números 

de processos e os assuntos correspondentes. O número do lado de dentro de cada 

círculo, aquele que está intersecionado ao círculo central, corresponde aos processos 

em que houve debate sobre as atribuições da JE e do CNJ. O número do lado de fora 

do círculo central é a quantidade de casos em que não se observou discussão sobre 

a atuação das instituições.  

Dos 28 casos classificados como aqueles em que houve discussão sobre a 

atuação do CNJ, em:  

(1) cinco deles se discute a forma de seleção de magistrados para atuarem na 

JE;  

(2) sete processos abordam a lotação de servidores, incluindo casos de 

remoção, cessão e requisição, tanto internamente (entre TREs), quanto nos casos 

envolvendo a Justiça Eleitoral e órgãos externos (servidores ou integrantes de outras 

instituições do Poder Judiciário ou de outros poderes);  

(3) quatro se referem à remuneração de servidores e de magistrados, 

compreendendo o debate sobre ajuda de custo, jetons, gratificações e teto 

remuneratório;  
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(4) outros quatro tratam do horário, envolvendo expediente, férias e plantão na 

Justiça Eleitoral;  

(5) dois correspondem a processos disciplinares;  

(6) dois versam sobre o período de quarentena que deve ser respeitado pelo 

advogado que atuou junto à JE para poder voltar a exercer advocacia perante a JE;  

(7) quatro são classificados como "outros", dentre os quais: 

(a) caso envolvendo consulta do TRE-GO para saber se o juiz de direito que 

atua como juiz eleitoral e é convocado para ser auxiliar da Presidência do CNJ está 

obrigado a aceitar o cargo, assim como se, após terminar esse período e voltar para 

a função de juiz de direito, pode retornar para terminar seu biênio como juiz eleitoral;  

(b) questionamento do TRE-AM sobre como deve proceder diante de 

informações solicitadas pelo CNJ sobre cursos de capacitação de seus servidores;  

(c) processo envolvendo determinação do CNJ que interfere na forma como é 

pago o auxílio-alimentação a mesários;  

(d) apreciação de supostas irregularidades no imposto de renda dos servidores 

prestado por TRE-SP.  

Assim como os dados analisados referentes aos processos no CNJ, nos casos 

encontrados no TSE também se observa que as temáticas orçamentária e disciplinar 

estão assentadas. Em apenas dois processos disciplinares foi discutida a atuação do 

CNJ e, em ambos os casos, o TSE declinou a competência, entendendo ser atribuição 

daquele órgão decidir sobre tal tema. Em relação a questões orçamentárias não foi 

identificado nenhum conflito.  

Dessa forma, o CNJ como organismo de accountabillity orçamentário e 

disciplinar não foi motivo de discussão pela JE. É claro que os dados aqui encontrados 

não podem estender os resultados para além da Justiça Eleitoral, mas, pelo menos 

em relação a ela, constata-se que as tensões decorrentes da inserção do CNJ 

envolveram o governo judicial e a autonomia para administrar seu arcabouço 

institucional, coordenar suas atividades e, mais importante, manter seu poder de 

mando sobre as diretrizes eleitorais.  

Esta perspectiva reforça o que a literatura sobre governo judicial assenta e que 

já foi destacado no capítulo 3. Desde a constituição do governo judicial no Brasil, ele 

foi distribuído de forma pulverizada entre as diversas ramificações internas. Cada 

Tribunal tem o poder de gerir suas instâncias inferiores e ditar as regras para a 

atuação de servidores e magistrados.  
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Essa característica de insulamento do Poder Judiciário em relação aos outros 

Poderes da União, bem como no que se refere às múltiplas esferas internas que atuam 

com alta autonomia e independência administrativa, dificulta a implementação de 

mudanças internas pelo CNJ.  

De outra sorte, pode-se perquirir se o fato de a Justiça Eleitoral acatar a 

autoridade disciplinar e orçamentária do CNJ não seria fruto de uma atuação mais 

branda do CNJ em relação a esses aspectos.  

No que se refere às questões financeiras a resposta pode ser afirmativa. Como 

já relatado no item 5.1.1, em apenas um dos 12 casos analisados no site do CNJ ele 

não se manifestou favorável às requisições da JE. Essa quantidade de relatórios 

favoráveis aos planos orçamentários, aos anteprojetos de leis e às solicitações de 

créditos adicionais propostas pela Justiça Eleitoral faz com que não haja probabilidade 

de perdas ao encaminhar os casos ao CNJ, ou elas sejam ínfimas, sendo muito 

provável que a instituição dê seu parecer positivo sobre as demandas. 

Em relação aos assuntos disciplinares, a pesquisa encontrou poucos casos que 

envolvem a Justiça Eleitoral no site do CNJ. Apenas cinco processos chegaram a 

julgamento. No site da JE foram encontrados quatro processos envolvendo o CNJ, e 

só em dois deles ocorre discussão sobre a competência do Conselho para dirimir a 

questão. Conforme mencionado, em ambos os casos, o TSE declinou a competência 

ao CNJ.  

Pode-se especular que seja conveniente ou de interesse da Justiça Eleitoral 

que algumas questões disciplinares sejam apreciadas por outro órgão – o CNJ, e não 

a sua Corregedoria –, seja porque desse modo ela não precisa tratar do tema, por si 

só delicado, seja porque, no caso dos juízes eleitorais, eles são membros do Judiciário 

estadual, exercem mandatos curtos e atuam na JE concomitantemente às suas 

atividades ordinárias, o que torna mais complexa a questão e, especialmente, a 

aplicação das eventuais punições. 

Os outros dois casos classificados como "disciplinares" não envolveram a 

discussão sobre a competência do CNJ, tampouco sobre a sua atuação nos casos. 

Por esse motivo, eles não estão agrupados dentre os 28 casos analisados mais a 

fundo pela pesquisa, conforme demonstrado pela Figura 6.1.  

Contudo, mesmo nestes casos em que a discussão não esteve em pauta, em 

um deles o TSE encaminha os autos ao CNJ e ao MP para promover as medidas 

cabíveis (Processo nº 579). No outro, o CNJ envia cópia de reclamação disciplinar 
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para o TSE, que o repassa o processo ao TRE-MG, pois a matéria trata de ação contra 

servidores desse tribunal (Processo nº 350-76.2013.609.0000).  

Em nenhum momento a ação do CNJ é questionada nesses dois processos, o 

que fortalece a percepção da concordância da Justiça Eleitoral com a atuação do CNJ 

no que se refere a processos disciplinares. 

Além disso, o reduzido número de casos disciplinares pode ter relação com 

outros dois aspectos. O primeiro diz respeito à rotatividade da ocupação dos cargos 

junto à Justiça Eleitoral. Um juiz de direito que atue também como juiz eleitoral e 

cometa alguma irregularidade disciplinar provavelmente será acionado a partir do seu 

cargo principal, ou seja, juiz de direito, a não ser que incorra em alguma conduta 

indevida diretamente ligada à atuação no âmbito da JE.  

O segundo aspecto pode estar relacionado à forte atuação das corregedorias 

dos TREs e da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral. A concorrência do CNJ e das 

corregedorias de todos os Tribunais para processar e julgar casos disciplinares foi 

decidida pelo STF na ADI 4.638.  

Ressalva-se que na sessão do STF, de 02 de fevereiro de 2012, uma daquelas 

em que foi debatida a ADI 4.638, o Ministro Marco Aurélio menciona informação 

fornecida pelo próprio CNJ de que, até àquela data, ele havia remetido 90% dos casos 

disciplinares a ele apresentados para que fossem julgados pela Corregedoria do 

respectivo Tribunal (BRASIL. STF. ADI 4.638, p. 184).  

Dessa forma, observa-se que a praxe no CNJ é encaminhar as denúncias para 

serem processadas nas corregedorias. É claro que este dado fornecido pelo CNJ diz 

respeito a sua atuação até fevereiro de 2012 e é relacionado a todo o Poder Judiciário. 

Mas é válido como exemplo, pois corresponde a mais de 80% do período analisado 

nesta tese e, por isso, pode ser considerado um fator explicativo para a inexistência 

de contendas entre as instituições no que se refere à atuação correcional do CNJ nos 

dados encontrados neste trabalho.  

Em estudo de Oliveira e Aoyama (2017, p. 18), no qual mapeiam a produção 

de conhecimento acadêmico acerca da atuação do CNJ, as autoras constatam que a 

área menos abordada pela literatura diz respeito à função disciplinar do CNJ. Isso se 

explicaria pela restrita atuação do CNJ nesse campo, "sendo sua contribuição 

principalmente no âmbito de uniformização administrativa, mais do que no âmbito 

punitivo, até mesmo devido às limitações normativas de cunho sancionador".  
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 Independentemente do motivo – ou da confluência de motivos que possam ser 

responsáveis pela aceitação da atuação do CNJ nas questões disciplinares e 

orçamentárias –, certo é que os conflitos com a JE envolveram a terceira competência 

designada constitucionalmente ao CNJ: o controle da atuação administrativa do Poder 

Judiciário. 

Portanto, como indicado anteriormente, reafirma-se que a disputa entre as 

instituições em análise abarcou o poder de decidir do CNJ sobre questões 

administrativas que envolvem a JE e a organização das eleições. Este elemento 

evidenciado pela pesquisa possui relação direta com as características do governo 

judicial e com as peculiaridades que envolvem as atividades da JE de organização 

das eleições, as quais possuem natureza administrativa e, por isso, chocam-se com 

as atribuições do CNJ. Como resultado, desencadeia uma disputa por poder e pela 

manutenção ou obtenção de "domínio de território" entre as instituições.  

No Gráfico 6.2, abaixo, dividiu-se o posicionamento da Justiça Eleitoral em 

relação aos processos analisados em duas categorias: "determina que cabe à Justiça 

Eleitoral decidir sobre o assunto" e "declina a competência ou corrobora a atuação do 

Conselho". Na primeira, o TSE decidiu que há atuação indevida do CNJ e abarcou 

para si a competência de decidir sobre o assunto em debate, pois nada mais faz do 

que reafirmar a sua competência. Na segunda, o TSE declinou da competência para 

o CNJ ou, ainda, entendeu ser correta a atuação do Conselho sobre determinado 

assunto.  

Ao contrário da análise anterior, relativa ao posicionamento do CNJ, o TSE não 

adotou a postura mais neutra, na qual abre mão da exclusividade da sua competência, 

considerando-a concorrente com a do CNJ. Logo, ou ele reafirmou a sua competência, 

o que é entendido como uma concepção de repúdio às pretensões do CNJ, ou 

concordou com que cabe ao Conselho deliberar sobre determinadas questões. 
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Gráfico 6.2 - Decisão do TSE nos processos em que houve discussão sobre a 
competência do CNJ (2005-2015) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do TSE  

 

Os resultados são contundentes: em três quartos das disputas ou 21 casos, o 

TSE se mostrou cioso das competências que historicamente e até então possuía, de 

modo que repudiou a possibilidade de a dividir e/ou ceder ao CNJ. Tão somente em 

25% ou sete casos ele aceitou a competência do Conselho. Ressalva-se, novamente, 

que esses dados se referem aos processos selecionados como aqueles em que há 

um conflito entre as duas instituições.  

A seguir, é realizada a análise detalhada desses processos, conforme a 

subdivisão acima.  

 

6.1.2 Processos em que o TSE declinou a tarefa de decisão para o CNJ 

Em sete casos (25%), o TSE determinou que cabia ao CNJ as determinações 

sobre o assunto em debate. Eles estão presentes no quadro abaixo. 
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Quadro 6.1 - Processos em que o TSE declinou a competência ao CNJ (2005-2015) 
 

PROCESSO 
DATA DA 
DECISÃO 

RELATOR E 
ORIGEM 

CLASSIFICAÇÃO E ASSUNTO 

1609-
63.2010.600.0000 

19/09/2011 
Marco Aurélio 

(STF) 

Outros 
Consulta feita pelo TRE-GO para saber se 
o juiz de direito que atua como juiz eleitoral 

e é convocado para ser auxiliar da 
Presidência do CNJ é obrigado a aceitar o 

cargo e, se após terminar esse período 
como auxiliar, pode retornar para terminar 

seu biênio como juiz eleitoral. 

2780-
55.2010.600.0000 

09/08/2011 
Enrique Ricardo 

Lewandowski 
(STF) 

Outros  
Processo administrativo encaminhado ao 
TRE-AM sobre informações solicitadas 

pelo CNJ sobre cursos de capacitação dos 
servidores daquele Tribunal. 

38383-
63.2008.600.0000 

30/09/2008 
Felix Fischer 

(STJ) 

Disciplinar 
Reclamação contra Desembargador do 

TRE 

2806 26/08/2008 
Felix Fischer 

(STJ) 

Outros 
Apreciação de supostas irregularidades no 
imposto de renda dos servidores prestado 

por TRE-SP. 

26430 05/08/2008 
Eros Grau  

(STF) 

Quarentena 
Vedação ao exercício profissional do 

advogado que serviu ao Tribunal.  
Período de quarentena. 

30357-
13.2007.600.0000 

10/10/2007 
José Augusto 

Delgado  
(STJ) 

Disciplinar 
Reclamação em desfavor dos Ministros do 

TSE Carlos Eduardo Caputo Bastos e 
Marcelo Henriques Ribeiro Oliveira 

19415 28/06/2005 
Cesar Asfor 

Rocha  
(STJ) 

Outros 
Indagação sobre a aplicação do art. 93 da 
CF 1988, com redação dada pela EC 45. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados encontrados nos processos julgados pelo TSE 

 

Pode-se constatar que, dentre esses processos, estão os dois casos 

encontrados que envolveram questões disciplinares, nos quais a Justiça Eleitoral 

declinou a atuação ao CNJ. 

Outros quatro processos foram definidos como "Outros":  

(1) Um se relaciona a questionamentos sobre a possibilidade de um juiz de 

direito que está atuando como juiz eleitoral ser convocado para ser auxiliar da 

Presidência do CNJ. As dúvidas são de duas ordens: (a) o juiz é obrigado a aceitar 

essa convocação?; (b) após cumprir o prazo como juiz auxiliar e voltar a atuar como 

juiz de direito, ele pode retornar para terminar seu biênio como magistrado eleitoral?  

Por se tratarem de questionamentos envolvendo um cargo junto ao CNJ, o TSE 

entendeu ser desta instituição a competência para responder aos questionamentos e 

declinou a competência.    
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(2) O segundo processo trata de solicitação do Sindicato dos Trabalhadores do 

Judiciário Federais no Estado de São Paulo para que o TSE assegure que os 

servidores do TRE-SP não sejam prejudicados pela pretensão da Secretaria da 

Receita Federal de reaver valores indevidamente pagos pelo TRE a seus servidores, 

a título de diferencial de remuneração relativo à implantação do Plano Real (URV).  

O TSE entendeu que o sujeito ativo do imposto de renda é a União, o que 

atrairia a competência da Justiça Federal para dirimir a questão e, ainda, que a 

competência para apreciação de supostas irregularidades praticadas pelos órgãos do 

Poder Judiciário, na esfera administrativa, pertence ao CNJ.  

(3) O terceiro caso dispõe sobre indagação realizada pelo Colégio de 

Presidentes dos TREs sobre a aplicabilidade do art. 93 da CF 1988, com redação 

dada pela EC 45/04, a qual trata dos princípios que regem o Estatuto da Magistratura 

e estabelece que a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedada férias 

coletivas a juízes e Tribunais.  

O TSE se manifestou dizendo que o CNJ possui competência para tratar do 

assunto, tendo este decidido que o artigo seria autoaplicável, não necessitando de 

regulamentação em cada Tribunal. Dessa forma, não há mais férias coletivas nos 

Tribunais, incluindo os TREs9. 

(4) O quarto caso é um encaminhamento do Presidente TRE-AM ao TSE, 

comunicando que o CNJ solicitou a ele informações sobre cursos de capacitação dos 

servidores. O Presidente do TRE justifica que realizou a comunicação, tendo em vista 

orientação do TSE, proferida durante o 50º Encontro do Colégio de Presidentes 

Eleitorais. Logo, informou que as respostas às notificações e às intimações remetidas 

pelo CNJ devem ser primeiramente encaminhadas ao TSE.  

Apesar dessa orientação, que permite observar o tamanho do desagrado do 

TSE com as mudanças propostas pelo CNJ, nesse caso, a decisão monocrática do 

Ministro Lewandowski, presidente do TSE, coaduna com a atuação do Conselho. 

O CNJ pede informações ao TRE, pois objetiva desenvolver um programa 

permanente de capacitação dos servidores da Justiça, nos termos da Resolução 

111/2001, do CNJ. Este aspecto não pareceu uma ingerência indevida por parte do 

                                           
9 A questão do fim das férias coletivas foi a primeira a ser tratada pelo CNJ em sua história, discutida 
já em sua reunião de instalação e regulamentada por meio da Resolução 3/2005 – as duas primeiras 
versam sobre a organização do próprio CNJ. Ela gerou controvérsias e mereceu novas 
regulamentações do próprio CNJ, como as resoluções 24 e 26, ambas de 2006.  
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CNJ e foi bem aceita pelo Ministro Lewandowski, que autorizou o TRE a remeter os 

documentos ao CNJ.  

Por fim, um processo foi catalogado na categoria "quarentena". Este caso 

discute a necessidade de aqueles que cumprem mandato na vaga destinada à 

advogados nos Tribunais Eleitorais ficarem durante um período de "quarentena" sem 

atuar na JE para evitar eventuais favorecimentos. Em agosto de 2008, o Ministro Eros 

Grau, por meio de decisão monocrática, entendeu que se aplicava à JE o período de 

quarentena, de acordo com decisão do CNJ, que respondeu consulta formulada 

naquela instituição pela Abramppe. Na ocasião o CNJ assim se pronunciou: 

 

Todavia, entendeu o Plenário deste Conselho, por prudente maioria, que a 
quarentena, no caso de membro de Tribunal Eleitoral em vaga destinada a 
advogado, atinge, tão-somente, o exercício da advocacia no próprio Tribunal 
Eleitoral do qual se afastou, reconhecendo a incompatibilidade relativa 
(BRASIL. CNJ. Processo nº 0001485-21.2007.2.00.0000, p. 16). 

 

Como será visto mais adiante, em outro caso relacionado à quarentena – mas 

que, ao contrário deste, foi decidido em sessão do pleno, em junho de 2010 –, o TSE 

decidiu de maneira distinta. Ele entendeu que o CNJ não pode realizar este tipo de 

determinação para a JE. 

 

6.1.3 Processos em que o TSE determina ser atribuição da JE a decisão 

Nessa subseção são abordados os 21 processos (75%) nos quais o TSE 

debateu a atuação do CNJ e colocou-se contra a ingerência dele em assuntos 

considerados atinentes à Justiça Eleitoral.  

Primeiro, é importante evidenciar a grande quantidade de casos em que o TSE 

traz para si a tarefa de decidir sobre questões eleitorais, excetuando o CNJ, limitando 

o espaço de atuação dele e defendendo o status quo existente. O alto número de 

decisões indica, acima de tudo, a insatisfação da Justiça Eleitoral com a atuação do 

CNJ e coloca em evidência a posição do TSE como ator de veto às mudanças 

propostas por àquela instituição.  
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Quadro 6.2 - Processos em que o TSE determinou ser da Justiça Eleitoral a atribuição 
sobre o assunto e destacou o conflito entre o CNJ e a JE (2006-2015) 
 

PROCESSO 
DATA DA 
DECISÃO 

RELATOR E 
ORIGEM 

CLASSIFICAÇÃO E ASSUNTO 

0001915-
90.2014.6.00.0000 

01/12/2015 

Dias Toffoli 
(STF) 

Seleção de magistrados 
Convocação de magistrados para atuação 
como juízes auxiliares no âmbito do TSE. 

0000632-
66.2013.6.00.0000 

11/12/2014 

Remuneração 
Pagamento de retribuição pecuniária pelo 

exercício da atividade de "juiz de 
cooperação" na JE, estabelecido pelo CNJ 

na Res. 38/2007. 
 875-

78.2011.6.00.0000 
16/11/2015 Maria Thereza 

Rocha de Assis 
Moura  
(STJ) 

Horário de expediente 
Determinação do CNJ sobre os plantões 

judiciários. 1215-
22.2011.600.0000 

26/08/2015 

0000640-
43.2013.6.00.0000 

12/08/2014 
Henrique Neves 

da Silva 
(Jurista) 

Lotação de servidores 
Dispõe sobre a redistribuição de cargos de 
provimento efetivo da Justiça Eleitoral. Res. 

146/2012, do CNJ. 

29-
51.2013.6.23.0000 

09/04/2014 
Gilmar Mendes 

(STF) 

Seleção de magistrados 
Lista tríplice para integrante do TRE-RO. 

Indicado com menos de 10 anos de 
inscrição na OAB. Res. 75/2009, do CNJ. 

138-
07.2013.600.0000 

22/04/2013 

Luciana 
Christina 

Guimarães 
Lóssio  

(Jurista) 

Lotação de servidores  
CNJ encaminha petição do MPT que 

instaurou PCA contra ato administrativo do 
TRE-CE que prorrogou a requisição de 

servidora pública para prestar serviços em 
zona eleitoral. TSE diz que a competência 
não é sua, e sim do TRE, mas reforça que 

não cabe ao CNJ o assunto. 

0001545-
53.2010.6.00.0000 

01/08/2011 

Cármen Lúcia 
(STF) 

 

Remuneração 
Gratificação por acúmulo de função. 

Mantém decisão do CNJ, mas reforça que 
ele não tem competência e que o TRE-PI 
fez bem em o consultar sobre o assunto. 

0000873-
11.2011.6.00.0000 

30/06/2011 

Remuneração 
Intimação para manifestação sobre 

proposta apresentada pelo TRE-TO para 
uniformizar o procedimento de pagamento 

das gratificações de presença na JE. 

0003660-
47.2010.6.00.0000 

15/03/2011 
Marcelo Ribeiro 

(Jurista) 

Seleção de magistrados 
Criação do cargo de Juiz Auxiliar da 

Presidência e da Corregedoria de TRE. 

537-
70.2012.600.0000 

29/06/2012
e 

11/11/2013 

Laurita Hilário 
Vaz  

(STJ) 

Lotação de servidores  
Res. 88/2009 do CNJ. 

 2783-
10.2010.600.0000 

14/01/2011 
Ricardo 

Lewandowski 
(STF) 

2782-
25.2010.600.0000 

14/01/2011 

0002533-
74.2010.6.00.0000 

26/08/2010 
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Quadro 6.2 - Processos em que o TSE determinou ser da Justiça Eleitoral a atribuição 
sobre o assunto e destacou o conflito entre o CNJ e a JE (2006-2015) [continuação] 
 

0002156-
06.2010.6.00.0000 

17/08/2010 
Ricardo 

Lewandowski 
(STF) 

Outros 
Processo sobre auxílio-alimentação. 

Atuação direta do CNJ perante o TRE e 
interferência na administração das 

eleições. 

1079-
59.2010.600.0000 

 21/6/2010 
 Aldir Guimarães 

Passarinho Jr. 
(STJ)  

Lotação de servidores  
Analistas judiciários do TRE-GO foram 
removidos para ocuparem cargos em 
comissão na Secretaria do TRE, ato 

considerando ilegal. Matéria encaminhada 
pelo CNJ. Competência do TRE. 

39253-
74.2009.6.00.0000 

08/06/2010 
Quarentena 

Vedação ao exercício da advocacia a quem 
serviu ao Tribunal. Período de quarentena. 

0029886-
94.2007.6.00.0000 

20/11/2007,
09/06/2009 

e 
27/05/2010 

Arnaldo Versiani 
(Jurista) 

Horário de expediente 
Processo administrativo. Regime de 

plantão da Justiça Eleitoral. Resolução do 
CNJ. 

19451 
 

25/09/2007 
 

Cezar Peluso 
(STF) 

Remuneração 
Verba de representação pelo exercício da 

presidência dos tribunais eleitorais. 

30182-
19.2007.600.0000 

30/8/2007 
Seleção de magistrados 

Pedido de suspensão da posse de juízes 
eleitorais do TRE-RJ. 

29798-
56.2007.600.0000 

28/03/2007 
Francisco Cesar 

Asfor Rocha 
(STJ) 

Seleção de magistrados 
Rodízio de juízes na função eleitoral. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados encontrados nos processos julgados pelo TSE 

 

6.1.3.1 Seleção de magistrados  

Dentre os processos em que a JE trata da atuação do CNJ e mantém a posição 

de que não cabe a ele decidir sobre o assunto, cinco tratam da seleção de magistrados 

para atuarem na Justiça Eleitoral. Estes processos discutem regras para escolha dos 

magistrados.  

Em dois deles, o TSE declinou de sua competência por entender ser atribuição 

dos TREs decidir sobre o assunto. Em ambos houve decisões dos TREs sobre a 

seleção de magistrados para atuar na JE: um caso relacionado ao Rio de Janeiro e o 

outro sobre o rodízio entre magistrados em Rondônia.  

Foram interpostas ações no CNJ contra essas decisões dos TREs e o Conselho 

entendeu que não caberia a ele decidir sobre a matéria, enviando ao TSE para que 

deliberasse sobre o assunto.  

Por sua vez, o TSE declarou não caber recurso contra decisões administrativas 

dos TREs, pois cada um possui autonomia para tomar suas decisões. Só caberiam 
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recursos a ele sobre decisões que tratassem especificamente da administração das 

eleições. Diante disso, arquiva os processos.  

Importante observar que esses casos datam de 2007, início da atuação do CNJ, 

e que, em ambas as situações, o CNJ não decidiu, mas sim encaminhou ao TSE os 

processos para que ele se manifestasse sobre o assunto. Como será visto, a partir do 

momento em que o CNJ começa a decidir sobre questões da administração interna 

dos TREs, o TSE passa a se manifestar mais duramente contra o Conselho.  

Nesses processos nos quais o próprio CNJ declinou de sua competência, o 

TSE apenas dispõe que não cabe ao Conselho nem ao TSE decidir sobre os recursos, 

mas mantém na JE o âmbito de decisão, passando a atribuição aos TREs.  

No terceiro caso é discutida a incidência da Resolução 75/2009 do CNJ, que 

dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura 

nacional. Ela distingue a atividade jurídica exercida exclusivamente por bacharel em 

Direito não inscrito na OAB da atividade privativa do advogado e reconhece ambas 

para o fim de comprovação da prática forense.  

No processo, o advogado indicado para compor o TRE-RO solicita contar o 

período como bacharel para assumir a função no TRE, aduzindo a incidência da 

Resolução 75/2009 do CNJ. O TSE não acata a solicitação e se coloca contra a 

aplicação dessa resolução para o âmbito da JE.  

O TSE afirma que o caso não trata de concurso público, mas sim de indicação 

para função temporária no TRE e enfatiza que, ainda que não fosse este o caso, "o 

ato de indicação e nomeação de magistrados para a Justiça Eleitoral foge da 

competência do CNJ" (BRASIL. TSE. Processo nº 29-51.2013.6.23.0000, p. 249).  

Os dois últimos casos abordam a criação do cargo de juiz auxiliar para a JE.  

No primeiro processo, que tem sua decisão em 15 de março de 2011, o assunto 

também gira em torno da Resolução 75/2009 do CNJ. A Corregedoria Eleitoral de 

Goiás solicita ao CNJ informações sobre a possibilidade de criação de cargo de juiz 

auxiliar da Presidência e da Corregedoria nos TREs.  

Por despacho, o CNJ solicita ao TSE que se manifeste. O TSE, por sua vez, 

entende incabível ao CNJ decidir sobre a criação de cargo na JE, pois se trata de 

matéria privativa ao TSE. Exalta que houve erro do TRE-GO ao se dirigir ao CNJ, e 

não ao TSE, afirmando seu poder sobre as instâncias inferiores. Ainda, grifa que o 

CNJ deveria ter declinado de sua competência ao TSE, e não apenas solicitado sua 

manifestação sobre o caso.  
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Os ministros declaram a necessidade de marcar sua posição contra a 

ingerência do CNJ e afirmam que a interlocução entre o TSE e o Conselho deve se 

dar via a Presidência do CNJ, que é ocupada pelo Presidente do STF. Ou seja, 

posicionam sua fala via hierarquia interna do Judiciário e externam que ministros do 

TSE não respondem a despachos de conselheiros do CNJ, pois eles não são 

magistrados como os demais membros das Cortes Superiores. Neste caso, estão se 

referindo especificamente aos membros não pertencentes ao Judiciário que compõem 

o CNJ, ou seja, aqueles advindos do MP, da classe dos juristas e os indicados pelas 

duas casas do Congresso Nacional.  

A referência traz à tona a discussão que precedeu a criação do CNJ sobre a 

composição eclética do Conselho e a possibilidade de um controle exercido por 

membros externos ao Judiciário. Perpassado esse momento de criação do CNJ, 

constata-se a continuação do conflito que permeou a discussão inicial, evidenciado 

nesses constantes embates entre o órgão e a JE. A arena processual passou a ser 

um espaço utilizado pelos ministros para marcar a posição como ator de veto à 

incidência de mudanças na JE via normativas do CNJ.  

Falcão, Lennertz e Rangel (2009, p. 111) também ressaltam esse aspecto: 

 

A disputa política entre os diferentes grupos de interesse que pautaram a 
construção institucional do CNJ foi constitucionalmente equacionada, mas 
não foi extinta. Ela tem ressurgido frequentemente nas atividades políticas e 
decisões do CNJ que buscam planejar, controlar e fiscalizar os atos 
administrativos do Poder Judiciário. Na verdade, o CNJ nasce com o 
compromisso de promover uma reforma da administração da Justiça. Só a 
reforma o justifica.  Por isso, a disputa política inicial tem ressurgido de 
diversas maneiras.  

 

Na análise realizada neste trabalho foi constatado que os mesmos assuntos 

discutidos no momento de construção do CNJ aparecem de forma recorrente nos 

debates. Argumentos contrários à heterogeneidade da instituição, relativos à possível 

politização de membros escolhidos pelo Legislativo, assim como à possibilidade de 

uma atuação por parte do CNJ que modifique as diretrizes internas do poder de 

decisão no Judiciário. Ao longo da análise será novamente grifado esse aspecto e 

como os ministros se posicionaram nesse sentido. 

O segundo caso, que tem sua decisão datada de 01 de dezembro de 2015, 

trata da aplicação na JE da Resolução 209/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

convocação de magistrados para auxílio nos Tribunais Regionais Eleitorais. Diversos 
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TREs informam possuir dúvida sobre a aplicação dessa resolução à JE e à Secretaria-

Geral da Presidência do TSE solicita manifestação da Corte sobre a questão.  

O TSE novamente barra a aplicação da normativa do CNJ e dispõe que possui 

regra própria, estabelecida na Resolução 23.418, expedida em 2014. O Ministro Dias 

Toffoli ressalta que a JE foi criada em 1932 e reinstalada em 1945, enfatiza a sua 

histórica competência no âmbito eleitoral, e diz não caber colocar essa Justiça à 

sujeição das decisões de um órgão de composição plurima e com representantes 

políticos, principalmente quando se trata de decisões monocráticas. O alto número de 

decisões monocráticas e o papel relevante que os relatores possuem no CNJ já foram 

destacados na seção anterior. 

 

6.1.3.2 Horário de expediente 

Quatro processos foram categorizados pela pesquisa como "horário de 

expediente". Um processo tratou da indagação do Colégio de Presidentes dos TREs 

sobre a aplicação do art. 93, XII, da CF 1988, que foi modificado pela EC 45, a respeito 

da vedação das férias coletivas no âmbito do Judiciário. O CNJ já havia abordado o 

assunto e determinado que o artigo era autoaplicável, não necessitando de nenhuma 

regulamentação – embora tenha emitido resolução sobre o tema, aliás, mais de uma.  

O TSE, em resposta ao questionamento, diz que o entendimento do CNJ se 

aplica à JE, estando dentre as atribuições constitucionais deferidas ao Conselho. Este 

é o primeiro processo em que se discute a incidência de uma determinação do CNJ à 

JE, decisão de junho de 2005.  

Nesse momento, o TSE ainda não demonstrava receio quanto à possível 

interferência do CNJ, inclusive ressaltava a competência dele para exercer o controle 

da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos 

deveres funcionais dos juízes, zelar pela autonomia do Judiciário, podendo expedir 

atos regulamentares ou recomendar providências.  

Este aspecto será questionado mais à frente pelos ministros que passam a 

entender que as regulamentações do Conselho não devem ser válidas para a Justiça 

Eleitoral.  

Outro caso catalogado como "horário de expediente" foi o Processo nº 

0029886-94.2007.6.00.0000, debatido durante três sessões, que ocorreram em 20 de 

novembro de 2007, 09 de junho de 2009 e 27 de maio de 2010. A extensão temporal 

foi devida a dois pedidos de vistas, um do Ministro Ayres Britto, ocorrido na primeira 
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sessão, e outro de Marcelo Ribeiro, representante jurídico, na segunda. Esse caso 

aborda a aplicação à JE da Resolução 36/2007, do CNJ, que determinou o regime de 

plantão permanente no Poder Judiciário.  

Nove TREs (os de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Roraima, Espírito 

Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e de Alagoas) pedem ao TSE que 

dirija solicitação ao CNJ para que este reconsidere a inclusão dos TREs no plantão 

judiciário permanente. Como indicado na seção anterior, dentre outras coisas, alegam 

que seria insignificante o número de demandas urgentes fora do período eleitoral e 

que a JE já possui plantão próprio durante a época das eleições. Expõem, ainda, que 

a resolução do CNJ fere a autonomia dos TREs para dispor quanto aos dias e horário 

de atendimento ao público e eleva custos financeiros sem previsão orçamentária. 

Os ministros do TSE divergem sobre acatar o pedido dos TREs. José Delgado, 

originário do STJ, aponta o fato de poder travar um conflito institucional entre o TSE e 

o CNJ. Ele propõe que os próprios TREs se movimentem junto ao Conselho para 

reverter a decisão daquela instituição. Ainda, há discussão sobre a possibilidade de o 

CNJ editar resolução que altera previsão legal existente sobre os plantões em época 

eleitoral.  

Arnaldo Versiani, representante jurídico, que é o relator neste caso, coloca-se 

a favor de estabelecer um limite para o CNJ. Os ministros Ricardo Lewandowski, 

Joaquim Barbosa e Fernando Gonçalves, este originário do STJ, também se 

posicionam por barrar a atuação do CNJ. O Ministro Lewandowski se manifestou 

contrário a qualquer ingerência do CNJ: 

 

Mas penso em voz alta até para nos esclarecermos mutuamente: se 
aceitarmos que o CNJ estabeleça regras de caráter administrativo para os 
Tribunais Regionais Eleitorais e Juízes Eleitorais, abdicaremos dessa 
importante função de o Tribunal Superior Eleitoral determinar essa matéria, 
que é de cunho eminentemente administrativo, de quando os tribunais vão 
funcionar, e como vão funcionar. Se abrirmos essa brecha, amanhã eles dirão 
os horários, os dias e como devem ser, inclusive quantos juízes. 
Assim, Senhor Presidente, a preocupação do eminente Ministro Marcelo 
Ribeiro é esta: será que o CNJ pode estabelecer regras compulsórias para o 
Tribunal Superior Eleitoral, em matéria administrativa? Ainda que não seja 
para nós, diretamente, do Tribunal Superior, elas afetam à Justiça Eleitoral. 
Eu não teria nenhuma dúvida em dizer que isso não se faz possível, data 
venia (BRASIL. TSE. Processo nº 0029886-94.2007.6.00.0000, p. 186). 

 

Deve-se destacar que o assunto esteve em pauta e foi discutido em três 

sessões, as quais transcorreram ao longo de um período de três anos. Nesse intervalo 
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de tempo ocorreram diversas mudanças na composição do TSE. Este aspecto da 

rotatividade dos membros que compõem o Tribunal é inerente à forma de composição 

do TSE, que não possui membros de carreira, mas sim integrantes que cumprem um 

mandato de dois anos, prorrogável por igual período.  

Contudo, importante refletir acerca da questão, que também perpassa o CNJ, 

cuja composição, da mesma forma, é formada por integrantes que cumprem 

mandatos. Logo, em ambas as instituições, na prática, modificando-se os integrantes 

da Corte, o que ocorre em curto espaço de tempo, podem se modificar também os 

entendimentos defendidos pelo colegiado.  

Não se pode mascarar as consequências que esta regra de composição 

produz. Conforme já abordado no capítulo 4, as mudanças constantes nas normas 

eleitorais, por exemplo, cuja regulação é de competência do TSE, agravam problemas 

de ordem técnica tanto no Tribunal quanto na organização dos próprios partidos 

políticos. Para Vinicius Oliveira (2013, p. 39),  

 

o fenômeno da rotatividade dos magistrados na Justiça Eleitoral relaciona-se 
diretamente com a alternância no entendimento dos conceitos jurídicos a 
serem empregados nas lides. Dessa forma, a troca de magistrados eleitorais 
acaba guardando relação íntima com a proteção da confiança.  

 

Assim, mesmo que a transitoriedade dos ministros e dos conselheiros faça 

parte da forma de composição das duas instituições, tais mudanças devem ser 

tratadas com cuidado. Isso porque geram um potencial de modificação na 

interpretação e na aplicação das normas, ocasionam incerteza quanto ao resultado 

das decisões frente a situações semelhantes e inviabilizam a força dos precedentes e 

da jurisprudência. 

 No presente caso, se a decisão tivesse sido tomada na segunda sessão em 

que foi discutida, levando em conta o teor das manifestações dos ministros, pode-se 

supor que a decisão final seria diferente daquele efetivamente tomada, o que ocorreu 

em sessão posterior, realizada no ano seguinte, já com nova composição.  

Em outros termos: se a votação final ocorresse com a composição que o TSE 

apresentava naquele momento, a decisão seria por enviar notificação ao CNJ, 

pedindo para retirar a imposição da regra dos plantões permanentes aos TREs. Isso 

porque os ministros Versiani, Ayres Britto, Barbosa e Lewandwski já haviam se 

pronunciado neste sentido ao longo do debate.  
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Ocorre que o Ministro Marcelo Ribeiro pediu vista dos autos e, quando o 

processo voltou a ser analisado pelo Plenário, em 27/05/2010, já havia ocorrido as 

mudanças na composição da Corte, conforme se observa no quadro. 

 

Quadro 6.3 - Ministros que participaram das sessões do TSE nas quais foi debatido 
a questão dos plantões judiciários 
 

1ª sessão (15/05/2007)10 2ª Sessão (09/06/2009) 3ª sessão (27/05/2010) 

Marcelo Ribeiro Marcelo Ribeiro Marcelo Ribeiro 

Arnaldo Versiani Arnaldo Versiani Arnaldo Versiani 

Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa  

Ayres Britto Ayres Britto  

Ari Pargendler   

José Delgado   

 Ricardo Lewandowski Ricardo Lewandowski 

 Felix Fischer  

 Fernando Gonçalves  

  Cármen Lúcia 

  Marco Aurélio 

  Aldir Passarinho Júnior 

  Hamilton Carvalhido 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do TSE  

 

Como se observa, apenas dois dos sete membros do TSE participaram das três 

reuniões em que o tema esteve em discussão. Quatro participaram das duas primeiras 

sessões, nas quais não houve deliberação. E três estiveram na segunda e na terceira 

sessão, o que significa que a maioria (quatro) dos membros presentes na reunião em 

que houve a decisão efetiva não havia acompanhado as discussões anteriores. 

Apesar de o resultado ter sido declarado no acórdão final como unânime, os 

membros do TSE que não participaram das discussões anteriores (Cármen Lúcia, 

Marco Aurélio, Aldir Passarinho Júnior e Hamilton Carvalhido), não manifestaram seus 

votos, apenas aderiram ao de Marcelo Ribeiro, sem ponderações. Outros dois 

ministros (Versiani e Lewandowski) seguiram os colegas.  

                                           
10 Na primeira sessão estava ausente o Ministro Cezar Peluso. 
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Ressalva-se que nas sessões anteriores eles haviam se posicionado a favor de 

enviar ao CNJ o pedido de reconsideração da decisão que incluía a Justiça Eleitoral 

nos plantões judiciários. Logo, eles modificaram seus votos sem explicar a alteração, 

apenas acompanharam o entendimento de Ribeiro11.  

Assim, ao pedir vista dos autos, o Ministro Ribeiro possibilitou a mudança no 

entendimento do TSE e, ainda que os próprios ministros compreendam a possibilidade 

de isso ocorrer12, este aspecto demonstra a possibilidade do jogo estratégico.  

Como já indicado, por meio de um pedido de vista, um ou mais atores podem 

intencionalmente modular o timing da deliberação, com a intenção de alterar ou 

direcionar a decisão a ser tomada pela Corte, sem que, necessariamente, o mérito da 

questão precise ser modificado por qualquer um dos julgadores. Isso porque, com a 

protelação, basta que se modifique a composição dos membros autorizados a votar e 

os novos tenham perspectivas distintas daqueles que substituíram13.  

                                           
11 Nos documentos analisados não foi encontrado nenhum motivo, nem fatores externos, pressão de 
atores envolvidos ou questões jurídicas, que explicassem o porquê dessa mudança de posicionamento 
dos ministros Versiani e Lewandowski. Pode-se especular que, antecipando os votos dos novos 
colegas no TSE, eles vislumbravam o resultado final da votação e, de maneira estratégica, entenderam 
não ser relevante apontar suas divergências quanto à decisão, evitando possível desgaste entre os 
membros do TSE. Contudo, este aspecto, ainda que possível, é improvável, pois, dois dos novos 
ministros eram os ministros do STF Cármen Lúcia e Marco Aurélio, os quais já haviam se pronunciado 
por diversas vezes contrários à ingerência do CNJ em assuntos que envolvem a administração interna 
da JE. Marco Aurélio, por exemplo, é notoriamente crítico ao CNJ, tendo votado contra a sua 
constitucionalidade na ADI 3.367. Uma das críticas dele será observada na continuidade do capítulo. 
12 Um exemplo de mudanças nas normas decorrentes da alteração na composição dos tribunais é o 
caso das duas decisões do TSE que tratam das contas de campanha eleitoral no ano de 2012, 
decididas por 4x3. Na primeira, foi definida a obrigatoriedade da aprovação das contas de campanha 
anterior para liberar a Certidão de Quitação Eleitoral aos que queriam concorrer nas eleições daquele 
ano. Na segunda, a posição foi revista e passou a ser exigida tão somente a apresentação, a exemplo 
do que vinha ocorrendo até então. Nos três meses que transcorreram entre uma decisão e outra houve 
a troca de dois ministros, diante do fim dos seus mandatos. Um dos novos membros do Tribunal tinha 
entendimento diferente do antecessor e foi o que bastou para modificar a decisão anterior. Importante 
ressaltar que, em dois momentos, os ministros reconhecem essa possibilidade de mudanças, e não o 
fazem no sentido de criticá-la, mas apenas para constatar um aspecto que é inerente à forma de 
composição da Corte. Quando a primeira votação é realizada, a Ministra Cármen Lúcia ponderou que, 
se a decisão não fosse posta em prática para as eleições de 2012, correria o risco de se tornar inócua 
diante do fato de que para as próximas eleições a composição do TSE provavelmente não seria a 
mesma e, então, a nova composição poderia decidir que a mera apresentação das contas de campanha 
bastaria para liberação da certidão. Já no segundo julgamento, no qual foi analisado o pedido de 
reconsideração formulado pelos partidos políticos, o Ministro Dias Toffoli, que não estava presente na 
primeira decisão, também trouxe à tona a questão, com a intenção de apontar a normalidade dessa 
situação dada às regras do jogo. Para mais informações, ver: Graeff (2015). 
13 Levantamento do Supremo em Números – divulgado por Hartmann et al. (2017) e Hartmann (2018) 
– indica que pedidos de vista não são comuns no TSE. Eles alcançam 1,17% dos processos que nele 
ingressaram entre janeiro de 2006 e maio de 2017. Apesar de poucos, são longos: em média, o ministro 
libera o processo em 66,97 dias, sendo que 47,7% retornam em até 20 dias, que é o prazo alongado 
previsto pelo novo CPC e pelo CNJ, por meio de Resolução 202/2015. 
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Nesse sentido, ao realizar estudo com os membros do STF, Costa Júnior (2018, 

p. 95) constata que o pedido de vista  

 

tem sido eventualmente usado como um recurso institucional estratégico para 
suspender a votação de julgamentos por motivos que compõem mais um 
juízo político de conveniência e oportunidade do magistrado do que um juízo 
jurídico de formação de seu convencimento.  

 

No presente caso, esse fato ainda indica mais. Ele demonstra o quanto órgãos 

colegiados com as características do CNJ e do TSE – compostos por relativamente 

poucos membros e com mandatos curtos – são sensíveis a tais características e 

podem sofrer alterações na orientação das decisões, ainda que nenhum dos seus 

membros mobilize um jogo estratégico para fazer com que os votantes modifiquem os 

seus votos e tenham de abandonar suas preferências. O caminho pode ser outro: 

trabalhar com mudanças nos votantes e, desse modo, esperar que haja alteração nas 

preferências.  

A instabilidade trazida por esse aspecto se mostra relevante para a análise que 

aqui se propõe. Ao longo das decisões estudadas, é possível observar uma forte 

coesão do TSE como ator de veto às mudanças propostas pelo CNJ – o que, como 

visto anteriormente, não se repete no Conselho.  

Todavia, este caso também exemplifica como esta característica institucional 

desarticula ou, ao menos, enfraquece o poder da Corte para atuar como veto player. 

As constantes mudanças no entendimento sobre assuntos relativos à administração 

da JE e das eleições concede espaço para o CNJ, na condição de instituição que está 

desbravando seu território.  

Em outras palavras, a transitoriedade dos membros, bem como a insegurança 

na legislação eleitoral e nas determinações do TSE, constitui ferramenta hábil para 

que o CNJ implante mudanças graduais, abrindo espaço para a instituição de novas 

regras e diretrizes para o Tribunais e juízes eleitorais. 

Os outros dois casos catalogados como "horário de expediente" também tratam 

da questão do plantão judiciário. Ambos foram decididos em 2015 de forma 

monocrática pela Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, originária do STJ. 

Tratam de dúvidas do TRE-AM sobre a aplicação da já tantas vezes referida 

Resolução 88/2009 para a Justiça Eleitoral.  
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A Ministra cita todos os 27 TREs a se manifestarem sobre o assunto. A exceção 

do TRE-AC, que diz já cumprir o horário estipulado pelo CNJ e, portanto, não haveria 

mudança com a implementação da resolução, os demais 26 se manifestaram contra 

a atuação do CNJ. Aduzem falta de previsão orçamentária, não haver demanda fora 

do período eleitoral, além da falta de pessoal, a qual estaria sendo agravada por outra 

determinação do CNJ, aquela relativa à devolução dos servidores cedidos ou 

requisitados de outros órgãos, decisão abordada nesta tese na seção anterior.  

Em especial, o TRE-PI critica a decisão do CNJ que, segundo ele, "foi tomada 

de forma linear e sem a devida maturação, desconsiderando as peculiaridades que os 

diversos órgãos do Poder Judiciário apresentam" e "pecou pela generalização e 

açodamento, já que impulsionado para atender primeiramente aos interesses de um 

segmento específico" (BRASIL. TSE. Processo nº 875-78.2011.6.00.0000, p. 85).  

O segmento específico mencionado pelo TRE é a classe dos advogados, que 

foi quem, via OAB-MS, ingressou com o pedido de mudança dos horários de 

atendimento junto ao CNJ.  

A Ministra Maria Thereza entende que o CNJ não possui competência para 

determinar horário de plantão da JE. Diferentemente do que foi decidido no caso de 

2007, no qual o Plenário do TSE optou por não agir, ela entendeu ser dever dos TREs 

se mobilizarem contra o CNJ. Por essa razão não leva o processo para discussão no 

plenário e decide monocraticamente os dois casos14.  

O relator dos processos, como já destacado, possui uma ampla gama de 

possibilidades. Primeiro, a atribuição de verificar se os requisitos para a ação estão 

preenchidos, aceitando ou negando seguimento ao caso. Pode ainda deferir ou não 

um pedido liminar, julgar monocraticamente ou encaminhar para apreciação do 

Plenário. Em relação à agenda do plenário, cabe ao relator disponibilizar ao 

Presidente os processos para inclusão na pauta. Logo, ele pode se servir dessa 

                                           
14 Em todo caso, no que diz respeito aos plantões judiciais extraordinários, em março de 2020, o CNJ 
editou a Resolução 313, na qual especifica as regras para os plantões durante o período da pandemia 
do Covid-19 (BRASIL. CNJ. Resolução 313/2020). Determina que a norma deve ser respeitada por 
todo o Poder Judiciário, excepcionando apenas o STF e a Justiça Eleitoral. A excepcionalidade do STF 
se justifica por que ele não é regulamentado pelo CNJ, mas a atitude em relação à JE ratifica a mudança 
de postura, a qual foi destacada na seção anterior, quando ficou demonstrado que, ao longo do período 
analisado pela tese, o CNJ diminuiu sua ingerência sobre a JE ou, ao menos, passou a agir com mais 
cautela ao realizar determinações para a JE. Dessa forma, diferentemente da Resolução 36/2007, na 
qual estabeleceu que os plantões judiciais deveriam ser cumpridos também pela JE, ao expedir a norma 
de 2020 o CNJ reconhece as distinções dela, superando o conflito mencionado em prol da JE. 
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prerrogativa e, de forma estratégica, postergar ou antecipar o julgamento, conforme o 

contexto em que se encontra e o resultado que pretende atingir.  

Quando um processo é julgado pelo plenário, da mesma forma pode ser 

observado o protagonismo do relator na decisão final. Há uma tendência de os demais 

ministros se manifestarem "seguindo o voto do relator". Essa não é uma 

particularidade do TSE, pois se repete em outros tribunais e no STF (COSTA JÚNIOR, 

2018; SILVA, V. A., 2015a; OLIVEIRA, 2012b, 2012c; ARGUELHES; RIBEIRO, 2018a, 

2018b) e no CNJ, conforme os dados apresentados na seção anterior.  

Alguns fatores podem influenciar para que essa tendência seja repetida: pode 

estar relacionada à necessidade de celeridade nos julgamentos; ao alto número de 

demandas; e, ainda, com o fato de ser o relator aquele que examinou de forma mais 

profunda o caso, e por esse motivo, teria maior propriedade para influenciar a decisão. 

No caso do TSE, durante o período analisado, 50% das decisões foram monocráticas 

ou seguiram o entendimento do relator. Mais adiante, será retomado esse ponto.  

 

6.1.3.3 Remuneração 

Quatro processos estão relacionados no assunto "remuneração".  

O primeiro trata das Resoluções 13 e 14 do CNJ, ambas de 2006, que dispõem 

sobre a aplicação do limite remuneratório previsto constitucionalmente para os 

membros do Poder Judiciário.  

A autora da ação no TSE é a AMB, que pede que não seja computado para o 

cálculo do limite remuneratório o pagamento aos Presidentes dos TREs da 

gratificação de representação. A alegação é que essa verba seria indenizatória e, 

portanto, não incidiria para a contagem do teto.  

O TSE decide que a resolução do CNJ não será aplicada. O Ministro Marco 

Aurélio expõe que, no STF, a realização do cálculo do subsídio que serve de 

parâmetro para a fixação da remuneração dos demais juízes já integra a 

representação percebida pelo Presidente. Dessa forma, a gratificação pelo exercício 

da Presidência deve ser incluída para contagem do limite do salário a ser auferido nos 

tribunais e não vir a ser verba paga de forma indenizatória. 

O segundo caso discute o pagamento das gratificações de presença (jetons) 

na Justiça Eleitoral. O TRE-TO propõe ao CNJ a uniformização para o procedimento 

de pagamento dos jetons na Justiça Eleitoral. O CNJ requisita a manifestação do TSE 

sobre a questão.  
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Ao longo do processo, a Diretora-Geral do TSE à época, Patricia Maria Landi 

Bastos, frisa ser do TSE a competência para editar atos regulamentares e que o TRE 

apresentou a questão diretamente no CNJ, sem passar pelo crivo do TSE.  

Na decisão, a Ministra Cármen Lúcia, relatora no processo, cita precedentes 

da Corte e não conhece a consulta do CNJ. Entende que não cabe a ele determinar a 

uniformização da forma de pagamento dos jetons, que o TSE tem resolução que trata 

disso e que os TREs têm liberdade para se auto-organizarem. Os demais ministros 

concordam com a relatora. 

Os ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio já haviam manifestado a 

insatisfação, quando os TREs procuram diretamente o CNJ para tratar de assuntos 

atinentes à JE no já citado Processo nº 0003660-47.2010.6.00.0000. Ao mesmo 

tempo, em muitos processos, o TSE ressalta que os TREs possuem autonomia para 

decidirem sobre sua forma de organização.  

Assim, pode-se aferir que a cúpula do Judiciário Eleitoral se posiciona no 

sentido de manter no âmbito da Justiça Eleitoral decisões a ela pertinentes, sendo dos 

TREs a competência para se auto-organizarem, mas conformes às diretrizes do TSE, 

estando, portanto, a ele subordinados.  

Há, inclusive, manifestações sobre a necessidade de os TREs se posicionarem 

mais firmemente contra a ingerência do CNJ, caso de: ministros José Delgado e 

Marcelo Ribeiro, no Processo nº 29886-94.2007.6.00.0000; Ministro Marcelo Ribeiro, 

no caso nº 0003660-47.2010.6.00.0000; Ministro Marco Aurélio, no Processo nº 1545-

53.2010.6.00.0000.  

Nesse sentido, o Ministro Ricardo Lewandowski, nos processos nºs 0003660-

47.2010.6.00.0000 e 1545-53.2010.6.00.0000, expõe a fragilidade de uma possível 

atuação dos TREs. Segundo ele, os desembargadores não possuiriam poder para se 

colocar contra o CNJ e, por conseguinte, seria necessário o apoio ou a atitude mais 

decisiva por parte do TSE, este sim órgão da cúpula, composto por integrantes do 

STF e do STJ, e com condição favorável para se opor ao Conselho. 

O terceiro processo trata do pagamento de gratificação mensal a juízes 

eleitorais que se afastaram de suas comarcas de origem para participar de mutirão 

carcerário, organizado pelo TJ do Piauí, em parceria com o CNJ.  

Os juízes de direitos que cumprem mandato como juiz eleitoral não se afastam 

de suas atividades, acumulando as duas funções, conforme já pormenorizado na tese. 

Assim, recebem uma gratificação mensal extra pelo exercício do cargo na JE. Como 
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se afastaram para atuar no Mutirão Carcerário, o TRE-PI entendeu não ser cabível 

pagar a gratificação.  

A AMAPI (Associação dos Magistrados Piauenses) ingressou com 

procedimento no CNJ contra o TRE-PI. Por meio de liminar, este determinou que ele 

pagasse a gratificação. O TSE ressalva a incompetência do CNJ para realizar 

determinações à JE, mas decide ser correta a manutenção da gratificação aos 

magistrados. 

O último caso nesta categoria fala da Recomendação 38/2011, do CNJ, que 

disciplina a criação de núcleos de cooperação judiciária nos Tribunais. Novamente, o 

TSE se movimenta como veto player e argui que o CNJ não possui competência para 

intervir em matéria atribuída constitucionalmente à JE, determinando aos TREs que 

não sigam a Recomendação.  

A ASESP (Assessoria Especial da Presidência do TSE) esclarece que os 

núcleos de cooperação judiciária, criados nos diversos órgãos do Poder Judiciário, 

ficam vinculados a comitês constituídos pelo CNJ, o que violaria a organização do 

Judiciário e contraria o disposto no art. 118 e seguintes da CF 1988, tendo em vista 

que o CNJ não detém competência para exercer a supervisão de órgãos e de 

procedimentos administrativos do TSE. 

 

6.1.3.4 Lotação de servidores  

Dentre os sete processos agrupados como "lotação de servidores", cinco 

tratam da multicitada Resolução 88/2009 do CNJ, assunto também recorrente nos 

processos encontrados no site do CNJ, conforme foi observado na seção anterior.  

Essa resolução disciplinou a jornada de trabalho no âmbito do Poder Judiciário, 

o preenchimento de cargos em comissão e o limite de servidores requisitados. O atrito 

entre as instituições ocorreu especificadamente por conta do último item.  

A JE passou a ter servidores de carreira apenas a partir de 2004 e mesmo após 

o preenchimento dos cargos criados, o déficit de servidores se tornou um problema 

latente, principalmente no período eleitoral, momento em que a procura por essa 

Justiça e as tarefas referentes ao pleito sobrecarregam a estrutura existente.  

Sob essa argumentação, a JE trabalha com muitos servidores requisitados de 

outros órgãos. Com o advento da Resolução 88/2009, o CNJ estipulou um número 

máximo de requisições e determinou que os TREs adequassem suas estruturas à 

nova norma. 
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Diante dessa determinação, diversos TREs – como os de RS, MA, SP, MG, SE 

– procuraram respaldo junto ao TSE para barrar a atuação do Conselho. Por sua vez, 

o TSE entendeu indevida a ingerência do CNJ.  

Na primeira decisão sobre o assunto, que datou de 26/08/2010, o Ministro 

Lewandowski, relator neste processo, ressaltou que há normativas do TSE que tratam 

do assunto (Resolução 23.255/2010, além da Lei 6.999/1982), e que as resoluções 

do TSE, devido ao entendimento da própria Corte Eleitoral e do STF, possuem 

natureza de lei e, portanto, se sobrepõem às resoluções do CNJ.  

Da mesma maneira, o Ministro Dias Toffoli se manifestou contra a atuação do 

CNJ, externando ser "absolutamente incabível o que o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) tem feito; senão, daqui a pouco, ele dirá onde tem que haver seção eleitoral, 

como tem que ser a urna eletrônica" (BRASIL. TSE. Processo nº 0002533-

74.2010.6.00.0000, p. 9).  

O Ministro acrescenta que já falou com os integrantes do CNJ que, se há 

alguma sugestão a fazer à Justiça Eleitoral, deve encaminhá-las à Corregedoria-Geral 

Eleitoral ou ao presidente do TSE. Também ressalta que os juízes na base da JE 

"ficam em situação de absoluta dúvida por haver orientação do TSE num sentido, com 

resolução e efeito normativo, e decisão monocrática de um conselheiro em sentido 

oposto" (BRASIL. TSE. Processo nº 0002533-74.2010.6.00.0000, p. 10). E continua, 

 

penso que seria o caso [...] de estabelecer orientação a todo o Poder 
Judiciário Eleitoral com o fim de ignorar resolução, orientação ou qualquer 
determinação vinda do CNJ e o encaminhamento ao Tribunal Superior 
Eleitoral para as eventuais providências possíveis. Se for o caso, até de se 
judicializar essa questão por meio da Advocacia-Geral da União com 
mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (BRASIL. TSE. 
Processo nº 0002533-74.2010.6.00.0000, p. 12). 

 

O ministro ainda demonstra preocupação com a possibilidade de o CNJ ser 

"politizado", pois lá não há vitaliciedade, mas sim mandatos. A mesma situação se 

verifica na JE, mas ela é ignorada. Isso porque o alvo principal do comentário se dirige 

subrepticiamente aos membros do CNJ que não são magistrados, embora também os 

tribunais da JE contem com representantes que não são juízes. 

Contudo, a referência se explícita quando o Ministro Toffoli afirma que há 

membros indicados por órgãos externos ao Judiciário, os quais podem, por meio de 

decisões monocráticas, definir questões importantes referentes à administração 

eleitoral.  
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Sobre este aspecto concordaram explicitamente os ministros Lewandowski, 

Aldir Passarinho e Cármen Lúcia.  

Como já evidenciado, a estrutura orgânica do CNJ é motivo de conflito desde 

as discussões que antecederam à criação da instituição. Neste momento, 

correspondente aos primeiros anos em que o órgão está em atividade e no qual se 

desbrava as possibilidades e a extensão de suas atribuições, o argumento 

deslegitimador relativo à heterogeneidade da sua composição volta a ter evidência e 

é utilizado para tentar frear ou diminuir o espaço da instituição, de forma a 

retroalimentar antigos receios.  

Utilizando-se das características institucionais inerentes às duas instituições, o 

TSE resolve enviar ofício ao Presidente do CNJ que, como ressalta Cármen Lúcia, é 

"presidido por um colega nosso do Supremo" (BRASIL. TSE. Processo nº 0002533-

74.2010.6.00.0000, p. 12), comunicando a ele a decisão da Corte eleitoral e a 

interferência do CNJ na JE.  

A manifestação indica, claramente, a não distinção entre as figuras de ministro 

do STF e do TSE. Afinal, ela remete a um diálogo entre colegas do STF, 

ocasionalmente atuando em outras instituições, e não a membros do TSE que se 

dirigem ao Presidente do CNJ. E se servir de um cargo para tratar de outro, mostra-

se indevido do ponto de vista institucional.  

Na verdade, o que subjaz à declaração é que esses outros cargos não existem 

ou são indissociáveis da instituição de origem. Logo, de fato, há, sempre e 

unicamente, os ministros do STF. Essa ideia reforça a interpretação de que o TSE 

seria um órgão auxiliar do STF, como a de Ferraz Júnior (2008). 

No entanto, não se pode ignorar o modo como as coisas acontecem e esse 

“diálogo entre colegas” tem amplas condições para se realizar. O fato de serem 

"colegas" no STF possibilita um caminho direto ao Presidente do CNJ. Cumpre frisar 

que, diante da rotatividade dos membros do STF que compõem a JE, em determinado 

momento o ministro que está como Presidente do CNJ também estará do outro lado 

do conflito, atuando pela JE e, diante dessa perspectiva, poderá ponderar a atuação 

do Conselho em favor do TSE.  

Quando a Ministra Cármen Lúcia faz referência ao colega de STF que preside 

o CNJ, infere-se que, ao contrário do que possa parecer, ela não está trazendo à baila 

a possibilidade de solução de um impasse entre TSE e CNJ por meio de relações 

informais, de coleguismo, amizade etc., a partir das quais o Presidente do CNJ 
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colocaria um freio ao órgão, acomodaria as posições e eliminaria a polêmica em nome 

das boas relações que mantém com os colegas que, no momento, atuam no TSE.  

A uma, porque em questões polêmicas no STF, tal coleguismo ou colegialidade 

se manifesta poucas vezes, ocorrendo especialmente quando é a própria instituição 

que está sendo ameaçada. Logo, ele tem se mostrado cada vez mais fragmentado. 

Cada ministro expõe sua posição, sem considerar a dos demais e sem ser influenciado 

pelos pares, o que redunda na quase totalidade desses casos sensíveis em decisões 

por maioria15. Como diz Virgílio Afonso da Silva (2015b, p. 206), “mesmo naqueles 

casos em que a decisão final é unânime, há ao menos divergências argumentativas 

que podem ser relevantes”, ou seja, persistem divergências mesmo na unanimidade16. 

A duas, porque ela se refere a uma questão mais institucional, explicada por 

meio de um jogo sequencial ou estratégico entre os membros do Supremo. No caso 

específico, surge duas situações básicas. 

Em uma, o Presidente do CNJ tem posição neutra ou distinta do plenário, razão 

pela qual se mostra indiferente ou contrário à polêmica com o TSE. Logo, os colegas 

do STF vão ponderar que ele deve exercer suas prerrogativas para demover o relator 

e/ou o plenário do CNJ. Tal fará com que a sua eventual preferência pessoal 

prepondere, mas também evitará um conflito com o TSE ou que a situação chegue ao 

STF, quando poderá ser derrotado. Todas essas circunstâncias muito provavelmente 

não interessam a ele e podem ser prejudiciais ao próprio CNJ ou a sua gestão no 

CNJ. 

Na outra, a preferência do Presidente do CNJ é contra o TSE ou, ainda que ele 

seja indiferente à questão, o fato é que a preferência do plenário ou do relator estaria 

prevalecendo. Nesse caso, o argumento dos três ministros do STF que atuam no TSE 

para o persuadir é que, se não houver o distensionamento, a situação vai migrar para 

o STF. E, nesse ambiente, se as mesmas tendências manifestadas no CNJ e no TSE 

                                           
15 Para deixar claro o que já foi comentado: a divisão não aparece no conjunto dos processos decididos 
pela Corte. Naqueles corriqueiros ou comuns, prepondera a unanimidade ou a divergência isolada ou 
pontual, com os votos seguindo o relator. E tal ocorre quando há decisão nas turmas ou no plenário, 
pois a grande parcela dos casos é decidida monocraticamente pelo relator. Consequentemente, em 
termos quantitativos, decisões divididas são exceções, sem que isso indique a preponderância de 
ordens de preferências compartilhadas entre eles. As divergências existem e têm um espaço 
privilegiado para aflorar: os casos sensíveis, que não encontram respaldo evidente nas normas, 
possuem relevância social ou política, atraem a atenção da mídia e grupos de interesse. 
16 Daí as recorrentes referências a “ilhas”, “arquipélago”, “onze”, comentadas anteriormente (MENDES, 
C. H., 2010; KLAFKE; PRETZEL, 2014; FALCÃO; ARGUELHES; RECONDO, 2017; CHAVES, 2019; 
RECONDO; WEBER, 2019; ESTEVES, 2020). 
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se mantiverem, o placar inicial e presumido de votos é 3x1 em prol do TSE17. Ou seja, 

o Presidente do STF correria sério risco de ser derrotado.  

Perder uma votação em um colegiado não é propriamente um problema, mas 

sofrer uma derrota, quando há preferência em questão que diz respeito diretamente a 

órgão por ele presidido, o cenário é outro. Inevitavelmente, a atuação dele no CNJ 

estará sendo derrotada, o que raramente é desejável. 

Nesse sentido, a argumentação explícita ou subliminar apresentada ao 

Presidente do STF afirma que, entre sustentar uma disputa e sofrer uma provável 

derrota, seria mais vantajoso a ele – e por extensão ao CNJ – contornar a polêmica, 

seja ao ceder frente ao TSE, seja ao buscar uma alternativa conciliatória. 

Na época dessa manifestação da Ministra Cármen Lúcia, a Presidência do STF 

e do CNJ estava a cargo do Ministro Cezar Peluso. Desde os debates sobre a criação 

do CNJ, ele demonstrou receio quanto a atuação do órgão. Em voto proferido na ADI 

3.367, apesar de ter se manifestado pela constitucionalidade do CNJ, o Ministro havia 

afirmado: 

 

Eu próprio jamais escondi oposição viva, menos à necessidade da 
ressurreição ou criação de um órgão incumbido do controle nacional da 
magistratura, do que ao perfil que se projetava ao Conselho e às prioridades 
de uma reforma que, a meu sentir, andava ao largo das duas mais candentes 
frustrações do sistema, a marginalização histórica das classes 
desfavorecidas no acesso à Jurisdição e a morosidade atávica dos 
processos. Não renuncio às minhas reservas cívicas, nem me retrato das 
críticas pré-jurídicas à extensão e à heterogeneidade da composição do 
Conselho (BRASIL, 2005, p. 207). 

 

Fragale Filho (2013), ao analisar a atuação dos Presidentes do CNJ, destaca 

que o mandato de Peluso foi marcado por conflitos com a OAB, com os demais 

conselheiros e ainda com as corregedorias18, frente a decisões colidentes aos 

                                           
17 O cálculo é hipotético, pois não há a certeza de que, em uma dada situação, os três ministros do 
TSE votariam do mesmo modo. Todavia, o raciocínio também não está considerando a eventual 
tendência de os três ministros do STF que atuam como substitutos no TSE acompanharem os titulares, 
pois, nesse caso, o placar começaria em 6x1, o que faria com que a votação já estivesse previamente 
resolvida em prol da JE. 
18 O embate com a OAB foi devido à possibilidade de manifestação do Presidente do Conselho Federal 
da OAB durante os julgamentos do CNJ. A manifestação até então era permitida, porém o Ministro 
Peluso, quando Presidente do Conselho, passou a limitá-la, o que gerou reivindicações contrárias pela 
OAB, que entendeu a medida como arbitrária e desrespeitosa. Outro aspecto foi a implementação de 
sigilo para os julgamentos disciplinares de magistrados, os quais, até o momento, eram públicos, 
decisão que gerou indignação manifestada pela OAB em seu informativo eletrônico. Ainda, as 
manifestações contrárias à gestão de Peluso também remontam à decisão que procurou diminuir o 
espaço de atuação da Corregedoria-Nacional do CNJ, determinando sua atuação subsidiária às 
corregedorias judiciais (FRAGALE FILHO, 2013, p. 995).  
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interesses e ações que até então predominavam no Conselho, buscando diminuir o 

espaço de atuação do órgão e restringir a participação direta da OAB nas decisões19. 

Dessa forma, a articulação do TSE junto ao Ministro Cezar Peluso oportuniza 

uma real possibilidade de apoio de dentro do CNJ para barrar a atuação da entidade. 

Na decisão do TSE, a Ministra Cármen Lúcia, sem citar exemplos, reforça essa 

possibilidade, dispondo que outras vezes o Presidente do CNJ acolheu as 

reclamações do TSE e desfez as decisões. Ela ainda afirma que o "Supremo Tribunal 

Federal tem atuado rigorosamente com o fim de fixar os limites definitivos do CNJ" 

(BRASIL. TSE. Processo nº 0002533-74.2010.6.00.0000, p. 13)20.  

Outros dois casos relacionados ao tema foram julgados de forma monocrática 

pelo Ministro Lewandowski em 14/01/2011 (processos nº 2783-10.2010.600.00.0000; 

e nº 2782-25.2010.6.00.0000). Tratam-se das solicitações dos TREs de Minas Gerais 

e de Sergipe, respectivamente, que pedem ao TSE para informar ao CNJ sobre a 

impossibilidade de cumprimento da decisão do Conselho que determinou aos TREs 

que, em cumprimento à Resolução 88/2009 do CNJ, apresentem plano de substituição 

em 90 dias, no caso primeiro, e em 30 dias, no do segundo, para os servidores cedidos 

por servidores efetivos do quadro próprio do Judiciário local. Alegam que tal decisão 

interfere no bom andamento do processo eleitoral.  

Importante observar que as duas decisões contra as quais os TREs buscam 

auxílio no TSE foram proferidas monocraticamente. A primeira, pela Conselheira 

Morgana Richa, originária juíza do trabalho, e a segunda, pelo Conselheiro Jefferson 

Kravchychyn, indicado pela OAB.  

O Ministro Lewandowski cita a decisão do plenário do TSE no processo citado 

acima (0002533-74.2010.6.00.0000) e também argumenta que o próprio plenário do 

CNJ, nos autos do Processo nº 0003311-77.2010.2.00.0000 (analisado na seção 

                                           
19 Outra peculiaridade da passagem de Peluso pela presidência do CNJ foi propor a modificação na 
composição do CNJ, com vistas a incorporar dois novos membros, sendo um deles da Justiça Eleitoral 
(representante do TSE) e outro da Justiça Militar (por intermédio do STM), o que foi comentado no 
capítulo 2. Ele teria encaminhado sugestão ao governo federal para que propusesse uma PEC com 
esse conteúdo, mas, pelo que se pode averiguar, ela não foi acolhida e não teve continuidade 
(RECONDO, 2010). De qualquer modo, há três pontos a destacar nessa proposta e que a tornam ainda 
mais complexa em termos políticos: (1) ele não a discutiu com os demais membros do CNJ e tampouco 
com os colegas do STF; (2) amplia ainda mais a participação de quadros do Judiciário no CNJ; (3) 
incorpora os dois únicos ramos do Judiciário que foram deixados sem representação no desenho 
institucional do CNJ.  
20 Reportagem do site Congresso em Foco (MILITÃO, 2011) aborda a gestão do Ministro Cezar Peluso 
como Presidente do STF e do CNJ, e dispõe sobre sua atuação ativa no sentido de "enquadrar" o 
Conselho e "colocar nos trilhos" a instituição, podando sua atuação. 
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precedente), reconsiderou sua decisão anterior, decisão que também havia sido 

proferida monocraticamente pelo Conselheiro Kravchychyn. Ela admite que possível 

alteração no quadro de servidores resultaria em vultoso prejuízo na organização e 

execução do pleito eleitoral.  

O próprio Conselheiro Kravchychyn, na sessão plenária, muda o entendimento 

exposto na decisão monocrática. Assim, o Ministro Lewandowiski ressalva que as 

decisões monocráticas do CNJ estão sendo reconsideradas pela cúpula do CNJ, bem 

como deixa claro a já comentada insatisfação do TSE com manifestações individuais 

de conselheiros que promovem mudanças diretas na JE. 

O quarto processo é uma decisão monocrática da Ministra Luciana Chistina 

Guimarães Lóssio, representante jurista, sobre caso em que o Ministério Público do 

Trabalho (MPT) instaurou Procedimento de Controle Administrativo contra ato 

administrativo do TRE-CE que prorrogou a requisição de servidora da Procuradoria 

Regional do Trabalho para que ela continuasse trabalhando na Justiça Eleitoral.  

A alegação do MPT é que o TRE não poderia ter renovado tantas vezes a 

requisição e que ela deveria ter sido submetida à anuência do TSE. Assim, requereu 

ao CNJ a desconstituição do ato administrativo de prorrogação.  

O CNJ não concedeu a solicitação e resolveu mandar o feito ao TSE, por 

concluir ser da competência originária do TSE analisar eventual descumprimento dos 

comandos normativos que estabelecem os prazos máximos e o quantitativo de 

servidores que podem ser requisitados ou cedidos.  

Contudo, como ressalvado na sessão anterior, este é um dos casos em que o 

CNJ determina ser a sua atuação concorrente à da Justiça Eleitoral e que, quando 

encaminha os autos ao TSE, determina que este julgue se é de sua alçada o caso no 

prazo de 90 dias ou devolva o processo ao CNJ.  

Mesmo podendo ser considerada esta atitude do CNJ mais cautelosa, ele ainda 

resguarda seu poder para determinar a forma de atuação da JE, caso o TSE não tome 

uma providência.  

A Ministra Lóssio, em sua decisão, ressalta que o CNJ não é competente nessa 

questão, que os TREs têm autonomia para realizar a prorrogação sem anuência do 

TSE e que não possuem nenhuma limitação quanto ao número de prorrogações 

permitidas, conforme a Resolução 22.993/09, do TSE. 

Um último caso envolvendo a Resolução 88/2009 aborda decisão do CNJ que 

fixou prazo de 90 (noventa) dias para que a presidência do TRE-PI revogasse os 
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efeitos dos atos administrativos que permitiram a cessão de ocupantes de cargos 

efetivos para atuarem nos cartórios eleitorais do interior e determinasse o retorno 

deles à origem.  

A Corregedoria-Regional Eleitoral do Piauí entrou em contato com a Ministra 

Nancy Andrighi, do STJ, à época Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral. Ela relata a 

questão e solicita uma decisão liminar com urgência que determine a suspensão dos 

efeitos da decisão do CNJ. A demanda foi deferida até ulterior deliberação do Plenário 

do TSE.  

A AMAPI requereu a reconsideração da decisão concessiva de liminar junto ao 

CNJ. Alega que a determinação do CNJ foi dirigida ao TRE-PI e que não caberia a 

atuação do TSE, pois, se aceita, implicaria admitir que, pelo simples pedido do órgão 

inferior da JE, ao qual a ordem do CNJ foi deferida, o TSE simplesmente adota um 

sentido diverso, modifica ou autoriza o não cumprimento da ordem do Conselho. 

Já a Corregedoria-Regional expôs a preocupação da Procuradoria Regional 

Eleitoral do Piauí, a qual advertiu que, se a decisão do CNJ fosse cumprida naquele 

momento, os trabalhos da Corte Eleitoral piauiense ficariam comprometidos, visto que 

a quase totalidade dos assessores dos juízes do TRE-PI e da PRE-PI seria formada 

por servidores lotados em zonas do interior daquela unidade federativa. 

A partir do recurso da AMAPI, o CNJ declarou nula, por vício de incompetência, 

a decisão concessiva de liminar proferida pela Ministra Corregedora do TSE e 

restabeleceu o cumprimento do que ele anteriormente havia determinado. Dessa 

forma, fixou que aquele órgão não é competente para suspender os efeitos de suas 

determinações.  

Com a decisão do CNJ, 70 processos individualizados de servidores cedidos 

foram autuados, cada qual alegando a especificidade de sua situação e o porquê de 

não poder acatar a decisão do Conselho. A presidência do TRE-PI comunica que 

membros daquela Corte "passaram a articular argumentos e ponderações restritivas 

ao estrito cumprimento das determinações" do CNJ nos processos individualizados 

que os servidores haviam ingressado.  

Em paralelo, muitos servidores do TRE-PI ingressaram com mandados de 

segurança contra ato do Presidente daquele órgão, que determinou o cumprimento 

da decisão do CNJ, mandando os servidores requisitados de volta aos órgãos de 

origem.  
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Ao fim, diante da existência de diversas ações individuais e de já haver 

transcorrido o pleito de 2012, período em que a devolução dos servidores requisitados 

poderia trazer maiores problemas à JE, o Corregedor-Regional do TRE-PI requere a 

desistência desta ação mais geral e esclarece que cada caso será analisado 

individualmente.  

O episódio é mais uma tentativa do CNJ de realizar mudanças internas na JE, 

e, novamente, o TSE se mobiliza como ator de veto, agindo para barrar as alterações 

determinadas pelo Conselho, as quais procuram modificar uma forma já enraizada de 

atuação desta Justiça por meio de servidores cedidos de outras instituições, sem 

realização de concurso próprio para preencher as vagas necessárias.  

Ressalva-se que os servidores requisitados continuam sendo remunerados 

pelos órgãos de origem e que a requisição possui um caráter irrecusável, ou seja, se 

a JE solicita um servidor, a instituição de origem não pode deixar de atender à 

solicitação21.  

Outros dois casos foram catalogados como "lotação de servidores". Um trata 

de decisão do CNJ sobre um pedido de declaração de nulidade do ato que removeu 

dois servidores para ocuparem cargos em comissão na secretaria do TRE-GO.  

Monocraticamente, o Conselheiro Jefferson Kravcynchyn não conheceu o feito, 

argumentando incompetência do CNJ para apreciar matéria que exige interpretação 

de resolução do TSE. Mas, em resposta a um recurso, ele decide conhecer o feito e 

determinar que o ato de remoção dos servidores não foi ilegal e que, portanto, não o 

anularia.  

Nesse processo, Kravcynchyn se manifestou sobre a autonomia dos TREs, 

ressaltando que "constitucionalmente compete ao Conselho Nacional de Justiça o 

controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, ocorre que tal 

atribuição encontra limite em questões interna corporis do Judiciário local" (BRASIL. 

CNJ. Processo nº 0004284-66.2009.2.00.0000, p. 7). Ou seja, o CNJ pode determinar 

mudanças à JE. Contudo, questões internas têm limitado a sua atuação.  

                                           
21 O artigo 1º do Decreto 4.050/2001 previu a definição legal da requisição de servidores públicos 
considerando requisição "ato irrecusável, que implica a transferência do exercício do servidor ou 
empregado, sem alteração da lotação no órgão de origem e sem prejuízo da remuneração ou salário 
permanentes, inclusive encargos sociais, abono pecuniário, gratificação natalina, férias e adicional de 
um terço" (BRASIL. Decreto 4.050/2001). A partir de 2017, o Decreto 9.144 substituiu o anterior, mas 
manteve a obrigatoriedade do aceite à solicitação da requisição, modificando apenas a redação do 
artigo que ficou da seguinte forma: "na requisição, não há necessidade de concordância do órgão ou 
da entidade de origem" (BRASIL. Decreto 9.144/2017). 
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O conselheiro encaminha essa decisão para conhecimento do TSE. O relator, 

Ministro Aldir Guimarães Passarinho Júnior, originário do STJ, diz que, apesar de a 

decisão do CNJ ter sido acertada, não caberia a ele ter decidido, pois estaria 

adentrando em competência do TSE.  

O último processo discute proposta de resolução que dispõe sobre a 

redistribuição de cargos de provimento efetivo da Justiça Eleitoral, formulada tendo 

em vista a edição da Resolução 146/2012, do CNJ, a qual regulamentou tal instituto e 

possibilitou, inclusive, a redistribuição mediante reciprocidade.  

O entendimento do TSE era no sentido de que a redistribuição deve ser 

orientada no interesse exclusivo da Administração e de que a sua aplicação com 

reciprocidade de cargos desvirtua o instituto, pois o aproxima da transferência de 

servidores, instituto revogado pela Lei 9.527/1997.  

No entanto, o CNJ possibilitou a redistribuição por reciprocidade no âmbito do 

Poder Judiciário da União, com alcance inclusive sobre os servidores da Justiça 

Eleitoral. O TCU se manifestou a favor do entendimento explanado pelo CNJ. 

Entretanto, o TSE aprova resolução própria, que altera alguns artigos da 

resolução do CNJ. Utiliza como argumento que a Justiça Eleitoral tem características 

e natureza próprias que a destacam dos demais órgãos do Poder Judiciário e, por 

esse motivo, os atos editados pelo TSE, no que diz respeito direta ou indiretamente 

ao processo eleitoral, não podem ser submetidos à orientação ou às regras do CNJ. 

Argumenta, ainda, que, como a redistribuição de cargos afetaria diretamente o 

andamento da organização das eleições e deve observar essencialmente o interesse 

da Administração Pública, não pode ocorrer mediante reciprocidade de servidores.  

Esse é mais um caso em que o CNJ busca alterar endogenamente o Judiciário 

e vê sua pretensão barrada no que se refere a mudanças na JE. 

 

6.1.3.5 Quarentena 

Um processo tratou do tema da quarentena. Diferentemente da decisão 

monocrática mencionada anteriormente, neste caso a cúpula do TSE não acatou o 

entendimento do CNJ. Ele decidiu que não se aplica a regra da quarentena para os 

advogados que cumprem mandato como magistrados nos Tribunais Eleitorais.  

Este processo foi julgado em junho de 2010, momento que o conflito entre as 

instituições já havia aparecido em diversas situações, como a questão da Resolução 

88/2009.  
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O caso anterior relativo à quarentena datava de 2008 e, na ocasião, ainda havia 

um posicionamento mais brando por parte da JE no que se refere às determinações 

do CNJ. Também há o fato de aquele julgamento ter sido monocrático e, dessa forma, 

explanar o entendimento de apenas um ministro e, apesar de representar uma decisão 

do TSE, pode ser diferente do juízo advindo do colegiado. 

Dentre as manifestações dos ministros do TSE nesta decisão de 2010, muitas 

foram enfáticas sobre a atuação do CNJ estar extrapolando os seus limites. Foi 

destacado o fato de o TSE ser integrado por três ministros do STF, além de três 

ministros substitutos, e que, portanto, o CNJ não teria superioridade, nem 

competência para dirigir orientações à Justiça Eleitoral, haja vista os integrantes do 

Supremo não se submeterem ao controle do Conselho (BRASIL. TSE. Processo nº 

39253-74.2009.6.00.0000, p. 15)22.  

Também a questão dos membros indicados pelo Senado e pela Câmara que 

integram o CNJ foi frisado pelo Ministro Dias Toffoli, destacando a necessária 

independência da Justiça Eleitoral: 

 

É fundamental manter essa independência da Justiça Eleitoral. Um órgão de 
administração da justiça, criado por Emenda Constitucional nº 45, imiscuir-se 
na disputa de poder que ocorre na sociedade brasileira, sobrepondo-se ao 
Poder judiciário Eleitoral e à sua própria corregedoria, é um passo 
demasiadamente largo, que é temerário diante da própria composição 
heterogênea daquele órgão de administração (BRASIL. TSE. Processo nº 
39253-74.2009.6.00.0000, p. 15). 

 

Os ministros do TSE ocupantes das duas cadeiras destinadas a advogados, 

Henrique Neves e Arnaldo Versiani, também votaram contra a aplicação da 

quarentena, postura que foi ao encontro do decidido pelo Conselho Federal da OAB. 

Lembra-se que, apesar de serem representantes da categoria dos advogados, eles 

não foram indicados pela OAB, e sim pelo STF em lista tríplice, com definição do 

escolhido por parte do Presidente da República. 

Em sessão plenária, realizada em 15/09/2009, a OAB deliberou sobre a 

questão (OAB. Processo nº 2008.19.06020-01/CNECO), decidindo que seu 

entendimento seria pela não aplicação da quarentena aos advogados que exercem 

mandato perante a Justiça Eleitoral. A Ordem ainda frisou não caber ao CNJ decidir 

                                           
22 Como foi apresentado, esse é um argumento utilizado, por exemplo, pelo Ministro Marco Aurélio, o 
qual é endossado explicitamente por alguns comentadores, como Bossler (2015) e Sousa (2017). 
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sobre o assunto, pois, terminando o mandato de magistrado, o advogado não estaria 

mais sujeito a regramentos do CNJ, mas sim aos da OAB. 

Ao veicular a matéria, a Folha de São Paulo trouxe alguns dados relevantes 

sobre o assunto. Expôs que, das 40 sessões do TSE que haviam ocorrido no ano de 

2010 (até a data da publicação do artigo, em 01/08/2010), em 28 delas ao menos um 

processo havia sido defendido por um ex-ministro. A reportagem, contudo, não 

explicita se neste montante estão inclusos ex-magistrados que passaram a advogar 

ou se se refere especificamente a ex-ministros da classe dos juristas. Também informa 

que, desde a EC 45/2004, quando foi criada a exigência constitucional da quarentena 

para todos os juízes, quatro ministros oriundos da advocacia deixaram o TSE e três 

deles não cumpriram quarentena. Segundo a Folha: 

 

O advogado Fernando Neves foi ministro do TSE até junho de 2004. Após 
cinco meses, passou a advogar na corte. Luiz Carlos Madeira começou a 
advogar na corte seis meses depois de deixar o TSE. No caso de Caputo 
Bastos, o intervalo foi de um ano (MATAIS; COUTINHO, 2010). 

 

Este caso se mostra exemplar para a compreensão do embate entre as 

instituições, pois aponta a tentativa de inserção do CNJ no âmbito da administração 

da Justiça Eleitoral. E, por outro lado, demonstra por parte da Justiça Eleitoral uma 

frente de embate com vistas a conter essa atuação do CNJ.  

As estratégias por parte da Justiça Eleitoral passam por trazer o embasamento 

jurisprudencial do órgão máximo do Judiciário brasileiro, o STF, o qual não se encontra 

subordinado às decisões do CNJ. Mas, também, em reforço ao seu entendimento, 

mobiliza as decisões de outra organização fortemente institucionalizada, a OAB, que 

se mostra insatisfeita com a ingerência do CNJ e serve para corroborar e solidificar o 

entendimento externado pela Justiça Eleitoral.  

Ainda resta enfatizar que esta decisão do CNJ restringiria a atuação de dois 

dos sete magistrados do TSE após o fim de seus mandatos– aqueles ocupantes das 

vagas destinadas aos juristas para compor o TSE – e mais os dois suplentes, caso 

exercessem o mandato –, o que afeta diretamente do futuro desses membros.  

Contudo, conforme a previsão de aposentadoria dos membros dessa Corte 

vinculados ao Poder Judiciário e a eventual intenção de passarem a atuar como 

advogados, tinha potencial para atingir todos os seus sete componentes – ou 14, 

considerando os suplentes.  
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Não apenas os representantes jurídicos, mas o conjunto dos ministros, com 

exceção do Ministro Marco Aurélio23, posicionam-se amplamente contrários à decisão 

do CNJ e frisam que, ao serem escolhidos para atuar no TSE, os advogados devem 

possuir reputação ilibada, a qual não se perde ao deixar a bancada da Corte.  

Também os ministros oriundos do STF e do STJ argumentaram que aceitar 

essa decisão do CNJ seria admitir que eles seriam suspeitos, amanhã ou depois, ao 

julgar um caso patrocinado por algum ex-colega de tribuna, sendo inadmissível cogitar 

essa imoralidade por parte dos Ministros (BRASIL. TSE. Processo nº 39253-

74.2009.6.00.0000, p. 18).  

Dessa forma, a questão passa a desdobrar argumentos além da juridicidade da 

matéria e demonstra preocupação com a interferência mais pessoal e direta do CNJ 

nos magistrados pertencentes ao TSE e no “mercado de trabalho” futuro. Este aspecto 

revela como estes atores agem com o objetivo de afirmação institucional, em defesa 

de seus interesses e do cargo que ocupam, procurando firmar suas prerrogativas 

perante o meio em que atuam. 

O único ministro no TSE que votou a favor da aplicação da quarentena foi, 

novamente, o Ministro Marco Aurélio, por entender ser uma questão ética o advogado 

não atuar perante a tribuna da qual fazia parte. Ele argumentou que a concorrência 

seria desleal para com a outra parte. Porém, mesmo votando em oposição à maioria 

sobre a matéria da quarentena, manifestou-se contrário à atuação do CNJ nesse caso, 

pois, para ele, estaria decidindo questão que seria de competência da própria JE.  

 

6.1.3.6 Outros 

A última categoria de processos elencada pela pesquisa foi designada como 

"outros". Nela estão incluídos dois casos que tratam de assuntos isolados e que não 

se encaixam nas temáticas anteriores, mas contribuem para a análise proposta.  

                                           
23 Essa divergência não chega a ser surpreendente. Os dados coletados por Ferreira (2013), relativos 
ao resultado do julgamento de ADIs, entre 2002 e 2012, apontam-no como o ministro com menor 
percentual de votos vencedor em todas as nove composições que o STF apresentou no período. O 
estudo de Sundfeld e Souza (2012) sobre o voto dos ministros em 267 julgamentos de controle 
concentrado de constitucionalidade, entre 2006 e 2010, chega ao mesmo resultado e ainda o identifica 
como aquele que mais faz declarações de votos. 
Além disso, Marco Aurélio é conhecido pela alcunha, jocosa e provocativa, de “senhor voto vencido”, 
pois quase sempre está na posição minoritária no STF, quando não é a única divergente (CARDOSO; 
MATSUURA, 2015). Há, inclusive, um discurso do colega Celso de Mello, proferido em 2001, quando 
da posse de Marco Aurélio como presidente do STF, em que exalta as virtudes do voto vencido, 
conforme relata Conrado Hübner Mendes (2008, p. 141, nota 10). O discurso está disponível em: 
BRASIL. STF (2001).   
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Um trata da determinação do CNJ, no Processo nº 0004834-

27.2010.2.00.0000, para que todos os TREs realizem o pagamento em espécie do 

vale-alimentação para mesários, já analisado na seção anterior.  

O CNJ comunica essa decisão à JE e o TSE a traz para pauta do colegiado 

que discute a ingerência do CNJ. Os ministros entendem que a matéria está 

diretamente relacionada à administração das eleições e destacam a autonomia da JE.  

O Ministro Ricardo Lewandowski destaca ser "inimaginável que, em matéria de 

eleições, outro órgão neste País possua conhecimento técnico e logístico maior que 

esta Justiça Especializada”. Ainda resssalta que "trata-se, portanto, de matéria 

tipicamente de competência do TSE, da qual não abriremos mão de forma nenhuma" 

(BRASIL. TSE. Processo nº 0002156-06.2010.6.00.0000, p. 5 e 8). 

O Ministro Marco Aurélio é enfático em sua manifestação: 

 

Tenho por inconcebível a atuação, não importa se provocada ou não, do 
Conselho Nacional de Justiça, adentrando seara que, tradicional e 
historicamente, e sob o ângulo normativo, é restrita à atuação do Tribunal 
Superior Eleitoral. Acompanho Vossa Excelência e digo que é hora de definir 
e reafirmar, de forma incisiva, os parâmetros de atuação deste Tribunal 
Superior. A coordenação das eleições não cabe ao Conselho Nacional de 
Justiça, mas ao Tribunal Superior Eleitoral (BRASIL. TSE. Processo nº 
0002156-06.2010.6.00.0000, p. 6). 

 

Ele também afirma que "é chegada a hora de um redirecionamento do 

Conselho, atendendo o órgão à finalidade precípua de planejar o Judiciário de 

amanhã" (BRASIL. TSE. Processo nº 0002156-06.2010.6.00.0000, p. 5).  

Na reportagem anteriormente citada do site Congresso em Foco, o Ministro 

Marco Aurélio se manifesta no mesmo sentido, apoiando a postura do Ministro Cezar 

Peluso como Presidente do CNJ, para que o Conselho atue de maneira menos 

ostensiva, e ressalta que a "ideia é voltar o Conselho para a programação do Judiciário 

do futuro" (MILITÃO, 2011, p. 12)24.  

                                           
24 Ressalva-se que essa não foi a única oportunidade em que o Ministro Marco Aurélio manifestou tal 
posição – e recorda-se que ele votou pela inconstitucionalidade do CNJ. No depoimento apresentado 
ao Projeto de História Oral da FGV, ele afirmou: “na minha óptica, o Conselho Nacional de Justiça é, 
muito mais, um órgão criado para projetar o Judiciário do futuro, para buscar a organicidade maior 
desse Poder. Deveria atuar, sim, no tocante às corregedorias, não diretamente junto ao juiz, 
principalmente juízes de primeira instância, submetidos a corregedorias específicas. Se estas últimas 
não vinham funcionando, era o caso de o Conselho Nacional de Justiça censurar os corregedores. 
Agora, tenho de reconhecer que o papel do Conselho, simplesmente administrativo, é importante no 
contexto, considerada a realidade nacional e o fato de termos, no Brasil, vários Brasis” (CANTISANO; 
PEREIRA; MOHALLEM, 2017, p. 101-102). 
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Assim, deixa claro que a intenção é remodelar o CNJ para que ele se restrinja 

a atuar como uma instituição de organização estratégica do Judiciário, mas que não 

adentra em questões de administração interna, orçamentária ou fiscalizatória dos 

Tribunais.  

Como ressalvado, quando foi tratado dos processos que não foram 

selecionados pela pesquisa por envolverem nenhum tipo de discussão acerca da 

ingerência do CNJ em questões que envolvem a JE, o TSE tende a acatar as 

determinações do CNJ quando estas tratam de assunto de planejamento e estratégias 

de organização de todo o Poder Judiciário.  

Este posicionamento do TSE vai ao encontro às manifestações do Ministro 

Marco Aurélio e demonstra que apoia uma atuação do CNJ que interfira menos nas 

questões administrativas internas dos Tribunais e esteja mais voltado ao 

estabelecimento de metas e de diretrizes gerais que envolvam a modernização, 

informatização e a elaboração de estratégias para o Poder Judiciário como um todo.  

A Ministra Cármen Lúcia também manifesta sua insatisfação com o fato de que 

a comunicação sobre a decisão do CNJ foi dirigida à JE por um conselheiro, e não 

pelo seu Presidente. Ela considera que essa atitude rompe a hierarquia entre as 

intituições, uma vez que quem representa o CNJ na relação com os outros tribunais 

deveria ser o seu Presidente25. Assim se manifesta: 

 

De todo modo, quero registrar, fazendo coro às observações de Vossa 
Excelência, ser este mais um fator a demonstrar falta de respeito com o 
Tribunal Superior Eleitoral que, como Vossa Excelência acaba de realçar 
muito bem, é composto por três Ministros do Supremo Tribunal Federal e dois 
Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Na Constituição, até 
topograficamente, a norma coloca o Conselho Nacional de Justiça abaixo do 
Supremo Tribunal Federal, portanto, não há como se cogitar de um 
conselheiro fazer remissões dessa natureza. [...] Como dizia Caio Tácito, ‘não 
é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de Direito’ 
(BRASIL. TSE. Processo nº 0002156-06.2010.6.00.0000, p. 6-8). 
 

Por fim, o TSE decide expedir ofício ao Presidente do CNJ, Cézar Peluso, 

informando a incompetência do órgão para versar sobre o tema. A iniciativa da 

notificação partiu do Presidente do TSE, Ministro Ricardo Lewandowski, após 

concordância do plenário da Corte.  

                                           
25 Não se pode deixar de registrar o contraste entre essa declaração, de nítida afirmação da formalidade 
nas relações interinstitucionais, com aquela comentada anteriormente, sobre o fato do Presidente do 
CNJ ser “colega” de alguns dos membros do TSE. 
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Ressalva-se que os dois presidentes em questão pertencem ao STF, como não 

poderia deixar de ser em razão de determinação constitucional. Porém, por conta dos 

postos e dos mandatos que os ministros do STF cumprem em outros órgãos do 

judiciário, efetivamente a notificação partiu do Presidente do TSE para o Presidente 

do CNJ, cada um atuando pelas organizações para as quais cumpriam os respectivos 

mandatos. 

Este aspecto se revela importante no momento de uma decisão, pois se deve 

levar em conta a influência que uma notificação advinda de seus colegas de plenário 

na mais alta cúpula do Judiciário, STF, pode exercer sobre o Presidente do CNJ. Além 

disso, o fato de este ministro também já ter atuado ou vir a atuar em determinado 

momento como membro da Justiça Eleitoral, faz com que determinar o alcance do 

CNJ seja também ponderar até onde esta instituição poderá agir em futuros processos 

nos quais o próprio Ministro Peluso (ou qualquer outro membro do STF que venha a 

ocupar o cargo de Presidente) poderia atuar como parte inversa.  

 Como já mencionado na sessão anterior, o CNJ se pronuncia contra esta 

decisão do TSE em sessão colegiada. O Ministro Cezar Peluso, Presidente do CNJ à 

época, acompanhou o relator, mas solicitou que constasse no processo sua ressalva 

acerca do assunto. Contudo, quando ocorreu sua manifestação, as eleições já haviam 

se realizado e os pagamentos (em espécie) aos mesários já haviam ocorrido de 

acordo com a decisão do TSE, não havendo nova repercussão devido a esta segunda 

decisão. 

 

6.2 A dinâmica decisória no TSE  
 

Finda a análise dos casos individualmente, procura-se compilar alguns dados 

mais gerais encontrados na pesquisa. Considerou-se o ano das decisões, buscando 

analisar a época de maior incidência de conflitos entre as instituições, bem como 

observar se houve um período específico em que o TSE acatou as mudanças 

propostas/determinadas pelo CNJ.  
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Gráfico 6.3 - Decisões do TSE subdivididas por ano e pela forma como atuou (2005-
2015) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do TSE. 

 

Como se observa no gráfico, nos primeiros anos de atuação do CNJ, a JE agiu 

com uma postura de maior aceitação às decisões do Conselho.  

Esta atuação é explicada quando relacionada ao Gráfico 5.3, que mostra os 

processos analisados no site do CNJ divididos por ano da decisão. Aquele gráfico 

mostra que, nos primeiros anos de atuação do CNJ, ele preferiu declinar à JE os 

processos nos quais havia alguma dúvida sobre sua competência. Em razão dessa 

deferência, não havia porque a JE se posicionar contra a atuação do CNJ.   

Nos anos de 2010 e 2011 houve a maior concentração de casos conflituosos. 

Neste período estão aqueles que envolvem a incidência da Resolução 88/2009 do 

CNJ, publicada em 2009, a questão da quarentena para advogados que cumprem 

mandato na JE, a determinação sobre auxílio-alimentação dos mesários e a discussão 

sobre a incidência da determinação sobre plantões permanentes na JE.  

Conforme já mencionado, esses casos emblemáticos foram determinantes 

para o relacionamento entre as instituições e, de fato, extrapolaram a discussão e a 

solução da demanda específica que motivava os processos, e sim implicavam uma 

questão mais ampla, profunda e latente, qual seja: a definição das competências de 

cada instituição. Ou, ainda mais precisamente, quais competências o CNJ teria frente 

à Justiça Eleitoral.  
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A partir daí, a postura da JE passou a ser altamente rígida em relação à atuação 

do CNJ. A partir de 2012, em todos os processos nos quais houve discussão sobre a 

atuação do CNJ, a JE buscou barrar as decisões do Conselho. 

Em via inversa, observa-se no Gráfico 5.3 que, ao longo do tempo, o CNJ vai 

mudando a sua postura. A partir da atuação da JE, ele passa a declarar competência 

concorrente em vários casos, como uma forma de amenizar o conflito, mas também 

de não declinar totalmente de seu poder de decidir sobre os assuntos em debate.  

Essa postura de declinar a sua competência à JE na maioria dos casos em que 

há algum conflito pode ser mapeada a partir de 2013. Dessa forma, constata-se uma 

retração do CNJ frente à atuação da JE como veto player às suas tentativas de 

mudanças nesta Justiça Eleitoral. 

A característica da variação na composição do TSE devido ao cumprimento de 

cargos por mandatos de dois anos, prorrogáveis por igual período, foi relacionada à 

forma de atuação da JE em relação ao CNJ.  

Nos períodos de maior incidência do conflito estavam na Presidência do TSE 

os ministros Lewandowski (04/2010 a 04/2012) e Cármem Lúcia (04/2012 a 11/2013), 

ambos com posições fortemente contrária à ingerência do CNJ.  

Além disso, uma característica que perpassa os 10 anos de análise é a 

manifestação dos membros do STF que compõem o TSE contra o CNJ. Pode-se 

observar que eles foram os grandes mobilizadores da atuação de veto contra as 

mudanças propostas pelo CNJ.  

Dos 11 Ministros que participaram do TSE neste período, apenas Eros Grau 

não votou contra o CNJ em algum momento. Contudo, deve-se ressaltar que ele não 

esteve presente em nenhuma sessão colegiada em que foi debatida a atuação do 

CNJ. A única manifestação dele é uma decisão monocrática, na qual segue orientação 

do CNJ (BRASIL. TSE. Processo nº 26430).  

Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux podem ser considerados os membros 

do STF que atuaram no TSE e foram mais cautelosos em relação as suas 

manifestações. Mas, apesar de suas ponderações pela necessidade de um debate 

maior acerca da atuação do CNJ sobre as questões que envolvam a JE, também 

votaram contra a aplicação das determinações do CNJ na JE (BRASIL. TSE. 

Processos nºs 29-51.2013.6.23.0000 e 0001915-90.2014.6.00.0000).  

Uma questão importante neste sentido é o fato de o Ministro Gilmar Mendes ter 

atuado como Presidente do CNJ de 2008 a 2009. Dessa forma, já esteve presente no 
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"lado oposto da batalha", o que ele mesmo ressalva, ao mencionar que o Conselho 

foi mais rígido no que se refere a seus limites na época em que ele estava à 

presidência e que "dependendo do tipo de condução que se tenha, um órgão com 

perfil de Ferrari pode ser usado como um fusquinha" (BRASIL. TSE. Processo nº 

0001915-90.2014.6.00.0000, p. 102).  

Ressalva-se que os demais ministros citados – Fux, Lewandowski e Cármen 

Lúcia – ainda não haviam atuado no CNJ, quando fizeram essas declarações e deram 

seus votos26.  

Em relação ao demais membros do TSE, tem-se manifestação contra o CNJ 

de quatro ministros oriundos da indicação da OAB (Arnaldo Versiani, Marcelo Ribeiro, 

Henrique Neves e Luciana Lóssio).  

Os demais participantes do TSE na vaga destinada a juristas durante o período 

apenas seguiram o relator, mas não especificaram o seu voto. Esses são os casos de 

Caputo Bastos e Lopes Madeira. Pondera-se, ainda, que Gerardo Grossi não 

participou em nenhuma das sessões em que foi debatido algum dos conflitos em 

análise. 

Durante o período, houve 16 ministros do STJ que atuaram no TSE. Alguns 

deles se pronunciaram de forma mais enfática contra o CNJ, como é o caso de: Aldir 

Passarinho Júnior, Nancy Andrighi, Gilson Dipp, Maria Thereza Assis Moura, Herman 

Benjamin e Fernando Gonçalves. Os demais votaram conforme o entendimento do 

relator. Os ministros Peçanha Martins, Felix Fischer e Castro Meira não participaram 

de nenhuma das decisões que trataram de embate CNJ-JE. 

No que se refere à relatoria dos processos, constata-se o predomínio de 

relatores oriundos do STF, julgando os processos em que a JE se posicionou contra 

a atuação do CNJ.  

Antes da apresentação dos dados, dois aspectos devem ser ressalvados. 

Primeiro, a relatoria nos processos é sorteada. Dessa forma, os ministros não 

possuem poder sobre quais casos irão atuar como relatores. Segundo, há uma 

maioria de ministros do STF na composição do TSE, o que, por si só, aumenta as 

chances de haver mais casos em que estes ministros foram relatores.  

                                           
26 Fux preside o CNJ a partir de setembro de 2020. Lewandowski atuou entre 2014 e 2016, sendo 
sucedido por Cármen Lúcia, que presidiu o Colegiado de 2016 a 2018. 
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Porém, mesmo considerando esses aspectos, é bastante alto o número de 

casos em que o posicionamento do TSE foi contrário ao do CNJ, quando membros 

oriundos do STF são relatores, como mostra a Tabela 6.2.  

 

Tabela 6.2 - Origem da indicação dos relatores em relação a como os casos foram 
julgados (2005-2015) 
Posicionamento 
em relação ao CNJ 

N % 
STF STJ Jurista STF STJ Jurista 

Declina 3 4 0 21,4 40,0 0 
Contrário 11 6 4 78,6 60,0 100 
Total 14 10 4 100 100 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do TSE. 

 

Essa tendência fica mais explícita se for considerado o posicionamento do 

relator conforme a sua procedência.  

No total, 75% das decisões foram contrárias ao CNJ, ou seja, reafirmaram que 

a competência é do TSE (21 em 28 casos). Sem contar os representantes juristas, 

que decidiram menos processos – apenas quatro dos 28 casos (14,3%) –, mas se 

manifestaram em todas as oportunidades contra o CNJ, verifica-se que relatores 

oriundos do STF se posicionaram contra o CNJ em 78,6% dos casos (11 em 14). Esse 

índice é maior do que o alcançado pelos relatores do STJ, que é de 60% (6 em 10), 

e, portanto, está abaixo da média geral. 

 Como já se viu no caso do CNJ e se verá a seguir no do TSE, o posicionamento 

do relator é determinante no resultado das decisões e é seguido pelos demais 

ministros, na maioria das vezes.  

Esse aspecto ainda é corroborado pela constatação da pesquisa de que, no 

TSE, os integrantes oriundos do STF demonstraram de forma mais enfática em suas 

argumentações uma postura contra o CNJ, quando considerados em conjunto e ao 

serem comparados com aqueles oriundos do STJ e da classe dos advogados.  

É relevante registrar esse fato, ainda que se possa considerar que a origem no 

STF os faça mais autônomos e dispostos a verbalizar determinadas críticas ao CNJ 

em comparação aos membros oriundos do STJ e, ainda mais, os advogados, pois 

sujeitos a determinados constrangimentos.  

Analisados de forma individual, o Ministro Lewandowski se destaca por ser 

relator em quatro dos 21 casos conflituosos cujo posicionamento foi contrário ao CNJ. 

Os ministros Aldir Passarinho Júnior, Cezar Peluso e as ministras Cármen Lúcia e 
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Maria Thereza foram relatores de dois casos cada. Os demais ministros tiveram 

relatoria de apenas um processo.  

Nos sete casos em que foi declinada a competência ao CNJ, destaca-se o 

Ministro Felix Fischer, oriundo do STJ, com dois casos. Os demais foram relatores de 

apenas um processo cada.  

 

Tabela 6.3 - Processos relacionando a votação final com o voto do relator no TSE 
(2005-2015) 
Resultado Casos (N) % 
Unânime seguindo o relator 11 39,3 
Unânime cf. voto que não era o do relator 1 3,6 
Maioria contra o relator 0 0 
Maioria de acordo com o relator 2 7,1 
Monocrática pelo relator 14 50,0 
Total  28 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do TSE 

 

A relatoria do processo, assim como nos casos analisados oriundos do CNJ, 

também se revelou uma ferramenta de destaque nos julgamentos. 14 dos 28 casos – 

ou seja, 50% – foram decididos de forma monocrática pelo relator.  

Dos 14 que foram decididos pelo plenário, em 11 (ou 78,6%), o resultado do 

julgamento acompanhou unanimemente o voto do relator. E em outros dois, apesar 

da divisão, ele também foi acompanhado (7,1%). Consequentemente, em nenhuma 

oportunidade houve decisão dividida contra o relator e em apenas um dos casos o 

relator foi contrariado. 

Entretanto, é preciso comentar essa decisão. Ela é considerada anômala, pois 

o relator vota e, após o voto de outro ministro, ele volta atrás no seu entendimento e 

adere a essa posição. No final, esse caso foi decidido por unanimidade, mas seguindo 

o voto de outro ministro, não o posicionamento original do relator. E é por essa razão 

que ele foi contabilizado como decisão contrária, embora, de fato, não tenha sido, pois 

o próprio relator revê sua posição. 

Somados os casos em que o entendimento do relator transformou-se no 

entendimento final da Corte e aqueles por ele decididos monocraticamente, chega-se 

ao montante de 96,4% das decisões, ou seja, em 27 dos 28 processos, o que foi 

definido pelo relator constou na decisão final. E, se for considerado que no outro caso, 

o relator reviu o seu voto e aderiu à posição vencedora, de tal modo que ela foi 
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unânime, tem-se que todos foram aprovados conforme o posicionamento final do 

relator. 

 

Tabela 6.4 - Julgamentos monocráticos e colegiados relacionados à decisão final do 
processo no TSE (2005-2015) 
Posicionamento 
em relação ao CNJ 

N % 
Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada 

Declina 5 2 35,7 14,3 
Contrário 9 12 64,3 85,7 
Total 14 14 100 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no site do TSE  

  

Conforme o exposto na Tabela 6.4, tanto as decisões monocráticas quanto as 

colegiadas foram majoritariamente contrárias ao CNJ (9 e 12, respectivamente), mas 

houve proporcionalmente mais intensidade nas colegiadas: 85,7% a 64,3%.  

Em reverso, apenas duas decisões colegiadas declinaram a competência para 

o CNJ ou aceitaram sua ingerência junto à JE. E houve cinco decisões monocráticas 

com esse posicionamento. Em termos relativos, isso implica 35,7% de decisões 

monocráticas e 14,3% de colegiadas. 

Ao longo dos debates, os integrantes do TSE criticaram por diversas vezes a 

grande quantidade de decisões monocráticas proferidas pelo CNJ, assim como, e 

principalmente, o fato de um conselheiro individualmente tomar decisões que afetem 

a JE.  

O Ministro Marco Aurélio externa preocupação com o fato de muitas decisões 

monocráticas estabelecerem determinações aos juízes na base da JE, indo contra 

orientação do TSE e deixando esses juízes em dúvida sobre a forma como proceder 

(BRASIL. TSE. Processo nº 0002533-74.2010.6.00.0000, p. 10).  

O Ministro Toffoli, em mais de um processo, também se manifesta nesse 

sentido. Destaca que a especificidade da Justiça Eleitoral não pode ser colocada à 

sujeição de um órgão de composição plurima e de representantes políticos que, por 

meio de liminar administrativa, a qualquer tempo, agem contra ato do Poder Judiciário 

Eleitoral (BRASIL. TSE. Processo nº 0001915-90.2014.6.00.0000, p. 8). 

A Ministra Cármen Lúcia também se posiciona contra a atuação individual dos 

membros do CNJ e entende haver desrespeito à hierarquia interna do Judiciário, 

quando um conselheiro dirige determinações ao TSE, que é composto por três 

ministros do STF e dois do STJ (BRASIL. TSE. Processo nº 0002156-

06.2010.6.00.0000, p. 6-7).  
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O Ministro Aldir Passarinho Júnior, originário do STJ, aduz que a Justiça 

Eleitoral é sistêmica e "não se pode tentar corrigir pontualmente algo de forma isolada, 

e, menos ainda, por decisão escoteira de um conselheiro”. Cita a decisão do CNJ em 

relação à forma de pagamento de alimentação de mesários e complementa 

 

[...] Agora, também, houve outra decisão no sentido de desarticular o quadro 
de pessoal da Justiça Eleitoral de determinado estado, em período eleitoral, 
também por decisão escoteira de um Conselheiro. Registro que outro 
conselheiro pode decidir em sentido oposto, quanto a diferente TRE (BRASIL. 
TSE. Processo nº 0002533-74.2010.6.00.0000, p. 14). 

 

O Ministro Ricardo Lewandowski ressalta entender incabível despacho de um 

conselheiro relator que aciona um Tribunal (BRASIL. TSE. Processo nº 0003660-

47.2010.6.00.0000, p. 5-6). Inclusive, o Ministro Gilmar Mendes, que, como já 

mencionado, tende a apoiar o CNJ, manifesta-se a favor de uma contenção às 

liminares proferidas pelo CNJ: 

 

As liminares precisam de limitação, até mesmo, de uma afirmação que não 
se pode fazer, que não há cabimento. Quer dizer, mimetizou-se o modelo 
judicial no pior sentido dos termos, pois um órgão que deveria decidir 
colegiadamente e com certo cuidado, a liminar deveria ser excepcionalíssima, 
tornou-se algo de rotina. Copiou-se o modelo judicial talvez na sua pior 
expressão e por isso o argumento de que as liminares, realmente, precisam 
ser consideradas (BRASIL. TSE. Processo nº 0001915-90.2014.6.00.0000, 
p. 9). 

 

Destaca-se esta questão, pois, conforme os dados encontrados, o TSE critica 

essa forma de atuação do CNJ, mas a reproduz internamente, a exemplo, aliás, do 

que é comum aos diversos ramos do Judiciário. Metade dos casos em que foi debatida 

a ingerência do CNJ (14 dos 28) foi decidida monocraticamente.  

Assim, entende-se que as críticas às decisões monocráticas e o retorno ao 

debate sobre a composição heterogênea do CNJ, questão levantada por aqueles que 

eram contrários à criação do CNJ, mais do que uma crítica procedente ou substantiva, 

mostra-se muito mais uma forma de autorreforço, que incentiva e reafirma uma 

postura de embate ao CNJ já existente desde antes de sua efetivação. Ela é tática e 

faz parte da disputa política por espaço institucional em que as duas organizações 

estavam envolvidas.  
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Ainda, a partir desta afirmação reacendem-se incertezas que rodearam a 

instituição do CNJ, possibilitando um novo debate sobre suas competências e sobre 

os limites que devem ser impostos à instituição.  

Percebeu-se, também, que em diversos momentos há insegurança quanto ao 

procedimento que o TSE deve ter frente às ingerências do CNJ. Não porque haveria 

dúvida quanto ao entendimento de que o CNJ não deveria adentrar em assuntos 

atinentes à JE, mas sim devido ao receio de não ter cumprida suas determinações e 

acabar travando um embate ainda maior com o CNJ.  

O Ministro Marco Aurélio se pronuncia nesse sentido, ao externar que o 

Tribunal corre o "risco de assentar o entendimento quanto à matéria de fundo e não 

ser ele observado pelo Conselho Nacional de Justiça, o que ensejaria grande 

desgaste” (BRASIL. TSE. Processo nº 0003660-47.2010.6.00.0000, p. 5-6).  

O Ministro Marcelo Ribeiro, em processo distinto, pondera como o TSE agirá 

"se respondermos e eles [CNJ] não acatarem nosso entendimento" (BRASIL. TSE. 

Processo nº 0003660-47.2010.6.00.0000, p. 7).  

A Ministra Cármen Lúcia também se pronuncia nesse sentido e destaca que o 

CNJ é presidido por um membro do STF, devendo o TSE ter o cuidado em não afrontar 

um colega de Tribunal: 

 

Penso que seja mesmo o caso de adotar a posição de Vossa Excelência, 
porque há na Presidência do CNJ um ministro que é o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. Fico preocupada com que o Tribunal Superior Eleitoral 
mande uma ordem que seja contraordem em desfavor de um órgão presidido 
por um colega nosso do Supremo, que é o Presidente. Porque litígio é entre 
as partes, não entre os juízes (BRASIL. TSE. Processo nº 0002533-
74.2010.6.00.0000, p. 12). 

 

Essa ponderação pode ser entendida também como uma proteção. Primeiro 

porque, diante dos cargos por mandatos e do rodízio entre os ministros do STF que 

compõem o CNJ, em algum momento aqueles que agora estão atuando pelo TSE 

também se verão como integrantes do Conselho. Segundo, pois há uma preocupação 

em manter o membro do STF que compõe o CNJ como aliado. Ele poderá barrar a 

atuação do CNJ de dentro e auxiliar na contenção das determinações do órgão.  

A Ministra Cármen Lúcia se manifestou nesse sentindo, proferindo 

posicionamento de que o TSE deveria falar diretamente com o Presidente do CNJ, 

porque, em outras vezes, este já havia se mostrado preocupado e, após pedido do 
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TSE, desfeito decisão monocrática de algum conselheiro (BRASIL. TSE. Processo nº 

0002533-74.2010.6.00.0000, p. 12).  

Apesar de não citar a qual decisão ela está se referindo, esse pronunciamento 

da Ministra demonstra o quanto uma coalizão com o Ministro do STF que se encontra 

na Presidência do CNJ é importante para concretizar este intento de vetar a atuação 

do Conselho e preservar o interesse do TSE.  

Essa articulação entre o TSE e o Presidente do CNJ se apresenta como uma 

ferramenta estratégica capaz de possibilitar uma intervenção direta nas atividades do 

CNJ, seja por meio de suas prerrogativas do cargo, como a escolha dos processos 

que serão incluídos na pauta para julgamento nas sessões colegiadas, seja por meio 

de seu poder de determinar as principais diretrizes para as quais a instituição se 

volta27.  

E, formalmente, essa articulação é uma possibilidade que apenas o TSE 

ostenta no Poder Judiciário, pois é o único dos órgãos jurisdicionais formado por 

membros do STF – e não são poucos, três que atuam como titulares e outros três que 

são suplentes. 

Ainda, há o peso de seu status hierárquico e sua influência como integrante do 

STF, instituição que, por diversas vezes, ocupou-se de modular e limitar os 

parâmetros de atuação do CNJ. Foi o que ocorreu nas ADIs 3.367, que julgou a 

constitucionalidade do Conselho, e 4.638, que determinou a atuação concorrente do 

CNJ às corregedorias dos Tribunais. E, de igual forma, nos Mandados de Segurança 

27.148, que reconheceu a incompetência do Conselho para intervir em processos de 

natureza jurisdicional, e 30.793, que declarou nula a decisão proferida pelo CNJ no 

Processo no 6444-30.2010.2.00.0000, pois teria realizado controle abstrato de 

constitucionalidade ao anular norma do Regimento Interno do TJ-RJ, o que não seria 

sua competência. 

                                           
27 Fragalhe Filho (2013) demonstra que, mudando o Presidente do CNJ, são modificados também as 
principais metas do órgão. Segundo o autor, no primeiro biênio sobre a Presidência de Nelson Jobim 
foi priorizado o processo de institucionalização e de criação do Conselho, assim como o enfrentamento 
de questões, como o nepotismo e o teto remuneratório. A segunda gestão, a da Ministra Ellen Gracie, 
destacou-se pela informatização da Justiça e a implementação do Projeto Justiça em Números, que 
procuraria oferecer bases quantitativas para análise da atuação dos magistrados e dos cartórios. O 
mandato de Gilmar Mendes evidenciou o planejamento estratégico e o aprimoramento de um sistema 
nacional hierárquico, além de políticas de gestão e defesa dos direitos e garantias fundamentais, a 
partir de projetos como o Mutirão Carcerário. Sadek (2010, p. 16) também sintetizou as linhas mestras 
dos presidentes do CNJ: “o primeiro, Nelson Jobim, encarregou-se, sobretudo, de criar o órgão; Ellen 
Gracie, em seguida, deu ênfase à informatização; Gilmar Mendes privilegiou a formulação de políticas 
de gestão e de defesa de direitos e garantias fundamentais”.  
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6.3 Panorama dos dados analisados  
 

O capítulo explorou o conteúdo dos processos que envolvem o CNJ que foram 

julgados pela JE, entre 2005 e 2015. Estes dados, em conjunto com aqueles expostos 

no capítulo 5, servirão como material para a reflexão que se fará no próximo capítulo 

e para a compreensão de como os embates entre a JE e o CNJ durante os primeiros 

anos de atuação do CNJ foram utilizados como mecanismos para mudanças 

institucionais endógenas, as quais, de forma gradual, contribuíram para delimitar o 

espaço e o desenvolvimento institucional do CNJ frente as prerrogativas da JE. 

Pode-se constatar que os conflitos foram desencadeados por determinações 

de ordem administrativa do CNJ à JE. Foram modificações no regramento, realizadas 

por meio de resoluções que atingiram a organização interna da Justiça Eleitoral e suas 

prerrogativas administrativas, como a aplicação da Recomendação 38/2011 

(remuneração do "juiz de cooperação") e das resoluções 75/2009 (período de 

inscrição na OAB para participação na JE), 88/2009 (lotação de servidores), 146/2012 

(redistribuição de servidores). Também a partir de decisões do CNJ que procuraram 

alterar procedimentos próprios desta Justiça, como a forma de pagamento de auxílio-

alimentação aos mesários ou o horário dos plantões judiciais, ou que afetaram os 

próprios integrantes da JE, como a determinação do período de quarentena a 

advogados que atuaram junto à Justiça Eleitoral e a forma de seleção de magistrados 

para os Tribunais Eleitorais. 

Ainda, foi aferido que outras mudanças, relativas a questões que envolvem a 

atuação estratégica do Poder Judiciário e o aperfeiçoamento de seus serviços, foram 

acatadas pela JE. A implementação do planejamento estratégico de tecnologia e 

informação, metas de trabalho propostas pelo CNJ a todo o Judiciário, a 

implementação no âmbito da JE das classes processuais e as siglas de registros 

processuais uniformizadas, além de projetos como "Começar de Novo", foram 

acatadas pela JE sem discussões sobre a competência do CNJ para tratar desses 

assuntos28.  

Esta constatação vai ao encontro com a fala do Ministro Marco Aurélio, que 

defende um redirecionamento dos propósitos do CNJ, com a intenção de voltar sua 

                                           
28 Como indicado na nota 4, do capítulo 5, no caso da uniformização da tabela processual, a JE foi mais 
além: não só aceitou a competência do CNJ como demandou para ser incorporada. 
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atuação à construção de propostas e de estratégias para o futuro do Poder Judiciário 

e restringir sua atuação direta sobre a gestão dos Tribunais.  

O TSE tende a seguir orientações do Conselho que dizem respeito à 

organização estratégica do Judiciário e a corroborar a competência do CNJ sobre 

essas questões. Ao mesmo tempo, ao barrar as modificações relacionadas a questões 

de administração interna, procura limitar a atuação do órgão e afastar suas 

competências no que se refere a esta área, que entende ser parte de sua autonomia 

e independência.   

Também questões orçamentárias e disciplinares não foram objeto de conflito. 

Contudo, percebeu-se que o CNJ agiu de forma cautelosa em relação a esses 

assuntos, aprovando quase a totalidade das propostas orçamentárias e procurando 

conferir competência primária à JE para averiguar questões disciplinares, mesmo 

possuindo competência concorrente assegurada, inclusive, pelo STF na ADI 4.638. 

Dessa forma, o enredo dos embates esteve relacionado ao governo judicial no 

âmbito da JE. Foram discussões que se desenrolaram a partir de determinações do 

CNJ que mudavam práticas internas da JE, algumas existentes há muito tempo, como 

a relativa às requisições de servidores, ou que implementavam regras que 

historicamente eram determinadas pelos TREs e, em última instância, pelo TSE. Este 

poder de mando sobre a gestão interna foi a grande barreira encontrada pelo CNJ. 

Também foi verificado que no TSE, assim como no CNJ, há o predomínio do 

voto do relator. E, nos processos analisados, em intensidade ainda maior do que no 

CNJ. Contudo, constatou-se maior discussão dos casos e envolvimento dos ministros 

nos debates. Talvez o fato de interpretarem que a instituição estava sob ataque e que 

precisava ser defendida possa ter ajudado no maior engajamento dos membros, pois 

não há meios para afirmar que esse seja uma marca característica dessa Corte em 

comparação ao CNJ. Nos casos em análise, sim, houve essa tendência.  

Por sua vez, observou-se que há atuação mais preponderante dos membros 

integrantes do STF nessas discussões relativas ao CNJ. Esses Ministros, com poucas 

exceções, atuaram de forma incisiva contra o CNJ. Reforçaram a sua posição 

hierárquica por serem integrantes do Supremo, ainda que atuando por outro órgão, e 

se mostraram contrários à possibilidade de integrantes de outras instituições do 

Judiciário – e, principalmente, membros indicados politicamente e externos a este 

poder – determinarem a forma como deveriam agir na condução da JE.  
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Ressalva-se que os próprios integrantes do STF são escolhidos politicamente. 

Contudo, a alegação dos ministros é de que a atuação desses conselheiros pode visar 

a efetivação dos interesses da instituição que os indicou ou interesses pessoais, como 

a obtenção de cargos políticos ou de nova indicação ao CNJ após o fim dos mandatos. 

Isto não ocorreria aos integrantes do STF porque, após serem nomeados para o 

cargo, passam a possuir vitaliciedade, o que lhes garantiria autonomia para atuarem 

sem interferência de quem os indicou ou influenciados pela possibilidade de uma 

recondução ao cargo.  

Ainda, foi constatada a utilização de diversos mecanismos institucionais como 

ferramentas para mobilização das mudanças e principalmente, no caso da JE, como 

forma de parar a atuação do Conselho. Esses mecanismos serão detalhados no 

próximo capítulo, no qual serão destacados aspectos institucionais, estratégicos e 

históricos que foram observados na disputa, como a heterogeneidade da composição 

das instituições, a possibilidade de decisões liminares, a importância do relator e do 

Presidente, a intersecção entre os integrantes, dentre outros. 



 

 

Capítulo 7 – Relacionando as evidências à teoria 

 

O capítulo se dedica a analisar os resultados empíricos, relacionando-os às 

reflexões teóricas expressadas na tese. Dessa forma, observa o conjunto de todos os 

elementos apresentados até então para poder compreender a relação entre CNJ e JE 

e as mudanças institucionais endógenas e graduais que ocorreram ao longo do 

período analisado. 

Ele está dividido em duas seções. Na primeira, é realizada uma análise das 

semelhanças e diferenças que foram observadas entre as duas organizações e como 

as características institucionais desempenharam um papel importante na dinâmica 

relacional analisada.  

A seção seguinte destina-se à aplicação do modelo de mudança gradual e 

desenvolve a análise a fim de responder aos objetivos propostos pela tese. Está 

subdividida em três partes.  

Inicialmente, trata das variáveis independentes elencadas na teoria de 

Mahoney e Thelen (2010). Essa etapa procura compreender o contexto político e os 

agentes de veto que atuaram na dinâmica analisada, bem como a discricionariedade 

das normas e a possibilidade de os atores utilizarem essa característica para mobilizar 

o jogo e formar suas estratégias de atuação.  

Na segunda parte o foco está na variável dependente: o tipo de agente. Neste 

ponto, o objetivo foi evidenciar como podem ser classificados os agentes, tanto da JE 

quanto do CNJ. Para tanto, observou-se o posicionamento dos atores e a forma como 

direcionaram sua ação, destacando as características que os distinguem e permitem 

sua ação frente a outra instituição.  

Por fim, na parte derradeira do capítulo, o objetivo é identificar as mudanças 

ocorridas no período analisado. A partir do modelo elaborado por Mahoney e Thelen 

(2010), a seção reúne os elementos apresentados nas anteriores e evidencia como a 

relação entre CNJ-JE deixou marcas nas instituições, as quais foram remodeladas e 

tiveram seus limites e suas expectativas adequadas à nova situação institucional.   
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7.1 TSE-CNJ: semelhanças e diferenças institucionais 
 

Tendo por referência os fundamentos do modelo interpretativo do 

Institucionalismo Histórico, fica evidente que não é por meio do path dependence que 

se conseguirá compreender a relação CNJ-Justiça Eleitoral, pois não se trata de 

enfatizar a permanência, tampouco cadeias de causalidades que se retroalimentam, 

reforçam a continuidade e dificultam a mudança.  

Como o gatilho para a análise proposta é a criação do CNJ, o que impõe como 

início da delimitação temporal o ano de 2005, quando ocorreu a sua instalação de 

fato, o foco não está na permanência, e sim em um cenário que propicia a mudança.  

Entretanto, isso não significa considerar a criação do CNJ como uma conjuntura 

crítica, um colapso ou uma crise com forte carga de instabilidade, que abre uma janela 

de oportunidade e que amplia a capacidade de os atores reverem suas preferências 

e suas escolhas estratégicas, consequentemente, de produzirem ruptura ou profundas 

alterações na Justiça Eleitoral.  

No entanto, isso não significa dizer que não se trata de um cenário que traz 

inovação com potencial para modificar a Justiça Eleitoral. Como já foi destacado, o 

advento do CNJ altera as regras então vigentes e é uma fonte potencial de mudança 

na Justiça Eleitoral, em razão das intersecções entre a esfera decisória de ambas e 

as zonas cinzas ou imprecisas que geram. Para fazer referência a uma das teorias 

utilizadas pela tese: a criação do CNJ modifica as bases do governo judicial e tem 

potencial para alterar a correlação de poderes e de competências entre os órgãos que 

compõem o Poder Judiciário. 

Desse modo, o caminho para entender se esse potencial se efetivou, como se 

deu tal efetivação, e, principalmente, como os elementos endógenos da Justiça 

Eleitoral procuraram impedir tal mudança – se o conseguiram e em qual medida –, é 

se servir do modelo teórico da mudança institucional incremental, notadamente a partir 

de Hacker (2004), Thelen e suas parcerias com outros pesquisadores, como Streeck 

(2005), Mahoney (2010).  

Em outros termos: se a criação do CNJ não é a continuidade associada à path 

dependence e tampouco uma conjuntura crítica com potencial para a romper, é um 

período que possibilita mudanças incrementais ou graduais no governo judicial e que 

pode ser mais bem compreendido a partir dessa noção. Aspecto fundamental a ser 

empírica e analiticamente explorado neste capítulo. Obviamente, é necessário 
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adequar alguns dos componentes da teoria às peculiaridades do caso estudado, como 

se expõe a seguir.    

Antes de ingressar na apreciação da dinâmica dos conflitos interinstitucionais 

estabelecidos entre CNJ e Justiça Eleitoral – em particular, o TSE –, é importante 

sistematizar as semelhanças e as diferenças entre essas instituições que foram 

expostas nos capítulos anteriores. 

A primeira e mais óbvia é que tanto CNJ quanto TSE pertencem ao Poder 

Judiciário. Ou, para fazer referência à proposição de DiMaggio e Powell (2005), são 

instituições que pertencem ao mesmo campo organizacional, isto é, ambas são 

“organizações que, em conjunto, constituem uma área reconhecida da vida 

institucional” e que têm a tendência a apresentarem isomorfismo, o “processo de 

restrição que força uma unidade em uma população a se assemelhar a outras 

unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais” (DIMAGGIO; 

POWELL, 2005, p. 76), em especial no que tange a desenho institucional, 

procedimentos, perfil de quadros, de “cultura organizacional” e profissionalização1.  

Ressalva-se que, apesar de o CNJ pertencer ao campo organizacional do 

Poder Judiciário, ele é sui generis, pois possui uma série de peculiaridades que o 

distinguem do padrão dominante. O que se torna relevante para a tese é que, 

paradoxalmente, tais distinções não o afastam da Justiça Eleitoral, haja vista que ela 

também possui características peculiares em relação ao campo organizacional, 

algumas delas compartilhadas com o CNJ.  

A segunda diz respeito às semelhanças relativas ao desenho institucional. Nem 

no CNJ nem na Justiça Eleitoral existe carreira própria. Todos os membros são 

emprestados de outras instituições e atuam por períodos curtos – um biênio, renovável 

por mais um período. Igualmente, são organizações que possuem composição 

eclética: os integrantes são oriundos de diferentes ramos do Poder Judiciário e de 

instituições não judiciais.  

Ambas contam com representação do STF – o que as distingue de todos os 

demais setores do judiciário –, mais do STJ e de advogados, sendo que cabe a um 

membro do STF a presidência e ao do STJ, a Corregedoria. E também possuem o 

chamado poder normativo e não estão submetidos a nenhuma outra instância do 

                                           
1 Os autores chamam esses mecanismos de isomorfismo coercitivo, mimético e normativo. 
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Judiciário, inclusive os tribunais superiores (STJ, TST, STM)2. A exceção a essa regra 

é o STF, que não é atingido por deliberações de nenhum dos dois e que atua como 

órgão revisor e instância recursal às decisões que ambos tomarem. 

 

Quadro 7.1 - Pontos em comum no desenho institucional de CNJ e TSE 
 

Ausência de carreira própria 
Exercício de mandatos curtos 
Composição eclética (membros oriundos do judiciário e de órgão não jurisdicionais) 
Participação de membro(s) do STF e do STJ 
Presidência cabe a membro oriundo do STF e a Corregedoria a oriundo do STJ 
Possuem poder normativo 

Fonte: elaboração própria 

 

Entretanto, é relevante também apontar as diferenças. A mais definitiva reside 

no fato de o TSE ser a cúpula de um ramo especializado do Poder Judiciário, a Justiça 

Eleitoral, constituindo-se em um órgão também jurisdicional.  

Já o CNJ é uma instituição isolada. E, precisamente por exercer competências 

de outra ordem – que giram em torno principalmente de ser um órgão de controle do 

próprio Poder Judiciário, mas não jurisdicional –, as suas decisões atingem o TSE e 

devem, a princípio, ser por ele obedecidas.  

Desse modo, na relação entre eles, o TSE não atua de nenhum modo sobre o 

CNJ, mas a recíproca não é verdadeira: ele pode abarcar o TSE em suas 

deliberações, obviamente, na abrangência de sua competência – e este é um dos nós 

da questão motivadora da tese, a imprecisão quanto a tal tema. 

As demais são principalmente de grau ou de intensidade na comparação entre 

ambos. O CNJ é mais heterogêneo em sua composição: possui mais cadeiras do que 

o TSE (15 a sete), seus membros são oriundos e/ou indicados por mais entidades 

(como Câmara dos Deputados, Senado Federal, Ministério Público, Justiça do 

Trabalho, sendo que nenhuma participa da Justiça Eleitoral) e reúne membros do 

Judiciário que pertencem aos três níveis desse Poder – sendo que nenhuma cadeira 

no CNJ é reservada a representante oriundo e/ou indicado pela Justiça Eleitoral.  

Por sua vez, no TSE, os membros oriundos do Judiciário pertencem 

exclusivamente a tribunais superiores (STF e STJ, no caso), sendo que, nele, há uma 

presença intensa do STF, que possui três das sete cadeiras e participa da indicação 

                                           
2 Em se tratando do CNJ, essa prerrogativa inclui o próprio TSE. 
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de outros dois titulares, a ponto de, como já visto, Ferraz Júnior (2008) indicá-lo como 

uma espécie de “órgão do STF”. 

A questão mais delicada na relação interinstitucional diz respeito à definição da 

esfera de atuação e das competências de cada uma, as quais estão formalmente 

expressas no texto constitucional e/ou na legislação infraconstitucional. De igual 

modo, às ambiguidades, omissões e eventuais intersecções ou sobreposições em 

relação a essas competências.  

Sobre esse ponto, ressalva-se que essas asperezas são esperadas, pois, como 

ponderam Arguelhes e Leal (2011, p. 17) 

 

Há um movimento inicial para alocar poder entre instituições, mas: (a) essa 
alocação pode ser ambígua, permitindo que diversas questões sejam 
reconduzidas às esferas de atuação legítima de mais de uma instituição; e 
(b) as instituições podem usar sua dotação inicial de poder para oferecer 
leituras transformadoras da alocação inicial supostamente expressa no texto 
constitucional. Em outras palavras, mesmo se assumirmos que o desenho 
original se pautou por um ideal de especialização funcional, esse desenho 
original será contestado e transformado ao longo do tempo. 

 

Isso se dá porque, em comparação à Justiça Eleitoral, o CNJ é uma instituição 

fluida, elástica ou plástica, conforme as denominações da literatura das políticas 

públicas. Essa classificação pretende indicar a capacidade de uma instituição ser 

alterada, não necessariamente em seu arranjo institucional, mas no modo como define 

suas áreas prioritárias de atuação, desenvolve e mantém padrões para realizar as 

suas tarefas.  

Em termos mais específicos: instalada em 2005, o CNJ é uma instituição mais 

maleável, suscetível a alterações relevantes em sua agenda, em seus procedimentos, 

no modo como aborda determinadas questões ou demandas, decorrentes das 

escolhas dos atores, que estão mais livres ou são menos constrangidos por regras 

consolidadas. A imprecisão ou a textura aberta do modo como o texto constitucional 

define as suas competências agravam ainda mais esse quadro.  

Como já dito, peculiaridades do desenho institucional a tornam por si só mais 

fluida, como o peso do Presidente e os mandatos curtos, ao que se soma, no recorte 

proposto pela tese, o restrito tempo de existência, ou seja, a sua juventude.  

Ainda nesse terreno, exalta-se que o fato de ter sido instalada com pretensões 

de exercer o governo em um meio consolidado, específico e cioso de sua autonomia 

como é o Poder Judiciário pouco contribui para facilitar a tarefa do CNJ. 
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Em termos teóricos, a categoria que traduz essa situação com acuidade é 

institucionalização. Como se pretende demonstrar a seguir, enquanto a Justiça 

Eleitoral está institucionalizada, o CNJ é uma organização que ainda busca essa 

condição, entendendo-a como tal aquela que adquire valor e estabilidade, persiste no 

tempo e ganha complexidade, assim como desenvolve procedimentos e normas que 

lhe permitam exercer poderes que não são encontrados em outros lugares, e tem 

identidade ou uma missão vista como única (HUNTINGTON, 1975; SELZNICK, 

1972)3.  

Como comenta Selznick (1972, p. 14),  

 

institucionalização é um processo. É algo que acontece a uma organização 
com o passar do tempo, refletindo sua história particular, o pessoal que nela 
trabalhou, os grupos que engloba com os diversos interesses que criaram, e 
a maneira como se adaptou ao seu ambiente. 

 

Esse juízo pode ser confirmado ao seguir alguns dos principais parâmetros 

propostos pela literatura da área. Polsby (2008)4 estabelece três critérios para 

dimensionar a institucionalização: diferenciação, complexidade, procedimentos 

internos universalistas. McGuire (2004)5 também, sendo eles: diferenciação, 

durabilidade e autonomia. Huntington (1975)6 propõe quatro critérios: adaptabilidade, 

complexidade, autonomia e coesão.  

O primeiro é a diferenciação. Ele figura tanto em Polsby (2008) quanto em 

McGuire (2004) e diz respeito à definição da instituição e da sua distinção em relação 

ao seu ambiente externo, o que se relaciona diretamente com o papel que 

desempenha no sistema no qual está inserida. Selznick (1972, p. 14) também a 

destaca, ao ponderar que “quanto mais precisa for a finalidade de uma organização e 

                                           
3 Como já foi indicado em outras passagens da tese, há a tendência de essa concepção – 
acompanhando que lhe dá origem, instituição – enfatizar as noções de estabilidade, permanência, 
inércia, imobilismo, repetição, reprodução etc. E, consequentemente, de apresentar preferência pela 
conservação. Logo, a categoria é adotada por considerá-la um indicador consagrado para expressar 
os diferentes “momentos da vida” em que se encontram CNJ e Justiça Eleitoral no período analisado. 
Dentro do possível, não se pretende aderir plenamente à teoria da institucionalização, tampouco 
incorporar as limitações que a acometem, como ser pouco sensível às mudanças institucionais ou a 
tendência a ver tais mudanças como perigosas ou risco de desinstitucionalização. 
4 O texto foi originalmente publicado em 1968, em um estudo sobre a Câmara dos Representantes ou 
dos Deputados dos EUA. 
5 O autor aplicou os critérios para dimensionar o caso da Suprema Corte dos EUA.  
6 Ele formula um modelo analítico abstrato e o aplica a diversos casos. Assim, diferencia-se dos dois 
autores anteriores que, ainda que também formulem modelos passíveis de aplicação a distintas 
instituições – e, de fato, serviram de subsídio a outros pesquisadores –, centram seus estudos em 
casos específicos. 
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quanto mais especializadas e técnicas as suas operações, menos chances haverá de 

forças sociais afetarem seu desenvolvimento”. 

No caso do CNJ, o critério implica distinção em relação às demais unidades do 

Poder Judiciário, o que está formalmente garantido, pois as atribuições dele não são 

jurisdicionais e abrangem prerrogativas específicas, que os demais ramos não 

possuem – ou não possuem na mesma amplitude –, como formular políticas públicas 

para o Poder e atuar como “órgão de controle”. Há outras que são compartilhadas ou 

concorrentes, como a função disciplinar e que causou tantas discussões, só resolvidas 

em definitivo pelo STF por meio da ADI 4.638.   

Todavia, como é tema de trabalho da tese, essas distinções ainda 

compreendem interseções e sobreposições, pontos cinzas, o que pode gerar e tem 

gerado diversos embates com os diferentes tribunais em torno da efetiva competência 

exclusiva e/ou da extensão das eventuais competências compartilhadas – como vem 

sendo demonstrado no caso da Justiça Eleitoral.  

O contraste com a Justiça Eleitoral é nítido, pois ela tem estabelecida a sua 

competência sobre as questões eleitorais desde os seus primórdios, o que não sofreu 

modificações de fundo ao longo do tempo, ainda que, como visto no capítulo 4, haja 

certa imprecisão na arena jurisdicional em torno da definição do que seja “processo 

eleitoral”. Porém, igualmente como comentado no capítulo 4, essa imprecisão tem 

servido para expandir a esfera de atuação da Justiça Eleitoral, e não para restringir o 

campo de atuação dela. 

McGuire (2004) e Silveira (2012) indicam que a diferenciação também se 

manifesta por indicadores concretos, mas que também expressam elementos 

simbólicos, como o fato de a instituição possuir infraestrutura própria7.  

Ela se verifica pela existência de sede adequada e exclusiva, de corpo de 

funcionários exclusivos, organizados em carreira e selecionados pela própria 

organização, orçamento próprio etc.  

Entre várias contribuições esparsas, há textos de ex-conselheiros, produzidos 

por ocasião do 10º aniversário do CNJ, que fazem referência a essa questão. Marcelo 

Nobre (2015a, p. 271-272), indicado pela Câmara dos Deputados para os biênios 

2007-2009 e 2009-2011, comenta que  

 

                                           
7 O primeiro o faz em relação à Suprema Corte dos EUA e o segundo, ao STF. 
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a estrutura que movimenta o CNJ de 2014 é completamente diferente 
daquela que o iniciou, em 2005, quando dois representantes constitucionais 
[...] dividiam o mesmo gabinete, sem assessoria e apenas três magistrados 
auxiliavam a Presidência. Hoje, os gabinetes estão estruturados, com força 
de trabalho compatível com a demanda que só fez crescer em todos estes 
anos.  

 

Ruth Lies Scholt de Carvalho (2015, p. 460), que esteve na primeira 

composição do CNJ, indicada pelo MPE, também relata a precariedade inicial:  

 

o Conselho Nacional de Justiça foi instalado no dia 14.06.2005, na Cobertura 
do Anexo II do STF. Contava com o auxílio de um número mínimos de 
servidores do STF e alguns terceirizados, que não chegavam a uma dúzia. 
Suas dependências eram constituídas pelo Plenário, com capacidade para 
menos de quarenta pessoas, por uma sala que se destinava à Secretaria 
Geral e por uma antessala. Não havia gabinetes e os Conselheiros eram 
acomodados num espaço entre a antessala e o Plenário.  

 

Porém, ao contrário de Nobre, ela considera que a situação não melhorou o 

suficiente:  

 

passados dez anos de sua criação, o Conselho está instalado em espaços 
improvisados, que não retratam sua importância constitucional, vê-se o 
desmantelamento do corpo técnico do órgão – dividido em quatro prédios em 
pontos diferentes do Distrito Federal – e a sua Corregedoria atua nas 
instalações do STJ, Tribunal a que lhe compete fiscalizar e corrigir 
(CARVALHO, 2015, p. 466)[8].  

 

Ressalva-se que, em 2016, o CNJ mudou suas instalações e passou a ocupar 

nova estrutura no Distrito Federal. Ainda assim, no ano de 2019 o Conselho anunciou 

que trocaria suas instalações físicas novamente, buscando ampliar o seu espaço e 

estar mais próximo das instalações do STF, corroborando a afirmação de que o CNJ 

estaria “no meio do caminho”, ainda em fase de adaptações e mudanças em suas 

estruturas. 

Nessa questão, até pelo maior tempo de existência, a Justiça Eleitoral possui 

uma infraestrutura física e de pessoal mais consolidada – especialmente no que tange 

aos TREs e TSE –, o que não quer dizer possuir as condições consideradas ideais 

pelos magistrados. Teve-se oportunidade de observar que houve avanço significativo 

na obtenção de corpo funcional próprio há relativamente pouco tempo – por meio da 

Lei 10.842, de 2004 –, embora persista uma parcela significativa de funcionários 

                                           
8 Para um relato histórico e atualizado sobre a infraestrutura física e funcional do CNJ, ver: Brasil. CNJ, 
2020a. 
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cedidos e haja pressão para ampliação do quadro próprio, como foi visto no capítulo 

5 por meio da ação do Movimento Nacional pela Criação de Cargos para a Justiça 

Eleitoral. 

Polsby (2008, p. 222) agrega outra abrangência da distinção. O critério não 

compreende apenas a delimitação de competências. Ele abrange, ainda, saber o 

quanto os membros de uma instituição “[...] são facilmente identificáveis, é 

relativamente difícil tornar-se um membro e seus líderes são recrutados 

principalmente no interior da organização”.  

Em relação ao CNJ, verifica-se que, de um lado, ele está bem delimitado, pois 

o ingresso foi formalizado, o que especifica qual organização tem direito a dela 

participar, seja pela indicação de um de seus membros, seja por meio da 

apresentação de nome externo. Como foi visto no capítulo 3, até se pode debater o 

modo como cada organização seleciona os membros que atuarão no CNJ, 

especialmente no que tange ao cumprimento da “missão” da organização. Da mesma 

forma, há ponderações quanto ao número de vagas, a divisão delas entre as 

instituições e até mesmo no que tange às legitimadas e às não incluídas. Contudo, 

todas essas discussões não apagam o principal: o desenho institucional é claro nesse 

quesito e não sofreu alterações de fundo desde que foi fixado9. 

Por outro lado, a regra que estabelece mandatos de dois anos e fixa a 

permanência na instituição em, no máximo, quatro anos consecutivos a fragiliza, pois 

há um impacto decorrente do inevitável “entra e sai dos seus membros”, com a 

limitação da especialização no exercício das atividades típicas do órgão10.  

Como a literatura já observou, o CNJ é sensível às constantes alterações na 

sua composição, especialmente no caso do Presidente, o que permite mudanças de 

agenda e de procedimentos em períodos razoavelmente curtos e pode torná-lo 

“oscilante”, o que diz respeito a outro dos critérios, como será destacado a seguir.  

 Nesse sentido, Polsby (2008, p. 223) indica que uma organização pouco 

institucionalizada é “[...] indiferenciada, [na qual] entrar e sair é fácil e frequente. 

                                           
9 As alterações foram pontuais e não alteraram o modelo de composição: oficializou que o 
representante do STF é o Presidente, que o Vice-Presidente do STF atua como suplente, eliminou os 
limites de idade para integrar o CNJ. 
10 Pode-se argumentar que, embora não sejam especialistas no métier do CNJ e nem tenham tempo 
para tal, há uma significativa experiência dos membros com o modus operandi básico do órgão, que se 
dá por meio de processos jurídicos, ainda que versem majoritariamente sobre matéria administrativa. 
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Líderes ascendem rapidamente, a entrada lateral desde o exterior para posições de 

liderança é bastante comum e a constância da liderança ao longo do tempo é rara”.  

A luz dessa descrição, o CNJ cumpre e descumpre o critério. Isso porque, se 

entrar e sair do CNJ é frequente – em razão das regras, não da ausência de interesse 

dos membros em permanecer – nem por isso é fácil ingressar. Para tal, em se tratando 

de representante oriundo das carreiras jurídicas, é necessário pertencer a uma 

instituição de “cúpula” do Judiciário, como STJ e STF e TST, ou ser indicado por um 

desses tribunais. E, no caso dos membros não magistrados, como advogados, 

promotores e cidadãos, ser indicado por uma entidade específica: OAB, MP e casa 

legislativas. 

 A mesma questão ocorre com a liderança, aqui delimitada àquela formal, o 

Presidente do CNJ. Em decorrência das regras de permanência, ela é sempre 

exercida por curtos períodos. Contudo, já está previamente definida – é prerrogativa 

do Presidente do STF enquanto ele exercer esse cargo no órgão de origem –, de 

modo que, formalmente, não decorre de uma conquista “política” (ao menos, não de 

uma obtida no próprio CNJ11). Ou seja, o posto não é fruto da vitória em uma 

competição com outros pretendentes no interior da própria instituição, ela decorre do 

fato de o ministro se tornar Presidente do STF. 

Assim, para usar a terminologia de Polsby (2008), não há espaço para “entrada 

lateral” no CNJ ou na liderança do órgão, isto é, entradas rápidas e sem a vivência na 

casa. Ou, se se quiser, todas as entradas na instituição são laterais, pois não há 

“carreira” no próprio órgão.  

Ao mesmo tempo, se o critério da “carreira” não pode ser aplicado, pois 

inadequado, frisa o risco permanente – e efetivo – que a transitoriedade dos membros 

traz e foi observada em várias passagens da tese.  

Ressalva-se que, ao menos nesse quesito, a situação da Justiça Eleitoral é 

idêntica e tem sido assim desde os seus primórdios. De onde provêm seus membros 

e quem os indica obedece uma regra que é, essencialmente, a mesma desde 1932. 

Igualmente, quem o vai presidir (um dos representantes do STF). E os mandatos 

também são curtos e pelo mesmo período adotado no CNJ. 

                                           
11 Na verdade, alcançar a presidência do STF também não o é. A casa adota um sistema de rodízio, 
acordo informal e não contemplado pelo regimento, mas que vem sendo respeitado rigidamente pelos 
seus integrantes.  
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E, nem por isso, a organização deixou de se institucionalizar, o que remete ao 

segundo critério adotado como explicação para as boas perspectivas de o CNJ 

alcançar a institucionalização – ao menos, conforme delimitado pela teoria.  

Esse segundo critério é o proposto por McGuire (2004): a durabilidade. Não é 

possível atestar que atualmente o CNJ o cumpra, em razão do curto período de 

existência até o momento (menos de duas décadas). Contudo, como formalmente o 

CNJ é “eterno”, ou seja, não há previsão de término de suas atividades, pode-se dizer 

que essa é muito mais uma contingência, cuja própria passagem do tempo vai se 

encarregar de superar.  

Consequentemente, no período analisado, a restrita durabilidade não é em si 

mesma um impedimento à futura institucionalização, tampouco algo que ponha em 

dúvida que ela será alcançada, embora demarque que, de fato, ainda não foi atingida.  

Para retomar a comparação com a Justiça Eleitoral, considerada 

institucionalizada, vê-se que esse não é um problema enfrentado por ela, que existe 

desde 1932 e já superou um desafio significativo, o hiato em seu funcionamento, 

ocorrido entre 1937 e 1945. Retomada naquela data, ela está em funcionamento 

ininterrupto há mais de 70 anos. 

Entretanto, a durabilidade não é medida simplesmente em tempo de 

funcionamento, mas também na capacidade de persistir e de adaptar-se à mudança, 

com vistas a permanecer em operação. Nesse sentido, ela corresponde ao critério da 

adaptabilidade, proposto por Huntington (1975)12.  

Este é um teste pelo qual o CNJ ainda não passou plenamente. De um lado, 

ele não sofreu nenhuma alteração formal em suas atribuições, no modelo de 

composição, nas formas de recrutamento e nas garantias oferecidas aos seus 

membros. Além disso, teve confirmadas as suas capacidades nas principais 

contestações que sofreu, como foi o caso da sua constitucionalidade, da possibilidade 

de exercer poder normativo, disciplinar e, mais recentemente, controle de 

constitucionalidade.  

De outro, em razão das mudanças na sua composição, especialmente a do 

Presidente, que tem amplas possibilidades de produzir a agenda do órgão, ele tem 

sofrido mudanças na sua pauta de prioridades, com a adoção e o abandono de ações 

                                           
12 Para o autor, há três indicadores para medir desse critério: 1) o tempo de existência da instituição; 
2) a mudança de lideranças; 3) adaptação a mudanças no ambiente externo. 
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e de políticas públicas, assim como no modo como se posiciona frente às demandas 

processuais que recebe.  

Destaca-se que, conforme Huntington (1975), a duração da entidade é 

relevante para dimensionar a adaptabilidade precisamente porque indica a quantidade 

de sucessões de lideranças políticas que ela vivenciou e como suportou ou se moldou 

aos riscos que tal mudança traz para os rumos de uma instituição. 

Conforme exalta McGuire (2004, p. 132, tradução livre da autora): 

 

Um link relacionado à durabilidade de uma organização é a presença de 
normas internas e de procedimentos regularizados para a tomada de 
decisões. Afinal, um formulador de políticas genuinamente integrado aos 
negócios da governança mantém-se equilibrado ao confiar em regras formais, 
não nas forças efêmeras das personalidades individuais. 

 

Não se pode dizer que o CNJ não siga normas internas e tampouco que não 

tenha procedimentos regularizados para a tomada de decisões. Como órgão do Poder 

Judiciário, composto primordialmente por membros oriundos de carreiras jurídicas ou 

que conhecem e trabalham nesse universo, ele está calcado em regras processuais 

e em comportamentos que essas regras geram, inclusive manifestos por meios de 

traços culturais, como um determinado tipo de linguagem e de formas de tratamento 

esperadas e consideradas adequadas13.     

O que o CNJ não tem é estabilidade nas decisões tomadas e na agenda de 

prioridades. Conforme a alteração na sua composição, ambas estão sujeitas a 

mudanças, não necessariamente seguem decisões anteriores e tampouco uma 

orientação comum sobre a pauta de deliberações a serem tomadas.  

Em benefício do próprio CNJ, pode-se argumentar que, como traço a confirmar 

a não institucionalização, essa instabilidade é reflexo do pouco tempo de existência 

da instituição, o que ainda não permitiu consolidar procedimentos e acumular decisões 

que, em nome de coerência e dos precedentes, condicionem as escolhas e dirijam os 

caminhos a serem percorridos.  

A juventude do CNJ sequer o expôs a tantos leading cases capazes de 

indicarem os pilares de fixação da sua missão e do modo como ele próprio supõe que 

a deve executar. Portanto, apesar de confirmarem a ausência de uma 

                                           
13 E que são tão fortes que subsidiam a hierarquização entre membros magistrados e não magistrados, 
como observados por Lins e Silva (2015), Franco (2015a) e também pela tese no capítulo 3. 
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institucionalização consolidada, também apontariam que seria de se esperar que, 

diante dessa juventude, ainda não fosse alcançado.  

A questão a desafiar as abordagens do CNJ é saber se, efetivamente, esses 

pilares estão em processo de construção e o correr dos anos se encarregará de 

consolidar a obra ou se a alternância permanente de membros faz com que a 

instituição esteja sempre sendo refeita ou sujeita a mudanças de rumo ocasionais.  

Nesse quesito, observa-se que a situação da Justiça Eleitoral se aproxima à do 

CNJ, pois o seu desenho institucional não só manteve todos os pilares de seus 

primórdios como conseguiu ampliar as suas prerrogativas ao longo do tempo. 

Entretanto, como visto no capítulo 4, uma das críticas que ela recebe é a instabilidade 

decisória, resultado da mudança na composição, mas também da fragilidade do modo 

como o Direito Eleitoral é construído e se sustenta no país.   

Ao mesmo tempo, essa característica “genética” torna o CNJ altamente 

adaptável e pouco rígido, sendo a maleabilidade uma qualidade das organizações 

institucionalizadas. Desse modo, dificilmente ele passará por um desafio que ameaça 

as instituições mais antigas, conforme Huntington (1975, p. 25),  

 

se durante certo período de tempo uma organização desenvolveu um 
conjunto de respostas para lidar efetivamente com um tipo de problema, e se 
vê então diante de um tipo inteiramente diferente de problema que exige uma 
resposta diferente, a organização pode muito bem ser uma vítima de seus 
sucessos anteriores e mostrar-se incapaz de se ajustar ao novo desafio. 

 

Mas essa adaptabilidade também é indicador de fragilidade, de certa 

dificuldade para sustentar suas decisões frente à oposição externa, quando ela ocorre. 

De igual forma, da possível ausência de coesão entre os membros que o integram, 

que não estão plenamente imbuídos da intenção de defender o CNJ, não porque o 

desconsiderem, mas sim porque não têm tempo de permanência na organização para 

estarem com ela identificados e por serem oriundos de diferentes instituições, assim 

como não há uma história, um conjunto de decisões e de episódios aos quais se 

reportar e a reivindicar como bandeira da sustentação de suas deliberações.  

A carência que o CNJ ostenta é daquilo que Selznick (1972, p. 15) identifica 

como infusão de valor, por ele considerado o significado mais importante de 

institucionalização. Essa carência foi observada e se manifesta por meio do 

predomínio do relator, na ausência de discussões mais aprofundadas e de pedidos de 

vistas. Todos esses traços foram identificados nos processos em que a competência 
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e as decisões do CNJ mereceram contestação pela Justiça Eleitoral e nos quais, 

supostamente, seria esperada mais mobilização dos seus integrantes e do plenário 

como um todo em defesa da própria instituição.  

Como os casos analisados no capítulo anterior demonstram e será enfatizado 

mais adiante, o TSE não apresenta o mesmo cenário, apesar de padecer de mandatos 

curtos e de integrantes que compartilham outras atividades e não pertencem, efetiva 

e unicamente, à Justiça Eleitoral. Nele foi possível identificar meios de coesão entre 

os seus integrantes, o que permite a eles defender mais intensamente a instituição 

contra eventuais adversários externos. Logo, em contraste, no caso do TSE foram 

percebidos mais interesse e mobilização coletiva para contestar o CNJ e defender 

aquilo que seus integrantes viam como uma ameaça à competência da Justiça 

Eleitoral. 

É que, ao inverso do CNJ, o TSE e a Justiça Eleitoral como um todo possuem 

uma história à qual se reportar e um patrimônio institucional e jurisdicional acumulado 

ao longo dos anos, o que estimula (ou torna mais fácil) que os seus integrantes 

possam reivindicá-lo para defender os interesses da instituição – ou, ao menos, 

aqueles que eles formulam como sendo esses interesses.  

A mais nítida definição da “missão” da organização – que genericamente pode 

ser definida como promover eleições íntegras – é outra vantagem estratégica frente 

ao CNJ. Como já indicado, o CNJ é mais plástico e menos rígido, não tendo, ainda, 

definido com clareza qual é a sua “missão” e o elenco de postulados que se propõe a 

realizar.   

Tal ambiguidade é um indicador de que teorias únicas, formais e rígidas de 

institucionalização podem se mostrar inaptas para formular juízos definitivos frente à 

diversidade de organizações e/ou de contextos a que elas estão submetidas. Logo, 

rigidez ou adaptabilidade são condições ou polos que podem ou não ser benéficos, 

conforme o ambiente a que uma instituição está submetida.  

De igual forma, ser ou não institucionalizada não precisa ser um resultado único 

e excludente ou que é medido a partir de critérios e/ou de um modelo aplicado de 

modo idêntico a todos os casos, sem ponderar diferenças e peculiaridades.  

O interessante é que Huntington (1975) não valoriza tanto o primeiro critério 

proposto por McGuire (2004) e por Polsby (2008), ou seja, pondera que a 

diferenciação não é tão relevante quanto a adaptabilidade funcional, de tal modo que 

não a insere como indicador de institucionalização. Como ele argumenta,  
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a adaptabilidade funcional, e não a especificidade funcional, é a verdadeira 
medida de uma organização altamente desenvolvida. A institucionalização 
torna a organização algo mais que um simples instrumento para a 
consecução de objetivos. Seus líderes e membros passam então a valorizá-
la em si mesma e ela desenvolve uma existência própria, à parte das funções 
específicas que pode desempenhar num determinado momento. A 
organização triunfa sobre a sua função (HUNTINGTON, 1975, p. 27).  

 

Dentre os critérios de McGuire (2004), a maior fragilidade do CNJ estaria na 

autonomia. Ela se apresenta por meio da presença de procedimentos que protegem 

a independência da instituição frente a outros atores políticos e outras instituições, o 

que tem como indicador a capacidade de construir sua agenda, definir e preservar 

uma padronização procedimental e decisória, rotinizando suas ações. Conforme 

McGuire (2004, p. 132, tradução livre da autora), “decidir o que decidir permite 

flexibilidade para se concentrar nas questões políticas e jurídicas de maior 

preocupação para seus membros”.  

Tal dimensão é enfatiza por Polsby (2008, p. 222-223) por meio do critério 

universalismo dos procedimentos e insubmissão a personalismos e particularismos. 

Ele o apresenta nos seguintes termos:  

 

a organização tende a usar critérios universais mais que particulares e 
métodos automáticos mais que discricionários para conduzir seus assuntos 
internos. Precedentes e regras são seguidos; sistemas de mérito substituem 
o favoritismo e o nepotismo; códigos impessoais suplantam as preferências 
pessoais como prescrições para o comportamento. 

 

Autonomia também é critério apresentado por Huntington (1975). Ele agrega 

que implica “o desenvolvimento de organizações e procedimentos políticos que não 

sejam apenas expressões dos interesses de grupos sociais determinados”, e sim 

sejam a expressão da própria instituição. 

No entanto, os critérios propostos por Huntington (1975) se tornam mais 

acurados para identificar a fragilidade do CNJ, ao menos no modo como ele é 

percebido pela tese. Isso porque, agrega à autonomia o critério chamado de coesão, 

o qual considera que “organização efetiva requer pelo menos o consenso substancial 

sobre os limites funcionais do grupo e sobre os procedimentos para dirimir as disputas 

que surgem dentro deles” (HUNTINGTON, 1975, p. 32). O autor relaciona os dois 

critérios, pois também frisa que  

 

a autonomia torna-se um meio de alcançar a coesão, permitindo que a 
organização desenvolva um estilo e um espírito que se tornam as marcas 
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distintas de seu comportamento. A autonomia impede também a intrusão de 
forças externas desagregadoras, embora, é claro, não proteja contra a 
desagregação originária de fontes internas (HUNTINGTON, 1975, p. 35). 

 

Como já foi enfatizado, essa é uma das fragilidades principais do CNJ, ainda 

muito submisso às prioridades e à agenda que seu Presidente fixa, o que produz 

alterações razoavelmente rápidas e, consequentemente, descontinuidades nas 

tarefas desempenhadas ou nas ênfases estabelecidas. Isso porque essas mudanças 

seguem o ritmo das mudanças na Presidência. Como esse cargo é do Presidente do 

STF, algumas vezes a alteração tem ocorrido antes do cumprimento do mandato, pois, 

assim que o titular deixa o cargo no STF também se afasta do CNJ14. 

A Justiça Eleitoral, por sua vez, padece dos mesmos riscos potenciais, já que 

submetida à variação semelhante em sua composição, como já foi destacado em 

diversas oportunidades. No entanto, ao inverso do CNJ, ela é mais delimitada em seu 

escopo de atuação, que está circunscrito ao evento eleições, o que também já foi 

evidenciado.  

Desse modo, a Justiça Eleitoral tem um foco mais claro e é menos elástica na 

definição de suas prioridades, focos de atuação, assim como elenco de temáticas e 

demandas diferentes a que é submetido e tem, de algum modo, de produzir decisão. 

Ter um “território de caça” – que é uma metáfora utilizada por Panebianco 

(2005) para indicar a reserva sobre a qual a organização estabelece os próprios 

direitos e em relação à qual é definida a identidade organizativa –, torna mais fácil não 

só conhecer a si própria como saber o que deve defender. 

No modelo proposto por Huntington (1975, p. 30) outro critério é o da 

complexidade da instituição, o que pode  

 

envolver tanto a multiplicação de subunidades organizacionais em bases 
hierárquicas e funcionais, como a diferenciação entre os diversos tipos de 
subunidades. Quanto maior o número e a variedade de subunidades, maior 
a capacidade da organização de assegurar e manter a lealdade dos seus 
membros. Além do mais, uma organização que possui muitos objetivos pode 
adaptar-se melhor à perda de um deles do que uma organização que possui 
apenas um objetivo.  

 

                                           
14 O primeiro Presidente do CNJ, Nélson Jobim, ficou no cargo menos de um ano, entre junho de 2005 
e março de 2006. A mesma situação ocorreu com o quinto presidente, Ayres Britto, que exerceu o posto 
ao longo de abril e novembro de 2012. O sucessor, Joaquim Barbosa, atuou por um ano e nove meses, 
entre novembro de 2012 e julho de 2014. Logo, dos nove Presidentes que o CNJ teve até o momento, 
um terço não cumpriu integralmente o mandato. 
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Polsby (2008, p. 222) também dele se serve, definindo-o como saber se  

 

a organização é relativamente complexa, ou seja, suas funções são 
internamente separadas sob alguma base regular e explícita; suas partes não 
são totalmente intercambiáveis e, para pelo menos alguns propósitos 
importantes, suas partes são interdependentes. Há uma divisão do trabalho 
em que os papéis são especificados e há expectativas amplamente 
compartilhadas a respeito do desempenho de papéis. Há padrões 
regularizados de recrutamento para os papéis e de mudança de um papel 
para outro. 

 

Em síntese: a complexidade implica divisão do trabalho, organização de 

subunidades, especialização de funções e hierarquização, com a coordenação entre 

essas divisões internas.   

Em se tratando desse critério, o que se tem visto é a progressiva 

complexificação da estrutura operacional do CNJ, com a descentralização de tarefas 

e a criação de mais comissões e subdivisões internas – como Secretaria Especial de 

Programa, Pesquisa e Gestão Estratégica, Centro de Formação e Aperfeiçoamento 

de Servidores do Poder Judiciário, Departamento de Pesquisas Judiciárias –, assim 

como a ampliação de seus campos de atuação, de forma a se poder dizer que ela 

avança no atendimento dessa exigência15.  

Tal situação é semelhante à vivenciada pela Justiça Eleitoral, por si só já 

dividida e hierarquizada em três níveis e que, com o tempo, ampliou seus setores, 

como por exemplo com a criação da Escola Judiciária Eleitoral.   

Há, ainda, um alerta apresentado por Orren e Skowrenek (1994, p. 326) e que 

ganha particular interesse para essa tese. Segundo os autores, o conceito de 

institucionalização está associado à diferenciação de papéis dentro de uma 

organização, e não fora dela, e ao desenvolvimento de especializações e de 

procedimentos internos – o que foi visto acima. Mas, para eles, é a interação com 

outras instituições que é vista como impulsionadora do processo de 

institucionalização. Ou seja, a delimitação do espaço e a construção institucional não 

é apenas um processo interno, também e principalmente implica alcançar esses 

resultados por meio da “fricção” e da colisão com outras instituições (ORREN; 

SKOWREK, 1994, p. 321). 

                                           
15 Pode-se ter uma visão de conjunto dessa complexificação por meio do organograma do CNJ 
(BRASIL. CNJ, 2020d).  
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Em suma, a institucionalização do CNJ deve ser vista como um processo 

complexo, aberto, em andamento e indefinido, no qual a disputa entre os atores ao 

interpretarem as regras e implementarem uma determinada versão do desenho 

institucional é decisiva e vai configurar o modo como a instituição vai operar. Portanto, 

ao ser criado, o CNJ não estava definido e tampouco era um projeto institucional 

pronto, acabado e definitivo. Isso porque o seu regramento ostenta muitas 

imprecisões, ambiguidades e omissões, as quais só poderiam ser esclarecidas ou 

supridas no modo como os agentes se posicionaram frente a situações concretas 

durante o processo decisório efetivo, o que só amplia as oportunidades de disputa 

entre esses agentes e seus posicionamentos. De igual forma, porque, ainda que 

estivesse claramente delimitado no seu desenho institucional, havia a efetiva 

possibilidade de ser implementado de modo distinto (e até mesmo contrário) ao 

previsto, em razão do choque de interesses e de interpretações dos atores envolvidos 

no processo de sua concretização.  

Não se pode negligenciar que o CNJ surge em um ambiente institucional – o 

do Poder Judiciário – já estabelecido e com potencial para contestá-lo, ao ser um 

órgão de controle. Logo, ainda sem ter uma delimitação clara de competência e menos 

ainda de procedimentos a adotar, o CNJ tem de se estabelecer frente a instituições já 

consolidadas e particularmente ciosas de seus respectivos insulamentos, e passar a 

ocupar, ao menos parcialmente, um espaço que a elas já pertencia ou a ele se 

sobrepor, o que necessariamente implica choques com os interesses e as 

prerrogativas que elas já ostentavam e que buscavam preservar. 

No caso específico em estudo, a Justiça Eleitoral se mostrou muito sensível ao 

que entendeu como invasão de seu espaço, procurou reagir a essas tentativas e atuar 

para que a ação do CNJ não afetasse as suas prerrogativas, de modo a preservar as 

funções que vinha exercendo há algumas décadas e os benefícios que obtinha com 

tal desempenho. Era preciso, por conseguinte, distinguir os fazeres das duas 

instituições, o que implicava, na visão da Justiça Eleitoral, garantir a manutenção do 

espaço que considerava próprio e a sua autonomia.  

O ponto de partida é que o advento do CNJ e seu potencial de atuação sobre 

a JE já altera o status quo e “prejudica” a instituição mais antiga, ou melhor, faz com 

que potencialmente a autonomia da Justiça Eleitoral seja modificada. Ela já não é mais 

livre para agir, como o era até então. A princípio, então, o ponto ideal para a JE era a 

de que não houvesse mudança efetiva alguma e que o CNJ não interviesse em seu 
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território. Mas ela sabia que isso não ocorreria, assim como o CNJ sabia que para 

efetivar suas competências, haveria de “cruzar o caminho” da JE. Porém, em qual 

intensidade e de que forma se daria ou se deu essa alteração do status quo era/é um 

campo em aberto, sujeito a disputas entre eles até porque as duas instituições 

estavam participando de um novo jogo e não tinham experiências prévias, uma 

simplesmente porque era nova e a outra porque, apesar de muito mais antiga, jamais 

conhecera uma organização do gênero. Logo, a relação JE-CNJ envolve um conjunto 

de episódios ou jogos que se desenvolvem no tempo, cujos resultados não serão 

sempre os mesmos, que precisam ser empiricamente observados. 

 

7.2 Análise da mudança endógena e gradual 
 

Partindo da interpretação dos resultados empíricos, nesta seção é realizado o 

esforço de reunir os elementos e compreender como a relação JE-CNJ efetivamente 

se deu, tendo por base o modelo de Mahoney e Thelen (2010). Conforme já explicado 

no capítulo teórico, este modelo propõe que o tipo de mudança institucional vai 

depender do contexto político e das características institucionais. Por sua vez, as 

características institucionais e o contexto político moldam os agentes de mudança e 

suas estratégias. E esses agentes vão atuar para gerar a mudança institucional.  

As tensões envolvidas, a disputa por poder, a utilização de mecanismos 

institucionais e as estratégias desenvolvidas pelos agentes são aspectos relevantes 

para a compreensão e a aplicação da dinâmica proposta pela teoria. Reitera-se que 

essa análise é muito mais complexa do que a compreensão de mudanças advindas 

de rupturas com a estabilidade através de modificações estruturais ou da incidência 

de fatores externos específicos que geram transformações intensas e abruptas.  

A análise proposta pela tese busca entender as interações entre agentes e 

instituições em um nível mais profundo, que permite compreender como reformas e 

alterações que vão ocorrendo ao longo do tempo e de forma continuada podem mudar 

substancialmente a instituição sem que, para isso, ocorra uma forte ruptura com a 

estrutura existente. 

Diante disso, seguindo a didática proposta pelos autores, a seção foi dividida 

em três partes. A primeira apresenta as variáveis independentes elencadas por 

Mahoney e Thelen (2010) e é dividida em dois itens: o contexto de atuação e as 

características das instituições. No item 1 é abordado o contexto político e institucional 
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no qual os conflitos ocorreram e a possibilidade de os agentes atuarem como veto 

players às transformações. No item 2 o foco está em observar o quanto as instituições 

em análise oportunizaram aos agentes o exercício da discricionariedade na 

interpretação e na aplicação das regras. 

Na segunda, o objetivo é desvendar o tipo de agente segundo a teoria de 

mudança gradual. Analisam-se os dados encontrados nos processos e descritos nos 

capítulos anteriores, procurando compreender o modo com os agentes atuaram, 

estratégias utilizadas, maneiras para alcançar suas preferências e a relação com as 

regras existentes. 

Por fim, a última parte agrega todos os achados para determinar o modelo de 

mudança gradual encontrado. O intento é registrar as evidências apresentadas nas 

seções anteriores para compreender as mudanças encontradas e como a relação 

entre as duas instituições redesenhou as competências institucionais e o espaço legal 

e político sobre o qual elas incidem. 

 

7.2.1 Variáveis independentes 
 

7.2.1.1 O contexto de atuação e os agentes de veto 

Mahoney e Thelen (2010) trabalham com a ideia de contexto político a partir da 

existência ou não de agentes com poder de veto. Como destacado no capítulo 1, 

pretende-se aprimorar essa perspectiva e incorporar o contexto de atuação dos 

agentes de maneira mais abrangente, observando as características do ambiente 

institucional à análise da mudança incremental para permitir compreender as 

ferramentas disponíveis e como elas possibilitam a existência de veto players.  

Primeiro, é importante explicitar em qual espaço a pesquisa situa os agentes 

de veto. Isso porque um ator com alto poder de veto em um determinado ambiente 

institucional pode possuir baixo potencial de agir, quando posicionado em outro 

espaço de atuação. Assim, cabe delimitar que o espaço de observação é a relação 

entre CNJ e JE. Dessa forma, os agentes são posicionados enquanto potenciais veto 

players nesse contexto de análise específico. 

O segundo aspecto a ser esclarecido antes de adentrar na análise 

propriamente dita, é quem são os atores relacionados pela pesquisa como veto 

players. São considerados agentes de veto aqueles personagens com poder de 

oposição e aptos a barrar determinada política, seja porque ocupam um cargo com 
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elevado status dentro da instituição, o que lhe possibilita agir de forma mais autônoma 

utilizando as ferramentas disponíveis a seu favor, seja porque as normas lhe conferem 

prerrogativas que autorizam sua ação de veto.  

No caso da JE, os atores que notadamente possuem essas características são 

os integrantes do TSE. Com função hierárquica superior no interior da JE e também 

em relação ao Poder Judiciário como um todo, os Ministros possuem poder de 

definição no que tange às diretrizes a serem seguidas pelas instâncias inferiores. De 

igual modo, possuem prerrogativas normativas, conforme visto no capítulo 2, e, ainda, 

dentre eles figuram três integrantes do STF e dois do STJ, ou seja, cinco dos sete 

membros do TSE são integrantes do alto escalão do Poder Judiciário, com autoridade 

e influência no interior da organização, principalmente no que se refere aqueles 

oriundos do STF. Dessa forma, esses atores possuem possibilidade de ação como 

veto players, o que, na prática, se confirma na análise realizada a seguir. 

Já no âmbito do CNJ, há possibilidades mais restritas ou menos encorajadoras 

à existência de veto players, como também será evidenciado no decorrer do capítulo. 

Contudo, os integrantes da cúpula do CNJ foram considerados pela tese como 

possíveis veto players. Isso porque eles ocupam vaga no órgão de controle do Poder 

Judiciário, coletiva e individualmente possuem prerrogativas de fiscalização e de 

imposição de comandos aos demais órgãos deste Poder e, ainda, estão 

hierarquicamente acima de todas as demais instituições judiciárias, a exceção do STF. 

Contudo, embora presente características que possibilitariam a estes agentes 

ocuparem uma posição de veto players, frente à JE não foi verificado êxito em suas 

ações. 

Para observar se os agentes possuem forte ou fraco poder de veto entende-se 

necessário compreender se o contexto político e institucional proporciona a eles o 

acesso a recursos, institucionais ou extrainstitucionais, capazes de bloquear as 

mudanças e como eles utilizam esses recursos estabelecendo coalizões e 

mobilizando ferramentas para manutenção ou redistribuição do poder. 

Em primeiro lugar, é relevante entender que o período analisado possui 

características determinantes para o conflito. Sendo o início da atuação do CNJ, sua 

agência é marcada pelo processo de institucionalização, o que Falcão, Lennertz e 

Rangel (2009) chamam de institutional building (construção institucional). Neste 

momento, as tensões e a harmonia em torno da instituição estão sempre latentes e 

os acordos obtidos são sempre provisórios.  
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Dessa forma, o CNJ encontrava-se inserido em um ambiente de incertezas 

quanto as suas competências. Como consequência dessa situação, ele procurou 

desbravar seu espaço no interior do Poder Judiciário e "marcar seu território".   

Essas incertezas quanto ao campo de atuação do CNJ e, em contraponto, o 

fato da JE possuir uma história consolidada no cenário político como instituição 

competente para decisões em matéria eleitoral, concedeu ao TSE um ambiente 

propício para barrar a atuação do CNJ.  

Durante o conflito, em diversos momentos é ressalvado pelos agentes que 

atuaram pela JE que, historicamente, ela possui autonomia e exclusividade sobre a 

matéria eleitoral e que o CNJ, instituição que foi criada apenas recentemente, não 

teria poder de modificar esta forma de atuação.  

Como demonstrado no capítulo 3, há uma elevada autonomia institucional 

relativa ao autogoverno judicial enraizada no Poder Judiciário e presente de forma 

intensa na JE frente as especificidades que envolvem sua atuação e aos poderes 

conferidos a ela desde sua criação.  

Ainda, nas últimas décadas, a JE ampliou o escopo de suas decisões e utilizou 

a prerrogativa inerente ao rule making de forma abrangente, não apenas aplicando a 

lei ou utilizando o poder de determinação do sentido da norma de forma restrita, mas 

procurando aumentar seu papel na elaboração das regras eleitorais, modificando e 

até inovando em matéria legislativa. Essa ampliação de sua atuação sobre o rule 

making proporciona aos agentes que ali atuam um espaço vasto e repleto de 

ferramentas institucionais para ação. 

Há também a perspectiva da própria JE de seu papel enquanto promotora e 

garantidora das eleições limpas e justas. Já em 1932, na sua criação, foi creditado a 

ela o status de instituição moralizadora do pleito, a qual, sem possuir interesse direto 

nos resultados do processo eleitoral, possuiria a isenção necessária para conduzir as 

eleições e garantir a sua transparência. E este papel foi incorporado pela instituição, 

refletindo nas manifestações dos agentes que ali atuam. Lewandowski ressaltou essa 

particularidade da JE: 

 

A missão constitucional confiada à Justiça Eleitoral é a de garantir que a 
soberania popular se manifeste da forma mais livre e democrática possível. 
Para isso, o constituinte de 1988 fixou a atribuição exclusiva dessa Justiça 
para administrar as eleições, sob a direção do TSE, uma Corte 
eminentemente constitucional que, por essa razão, é presidida e integrada 
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por membros do Supremo Tribunal Federal (BRASIL. TSE. Processo no 
0002156-06.2010.6.00.0000, p. 3). 

 

Assim, para aqueles que atuaram pela JE no período analisado – com a 

exceção do Ministro Gilmar Mendes –, não caberia ao CNJ a interferência em suas 

ações e à JE corresponderia o papel de defensora de seu status enquanto organismo 

especialmente instituído para o fim de administrar as eleições.  

Ainda, os debates que permearam a criação do CNJ, envolvendo as 

características institucionais referentes à forma como ele é composto, à multiplicidade 

de organizações que indicam os Conselheiros e a existência de membros externos ao 

Judiciário, não cessaram após o início de sua atividade. Essas disputas apenas foram 

transferidas para outras arenas, como o campo judicial (FALCÃO; LENNERTZ; 

RANGEL, 2009).   

Os Ministros do TSE ressaltaram a insegurança e as incertezas que rodearam 

a criação do Conselho como justificativa para não acatar as mudanças determinadas 

pelo órgão. Foram diversas as manifestações dos Ministros do TSE nesse sentido. O 

Ministro Dias Toffoli foi um dos que utilizou este elemento em suas manifestações no 

TSE: 

 

A delicadeza e a especificidade da Justiça Eleitoral ser colocada a sujeição 
de um órgão de composição plúrima e de representantes políticos sejam os 
do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, sejam os representantes 
da advocacia ou mesmo do Ministério Público com o poder de liminar 
administrativa, a qualquer tempo, contra ato do Poder Judiciário Eleitoral, eu 
penso que não tem nenhuma fundamentação de competência (BRASIL. CNJ. 
Processo no 0001915-90.2014.6.00.0000, p. 8). 

 

Observa-se que todas essas variáveis forneceram um ambiente propício para 

a JE agir contra a atuação do CNJ naqueles temas em que se considerou ameaçada 

– e que, como visto, corresponde prioritariamente às questões administrativas, pois 

em termo orçamentário e disciplinar ela tendeu a acatar a competência do Conselho.  

O contexto político da recente criação do CNJ e do processo de 

institucionalização, as incertezas que rodearam a sua implementação e as dúvidas 

quanto ao alcance de sua competência, bem como, a força política da JE e as 

características que possibilitam a ela uma expansão do seu espectro de atuação. 

Todos esses são elementos que promoveram um ambiente apto para que os agentes 

do TSE mobilizassem ferramentas institucionais como veto players às ações do CNJ. 
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Outros aspectos acumulam-se às variáveis mencionadas. O TSE, em seu 

conjunto, demonstrou ser uma coalizão forte, com um alto poder de atuação e de 

influência. Como já destacado, constatou-se um consenso e uma mobilização 

conjunta em torno do que entendiam serem os interesses da JE que se encontravam 

sob ameaça.  

Os ministros, apesar da rotatividade no cargo, atuaram em uma mesma linha 

ao longo do período analisado, buscando manter o status quo institucional. No interior 

desta coalizão houve uma coesão quase absoluta, com exceção do Ministro Gilmar 

Mendes, em torno do interesse de manutenção do poder da JE sobre seu autogoverno 

e sua liderança quanto a organização do processo eleitoral.  

Em relação ao CNJ, encontrou-se um menor debate nas votações e uma 

tendência a seguir o voto do relator sem adentrar em detalhes ou especificações do 

caso em julgamento. Como observado no capítulo anterior, em 34 dos 38 casos 

analisados a decisão final seguiu à indicação do relator. 

No entendimento da tese, esses dados não são indicadores de uma elevada 

coesão e confiança mútua, de modo a que seguir o relator é o mais cômodo e mais 

rápido. E, sim, são tomados como ausência de infusão de valor e de “espírito de 

corpo”, ainda mais porque os casos analisados pela tese eram aqueles em que as 

decisões do CNJ estavam sendo contestadas. 

Dessa forma, o papel dos relatores no CNJ possuiu grande destaque. A 

prerrogativa de colocar em pauta para votação do plenário ou decidir 

monocraticamente, coloca nas mãos do relator o poder de individualmente determinar 

mudanças à JE e a resposta a ser oferecida à contestação recebida16.  

Ainda que posteriormente tais mudanças possam ser objeto de recurso ao 

plenário do CNJ, a determinação gera consequências diante da entrada em vigor 

instantaneamente. Este aspecto norteou grande parte do conflito e foi um dos 

argumentos mobilizados na discussão pelo TSE, que criticou a ingerência do CNJ na 

JE por meio de decisões individuais de alguns Conselheiros. 

                                           
16 Em regra, os Conselheiros possuem limites para a atuação individual. Quando recebem um novo 
processo possuem algumas opções. Primeiro, podem receber a ação ou não a conhecer por se tratar 
de matéria que não lhe compete ou por não preencher os requisitos técnicos de uma ação. Se 
conhecido o feito, podem deferir liminarmente, antecipando os efeitos de uma futura decisão, visando 
evitar danos irreversíveis. Contudo, essa decisão deverá ser posteriormente apresentada ao plenário 
do Conselho que poderá reformar ou corroborar a liminar. Eles também solicitar a inclusão do processo 
em pauta para ser julgado pelo colegiado ou decidir monocraticamente, quando tratar de assunto 
abordado em Enunciado Administrativo ou entendimento firmado pelo CNJ ou pelo STF (BRASIL. CNJ. 
RI, 2009, art. 25). 
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O Ministro Gilmar Mendes, que tende a apoiar a atuação do CNJ, em relação a 

este assunto se manifesta pela necessidade de limitar a possibilidade de decisões 

liminares expedidas por conselheiros monocraticamente: 

 

As liminares precisam de limitação, até mesmo, de uma afirmação que não 
se pode fazer, que não ha cabimento. Quer dizer, mimetizou-se o modelo 
judicial no pior sentido dos termos, pois um órgão que deveria decidir 
colegiadamente e com certo cuidado, a liminar deveria ser excepcionalíssima, 
tornou-se algo de rotina (BRASIL. CNJ. Processo no 0001915-
90.2014.6.00.0000, p. 9). 

 

Em outro processo, o Ministro Lewandowski também destaca negativamente 

esse aspecto de um Conselheiro, monocraticamente, determinar providências à JE. 

Seu posicionamento foi seguido pelo Ministro Aldir Passarinho Junior o qual afirma 

que "a Justiça Eleitoral é sistêmica" e que não é possível "tentar corrigir pontualmente 

algo de forma isolada, e, menos ainda, por decisão escoteira de um conselheiro" 

(BRASIL. TSE. Processo no 0002533-74.2010.6.00.0000, p. 13). 

Outra característica presente foi a do Presidente do CNJ como possível  

articulador com o TSE. O Ministro Dias Toffoli utilizou a particularidade que envolve a 

composição dos dois órgãos, de participação dos membros do STF tanto no TSE 

quanto no CNJ, para dar suporte ao seu posicionamento e procurar uma estratégia 

para reverter as decisões do Conselho:  

 

[...] surgem decisões monocráticas nesse sentido da noite para o dia. 
Também registro que mantive conversa com o Ministro Ricardo Lewandowski 
na qual ele disse que a Resolução adotada pelo CNJ recentemente não se 
aplica, no entendimento dele, as requisições formuladas pela presidência do 
TSE. (BRASIL. CNJ. Processo no 0001915-90.2014.6.00.0000, 2015, p. 6). 

 

O Ministro Ricardo Lewandowski era presidente do CNJ à época e a via de 

acesso a ele, que é colega de tribuna no STF, é utilizada como ferramenta para 

enfatizar sua colocação e demonstrar que o TSE possui meios para modificar as 

decisões do CNJ por meio do contato interno com um dos seus integrantes. 

Assim, a condição do Presidente do CNJ como agente de veto foi uma medida 

de articulação estratégica entre os envolvidos. Nos processos nos 0002533-

74.2010.6.00.0000, 0003660-47.2010.6.00.0000 e 0002156-06.2010.6.00.0000, o 

TSE encaminha ao Presidente do CNJ ofício, comunicando suas decisões no sentido 

de não caber ao CNJ intervir sobre matéria que envolva a JE.  
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Ainda que não tenha sido verificado nos processos analisados nenhuma 

medida direta de veto interno do Presidente do CNJ a favor das determinações do 

TSE, os ministros do TSE recorreram a esse argumento para enfatizar a possibilidade 

de buscar no Presidente do CNJ um aliado que, internamente, articulasse uma 

mudança no CNJ.  

Como já destacado no capítulo anterior, mais do que buscar um coleguismo ou 

uma perspectiva apaziguadora do Presidente do CNJ, os ministros do TSE atuaram 

na expectativa de que, ao ponderar todos os aspectos envolvidos, ele tenderia a agir 

com cautela. Isso porque tomar uma decisão enquanto Presidente do CNJ possibilita 

que sua preferência pessoal prepondere à do colegiado. Isso permite a ele evitar um 

conflito com o TSE, o que seria prejudicial no andamento de sua gestão junto ao órgão 

e, ainda, fugir de levar o embate para o STF, onde a alta fragmentação na tomada de 

decisões poderia acabar significando a derrota da sua linha de argumentação. Assim, 

interferir através de seu papel no CNJ pode ser mais favorável e menos desgastante 

para o Conselho e para o próprio Presidente. 

Como integrante membro do STF no Conselho, alguns aspectos seriam 

promissores para a efetivação dessa estratégia. Primeiro porque, conforme constatou 

Fragalle Filho (2013), o Presidente do CNJ estabelece as prioridades e constrói a 

agenda de atuação do órgão a partir de sua perspectiva. Segundo, porque o Ministro 

Presidente tem o poder de definir a pauta dos julgamentos, ou seja, possui a 

prerrogativa de incluir processos em pauta ou, ainda, retardar a decisão sobre 

determinados casos.  

Assim, ainda que não foi presenciado nos casos analisados a efetiva utilização 

destas prerrogativas por parte do Presidente do CNJ a favor da JE, a possibilidade de 

isto ocorrer foi utilizada como articulação política, um meio de mobilizar essas 

prerrogativas do Presidente do CNJ como argumento, muito mais do que a utilização 

prática e efetiva dessa interferência. 

Além disso, a presença dos membros do STF na composição do TSE e o fato 

de o STF e de seus ministros não estarem submetidos ao controle do Conselho foi 

utilizado como argumento para restringir a atuação do CNJ. O Ministro Herman 

Benjamin, ao julgar a aplicação da Resolução 209/2015 do CNJ à JE, dispõe que o 

TSE não precisaria adentrar no debate sobre o mérito, pois, segundo ele, o assunto 

"morre na preliminar", pois o CNJ não tem "poderes para regrar a Justiça Eleitoral – e 
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entenda-se, sobretudo, o TSE, que é integrado por Ministros do Supremo Tribunal 

Federal" (BRASIL. CNJ. Processo no 0001915-90.2014.6.00.0000, 2015, p. 11). 

Da mesma forma, ao tratar da Res.-CNJ n° 146/2012, o Ministro Henrique 

Neves expôs que: 

  

Nos termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 
3.367, o CNJ não tem competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus 
Ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que 
aquele está sujeito.  
De acordo com o artigo 119, parágrafo único, da Constituição da República, 
a Presidência e a Vice-Presidência do Tribunal Superior Eleitoral devem ser 
necessariamente exercidas por Ministros do Supremo Tribunal Federal 
eleitos entre aqueles que compõem este órgão máximo da Justiça Eleitoral. 
(BRASIL.TSE. Processo no 0000640-43.2013.6.00.0000, p. 21-22).  

 

Lewandowski também deu ênfase à intersecção entre os membros do STF e 

do TSE, e ressaltou que entende que o TSE é uma corte constitucional que "é 

presidida e integrada por membros do Supremo Tribunal Federal", dessa forma, 

possui status superior ao do CNJ (BRASIL. TSE. Processo no 0002156-

06.2010.6.00.0000, p. 3).  

Nesta mesma linha, o Ministro Dias Toffoli afirmou: 

 

Entendo que o Conselho Nacional de Justiça, mesmo que criado por emenda 
constitucional, não tem competência para tratar a respeito dos juízes 
eleitorais, sejam eles oriundos de qualquer classe ou tribunal. Não cabe ao 
CNJ, que não tem competência nem superioridade sobre o Supremo Tribunal 
Federal, de dirigir orientações a uma justiça que é presidida por um integrante 
do Supremo Tribunal Federal, que tem na sua vice-presidência outro 
integrante do STF e é composto por um terceiro juiz vogal também ministro 
do STF, além de três ministros substitutos (BRASIL. TSE. Processo no 39253-
74.2009.6.00.0000, p. 15). 

 

Cármen Lúcia ainda faz coro a essa afirmação e ressalta que a atuação 

monocrática de Conselheiros demonstraria "falta de respeito com o Tribunal Superior 

Eleitoral que, como Vossa Excelência acaba de realçar muito bem, é composto por 

três Ministros do Supremo Tribunal Federal e dois Ministros do Superior Tribunal de 

Justiça" (BRASIL. TSE. Processo no 0002156-06.2010.6.00.0000, p. 6). Marco 

Aurélio, da mesma forma, diz que  

 

o Conselho Nacional de Justiça não exerce crivo e não pode implementar 
glosa no tocante a um Tribunal integrado por três Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, dois Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dois 
eminentes profissionais do Direito egressos da categoria dos Advogados 
(BRASIL. TSE. Processo no 0002156-06.2010.6.00.0000, p. 5-6). 
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Sobre essa questão, cabe ponderar que esse não é o entendimento do CNJ – 

o que será reafirmado na Resolução 216/2016, a ser comentada adiante – e tampouco 

o do STF, que ao deliberar sobre a ADI 3.367 excetuou apenas o STF da ingerência 

do CNJ e o posicionou abaixo dele e acima de todos os demais órgãos do Judiciário.  

Os ministros citados acima afirmam o contrário. As motivações possíveis são 

várias: por terem entendimento diverso do expresso no parágrafo anterior, por 

mobilizarem esse argumento meramente como parte da disputa política e forma de 

pressão. Ou, ainda, por identificarem ou por confundirem a instituição TSE com os 

ministros do STF que nele atuam – o que é recorrente, inclusive na teoria e também 

foi objeto de distinção na Resolução 216/2016. E, por fim, porque consideram que a 

competência do CNJ existe, mas não é irrestrita, tem determinadas abrangências e 

temáticas como limite, nas quais ele deve se submeter a outras instâncias do 

Judiciário. Como já ponderado diversas vezes, saber quais são esses territórios 

exclusivos e concorrentes é motivo de disputa, ainda mais no cenário do advento de 

uma organização nova como o CNJ.  

Outra questão referente à estrutura das instituições que apareceu como 

justificativa para a JE barrar as determinações do CNJ foi a atuação de seus membros 

por mandatos. Dias Toffoli se manifestou contra a atuação do Conselho, afirmando 

que "está na hora de coibir esse tipo de atuação, porque surgirá a politização do CNJ 

e lá não há vitaliciedade; há mandato (BRASIL. TSE. Processo no 0002533-

74.2010.6.00.0000, p. 10).  

Dois aspectos podem ser destacados a partir desta fala. Primeiro em relação à 

politização. É uma referência ao fato de que muitos Conselheiros não são magistrados 

de carreira e, dessa forma, para atuarem como Conselheiro necessitam de uma 

indicação política. É o caso dos integrantes indicados pela Câmara dos Deputados e 

pelo Senado Federal.  

Em diversos momentos os membros do TSE se manifestaram contrários à 

atuação de membros que não são integrantes do Judiciário. O Ministro Lewandowski, 

por exemplo, entendeu que não caberia aos Conselheiros enviarem solicitações, 

pedidos de esclarecimentos ou fazerem determinações aos Ministros do TSE, "porque 

eles não são magistrados como os demais integrantes das Cortes Superiores, que 

podem pedir informações, por direito próprio, porque está fundado na lei" (BRASIL. 

TSE. Processo no 0003660-47.2010.6.00.0000, p. 5).  
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Nas manifestações de Toffoli e Lewandowski, eles não ponderam o fato de que 

no próprio TSE há dois integrantes indicados dentre advogados e que, portanto, 

também atuam por mandato e não são oriundos da magistratura. A grande diferença 

é que estes são indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio STF, que, dessa 

forma, tem condições de controlar os nomes indicados para que sejam escolhidos 

pelo Presidente da República.  

No caso do CNJ, os integrantes oriundos da advocacia são indicados pelo 

Conselho Federal da OAB e, portanto, não passam pelo "filtro" do STF. Assim, esta 

argumentação incorpora uma crítica que vai além do significado raso expresso na 

manifestação. Não são os membros não magistrados que recebem a crítica, mas sim 

os integrantes indicados ao CNJ por outras organizações como a OAB, o Senado ou 

a Câmara, os quais não passam pela aprovação direta ou indireta dos integrantes da 

cúpula do Judiciário. 

O segundo aspecto que deve ser destacado na fala do Ministro Toffoli é a 

questão do mandato. Este fato merece uma maior reflexão, pois não é 

necessariamente a atuação por mandato o problema, haja vista os membros do TSE 

também trabalharem neste sistema. O problema está na não vitaliciedade dos 

membros indicados politicamente. E este ponto está diretamente relacionado ao medo 

da politização ressaltado pelo Ministro, apesar do já comentado “esquecimento” de 

que o mesmo ocorre com dois dos sete integrantes do TSE – e as razões para tal 

também foram apontadas.  

A dependência de indicação externa para o cargo pode ser um fator perigoso 

quando analisado sobre o viés da permeabilidade política que essa dependência 

causa. A isenção necessária no julgamento pode ser afetada pela necessidade de 

corresponder às expectativas daqueles que os indicaram.  

Contudo, não foi encontrada nenhuma evidência de que os Conselheiros 

externos tendessem a votar para beneficiar as instituições que representam ou 

decidissem pela ingerência do CNJ sobre a JE de forma mais incisiva. Pelo contrário, 

constatou-se que a maioria das decisões conflituosas partiram de Conselheiros 

indicados pelo próprio Judiciário e, portanto, membros deste Poder, possuidores da 

vitaliciedade.  

Dessa forma, nos dados analisados não foram encontrados indícios da 

modalidade de politização do CNJ mencionada pelo Ministro Toffoli. A narrativa do 

Ministro se revela muito mais uma construção política, com vistas a atingir 
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determinados objetivos, do que uma sentença necessariamente verdadeira, o que, 

aliás, não é levado em conta, pois o argumento torna-se uma afirmação premeditada 

e repetida desde os debates que envolveram a criação do órgão. Assim, torna-se um 

discurso noticiado como válido independentemente de sua corroboração prática, e é 

mobilizado pelos Ministros do TSE como artifício contrário ao CNJ com o objetivo de 

desconstruir sua legitimidade. 

No CNJ, ao contrário do constatado no TSE, não houve uma coalizão interna 

forte, questão que, como visto no capítulo 5, é aprofundada pelo alto número de casos 

julgados pelo plenário, pela falta de discussões nas sessões e pela forte presença de 

decisões individuais, o que esvazia a atividade do órgão enquanto colegiado. Além 

disso, internamente a coesão não pôde ser evidenciada pelos dados analisados. 

Encontrou-se, ao contrário, uma mudança de comportamento dos agentes diante da 

atuação do TSE.  

Durante o período, observou-se quatro momentos distintos na atuação do CNJ:  

(1) nos primeiros anos há um menor número de casos conflituosos;  

(2) a partir de 2007, há uma incidência mais intensa do Conselho sobre 

questões que envolvem a atuação e a forma de organização interna da JE e um 

aumento do conflito entre as instituições;  

(3) após forte atuação do TSE como veto player às mudanças intentadas pelo 

Conselho, há uma retração de seu avanço sob à JE com determinações de 

concorrência de competência e envio de casos para serem analisados primeiro pelo 

TSE. Essa terceira fase ocorre a partir de 2009, mas se intensifica em 2012;  

(4) por fim, verificou-se novamente um declínio da atuação do CNJ frente a 

questões que afetem a administração e a gestão interna da JE.  

Importante compreender esta mudança por parte do CNJ. A seguir a 

interpretação sugerida por Rosilho (2011) – um autor que vê com otimismo a atuação 

do CNJ e que exalta as suas conquistas –, ele pratica o experimentalismo institucional. 

Ou seja, tornou-se uma espécie de laboratório de soluções institucionais: propõe 

soluções provisórias e sujeitas a teste para questões e problemas determinados, 

aplica o método de tentativa e erro, verifica quais produzem efeitos positivos ou 

negativos, preserva as que deram certo, abandona as que fracassaram e faz as 

adaptações necessárias para aprimorar terceiras.   

Consequentemente, para esse autor, quando o CNJ declina da competência, 

ao ser contestado pelo TSE, reconhece que a alternativa proposta não era a mais 
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eficiente ou a sua interpretação não era a correta. Os mesmos elementos podem ser 

reconhecidos quando afirma existir competência concorrente e envia os processos 

para serem apreciados por órgão da Justiça Eleitoral. No dizer de Rosilho (2011), “o 

Conselho poderá avaliar a repercussão de suas resoluções na medida em que ele for 

processualmente instado a se manifestar sobre seus efeitos e determinações. [...] 

pode-se observar que o Conselho é receptivo a opiniões externas — ou inputs —, 

dispondo-se a ‘aprender’ com a prática”. 

Não se comunga dessa visão. Considera-se que a mudança do CNJ reflete o 

forte poder de veto do TSE e, em contrapartida, a existência de veto players com baixo 

poder no CNJ. Quando o Conselho tem a aplicabilidade de suas determinações 

bloqueadas pelo TSE e constata que as demais instâncias da JE seguem as diretrizes 

daquele órgão, modifica sua estratégia de atuação.  

Não conseguindo reverter as decisões do TSE e buscando não perder sua 

competência e a possibilidade de participação em decisões futuras, passa a 

determinar a concorrência na atuação o que, em regra, significou encaminhar à JE os 

processos para que ela decidisse como devia proceder no âmbito da administração 

interna e do processo eleitoral. 

Essa instabilidade decisória e a falta de coesão ao longo do período são frutos 

dos aspectos evidenciados na primeira seção. O curto período de existência não 

permitiu a consolidação de orientações precedentes que condicionem as escolhas dos 

agentes, o que dificulta o sustento de suas decisões frente à JE. Ainda não há uma 

identidade institucional que promova uma coesão entre aqueles que atuam no CNJ, 

que promova os interesses da instituição por meio de uma autonomia que suplante 

preferências individuais e pressões de outros atores políticos. 

Em síntese, nos conflitos analisados, foi constatado que o contexto de atuação 

dos agentes permitiu a existência de agentes de veto com forte poder de atuação na 

JE. Este contexto abrangeu: (1) a recente institucionalização do CNJ e as incertezas 

que permeavam sua atuação; (2) os conflitos que envolveram o processo de criação 

do CNJ e abarcaram uma enorme discussão sobre a legalidade e legitimidade deste 

órgão; (3) o ambiente com alto grau de autonomia relativa ao governo judicial eleitoral; 

(4) a história consolidada da JE no espaço político nacional, o que lhe proporciona 

autoridade e legitimidade de ação; (5) o processo de expansão da atuação da JE nas 

últimas décadas. 
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Todos esses aspectos relacionados ao contexto político e institucional em que 

as mudanças graduais ocorreram concedeu um ambiente favorável à agência da JE. 

Além disso, aspectos estruturais de ambas as instituições forneceram aos agentes 

argumentos e estratégias para vetar as mudanças propostas pelo Conselho: (1) o fato 

de os membros do STF não estarem submetidos ao controle do CNJ, sendo que três 

deles atuam diretamente no STF; (2) a relação direta da JE com o Presidente do CNJ, 

que é indicado dentre os integrantes do STF; (3) a composição heterogênea do 

Conselho e a existência de membros externos, o que remete às discussões e críticas 

existentes ainda quando  a criação do CNJ estava em pauta; (4) a atuação por 

mandatos e possível politização do CNJ diante das indicações políticas de alguns dos 

seus integrantes. 

Já o CNJ, instituição recente e em processo de institucionalização, não 

proporcionou um ambiente de forte coalizão entre seus membros e nem forneceu um 

contexto estável para que a os agentes atuassem pela implementação das mudanças 

propostas e articulassem a ampliação do seu espaço junto à JE.  

Características internas enfraqueceram o poder de coalizão entre os membros 

da instituição. Observou-se a falta de discussão nas sessões e o grande número de 

decisões monocráticas ou julgadas em lista, o que intensificou o papel do relator.  

O fato é que o CNJ não conseguiu se mobilizar junto à JE para impor suas 

decisões e, ao longo do período, houve mudanças na forma como o Conselho 

direcionou suas determinações e um esvaziamento do seu poder frente à JE. 

 

7.2.1.2 Discricionariedade na interpretação e na aplicação das regras 

A discricionariedade nas regras institucionais fornece possibilidades maiores 

ou menores para a ação dos agentes no intuito de promover mudanças. Assim, 

compreender a abrangência da discricionariedade quanto à interpretação e à 

aplicação das regras e as prerrogativas conferidas aos atores para que possam 

modificar as normas, contribui para a análise das transformações graduais nas 

instituições.  

No caso da JE, a variação jurisprudencial e normativa aliada à legislação 

aberta, esparsa e muitas vezes contraditória, e ainda o fato de que a cada eleição 

novas diretrizes são estabelecidas pelo TSE, modificando procedimentos internos na 

JE, torna possível ou ao menos facilita a introdução de mudanças pelo CNJ.  
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Além disso, para o exercício do controle administrativo do Poder Judiciário foi 

concedida ao CNJ a prerrogativa de editar resoluções por meio das quais torna 

obrigatório seus preceitos. Assim, ele possui poder para determinar mudanças 

internas à JE através de reinterpretações, modificações nas formas de aplicação das 

normas ou até mesmo editando novas diretrizes de ação.  

Durante o período analisado, diversas decisões do CNJ modificavam 

substancialmente a forma como historicamente a JE vinha atuando. As mudanças 

mais marcantes e desencadeadoras de conflito foram destacadas no capítulo anterior, 

como, por exemplo, a determinação de devolução dos servidores requisitados de 

outros órgãos pela JE ou o estabelecimento da obrigatoriedade de plantões 

permanentes no Judiciário Eleitoral.  

Em outras palavras, uma legislação aberta, constantemente reinterpretada pelo 

próprio TSE, e a possibilidade de elaborar normas com diretrizes impositivas, permitiu 

ao CNJ intervir de forma mais incisiva na JE. Não apenas sugeriu mudanças ou 

recomendou alterações internas à JE, mas sim determinou tais modificações ao se 

servir de sua prerrogativa de editar resoluções.  

Entretanto, apesar desta discricionariedade e da prerrogativa de atuação por 

meio de resoluções, a instituição encontrou barreira em uma especificidade da JE, a 

qual possui a alcunha de expedir normas com força de lei ordinária e se utilizou deste 

poder como forma de destituir as resoluções do CNJ.  

Um exemplo pode ser evidenciado pela manifestação do Ministro Gilmar 

Mendes no debate envolvendo a aplicação da Resolução 209/2015 do CNJ17. Ele 

expõe seu entendimento de que se o TSE não vai acatar a resolução do CNJ que 

determina a implementação de juízes auxiliares na Justiça Eleitoral, precisa debater o 

assunto e estabelecer uma regra própria que regule a matéria. Dessa forma, a posição 

é de que o TSE, caso decida não seguir as resoluções do Conselho, não pode deixar 

uma lacuna quanto ao tema, o que geraria instabilidade e insegurança sobre o 

procedimento a ser tomado no âmbito da JE (BRASIL. CNJ. Processo no 0001915-

90.2014.6.00.0000). 

Da mesma forma, no debate envolvendo a aplicação da Resolução 146/2012 

do CNJ, que dispôs sobre a redistribuição de cargos no Poder Judiciário como um 

                                           
17 A Resolução 209/2015 do CNJ regularizou a convocação de magistrados para auxílio no âmbito do 
próprio CNJ e nos Tribunais Regionais e Superiores que compõe o Poder Judiciário, estabelecendo as 
circunstâncias em que se permite essa convocação, prazos e outras diretrizes.  
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todo, o TSE providenciou a regularização do assunto internamente para estabelecer 

seus parâmetros e dispor que, no que se refere à JE, é a resolução do TSE que deve 

ser seguida (BRASIL. TSE. Processo nº 0000640-43.2013.6.00.0000). 

Nestes dois casos, o CNJ determinou regras em um espaço que estava aberto 

ou que, no caso da lotação de servidores, encontrava-se confuso e definido em 

diversas resoluções do TSE e que deixavam margem para interpretações e 

ambiguidades. 

Assim, o fato de as diretrizes administrativas na JE possuírem lacunas, 

incertezas e modificações constantes, principalmente no que se refere as normas para 

administração do processo eleitoral, promove um campo aberto para a ingerência do 

CNJ. Contudo, observou-se que o TSE, ao não aceitar as determinações do Conselho, 

se viu obrigado a estipular ou reafirmar seu entendimento sobre os assuntos 

abordados, expedindo suas próprias resoluções ou determinando procedimentos a 

serem seguidos pelas demais instâncias da JE.  

Importante observar que nesses casos o TSE restringe as mudanças propostas 

pelo CNJ, mas institui ele próprio mudanças na JE. Ou seja, para preservar seu 

espaço, ameaçado pela atividade do CNJ, saiu da inércia e foi forçado a agir. E, ao 

olhar sob a perspectiva do Conselho: ele alcançou o objetivo de que a ordenação 

sobre essa questão fosse alterada e uma nova determinação se estabelecesse, ainda 

que não tenha sido por ele realizada e/ou contivesse as orientações que pretendia 

fixar.  

Como demonstrado no primeiro capítulo, o processo de mudança institucional 

endógena é complexo e a utilização de mecanismos de retornos crescentes, 

buscando reafirmar sua competência sobre o CNJ, pode oportunizar modificações 

institucionais ou abrir espaço para novas práticas, produzindo não apenas a 

reprodução, mas levando a reformas e desestabilizando a inércia institucional. 

Resumindo, o que foi observado nos dados empíricos é que, apesar da 

discricionariedade das regras que envolvem a administração interna da JE e das 

concernentes à administração do processo eleitoral, a competência normativa do CNJ 

encontrou barreira no fato de a JE também possuir prerrogativas referentes a tais 

temas.  

Outra particularidade que foi determinante nesse conflito é que, de forma 

distinta dos demais ramos do Judiciário, as resoluções expedidas pelo TSE possuem 

força de lei ordinária. Ainda que esta função normativa seja primordialmente exercida 
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para esclarecer, complementar ou regularizar legislações para adaptá-las aos casos 

específicos, na prática o TSE tem se utilizado desta função para estabelecer novas 

regras e judicializar questões eleitorais, como já visto no capítulo 4. Esse contexto 

institucional em que a JE está inserida oportuniza aos agentes que atuam no TSE um 

espaço amplo para a mobilização e definição da matéria eleitoral, seja para suprir, 

completar omissões presentes na lei, seja para fixar um sentido mais amplo ao seu 

poder normativo.  

Foi nesse curso de ampliação do poder da Justiça Eleitoral que o CNJ foi 

implementado. A ingerência do CNJ colidiu com uma Justiça Eleitoral cada vez mais 

ativa e preponderante no cenário político. O seu poder normativo, que vinha neste 

processo de alargamento, foi utilizado como artifício contra as implementações 

impostas pelo CNJ. Ainda, a possibilidade de estabelecer normas com força de lei 

ordinária serviu como argumento para o TSE barrar a imposição das regras do CNJ.  

No Processo nº 0002533-74.2010.6.00.0000, o Ministro Ricardo Lewandowski, 

ao tratar da aplicação da Resolução 88/2009 do CNJ, dispõe que "segundo a firme 

orientação jurisprudencial desta Corte e também do STF as resoluções baixadas pelo 

TSE possuem força de lei em sentido material. Por todas essas razões, a citada 

resolução do CNJ não se sobrepõe à resolução baixada pelo TSE" (BRASIL. CNJ. 

Processo nº 0002533-74.2010.6.00.0000, p. 154). No mesmo processo, o Ministro 

Dias Toffoli ressalta o caráter normativo das deliberações do TSE que possuem efeito 

erga omnes.  

Em outro caso, a Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura reforça essa 

argumentação: "não custa relembrar, por oportuno, que, segundo a firme orientação 

jurisprudencial desta Corte e também do STF, as resoluções baixadas pelo TSE 

possuem força de lei em sentido material" (BRASIL. TSE. Processo no 875-

78.2011.6.00.0000, p. 2). 

Fica explícito o entendimento do TSE de que suas resoluções, dotadas de força 

de lei, estão hierarquicamente acima das resoluções do CNJ e, dessa forma, conferem 

preponderância das regras do TSE sobre as determinações do Conselho. 

Em recente trabalho, Hacker, Pierson e Thelen (2015) destacam que a 

discricionariedade possibilita aos atores a implementação de mudanças endógenas 

mas, ao mesmo tempo, há a possibilidade de utilizar esta mesma discricionariedade 

para evitar a incidência de mudanças. Como já foi mencionado no primeiro capítulo, 

os autores fazem uma ponderação em circunstâncias em que a mudança é propiciada 
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pela ambiguidade institucional, todavia, ela acaba sendo evitada pela 

discricionariedade na aplicação das regras. No presente caso, pode-se considerar 

aspecto parecido.  

Encontra-se um ambiente propício à produção de mudanças pelo CNJ, pois há 

ambiguidade nas regras, legislações com uma amplitude interpretativa e a 

prerrogativa de expedir resoluções que tratam da administração do Poder Judiciário, 

incluindo a JE. Porém, o TSE também pôde utilizar da amplitude das regras eleitorais 

e de sua prerrogativa de interpretá-las e arbitrar diretrizes à JE para destituir a 

aplicação das normas instituídas pelo Conselho que considerou inaceitáveis, seja 

vetando sua aplicação via decisão judicial, seja estabelecendo novas regras que 

contrapõe aquelas emitidas pelo CNJ. 

Além disso, a ambiguidade e a discricionariedade também podem ser 

observadas a partir de outro ângulo. O CNJ se encontrava em meio a muitos 

questionamentos quanto à abrangência de sua atuação, não apenas pela JE, mas por 

outros órgãos do Poder Judiciário, pela AMB e pelo TCU – todos “incomodados” pelo 

advento do CNJ, muitas das decisões que vinha tomando e das novidades que vinha 

implementando.  

Assim, as regras que determinavam o alcance do CNJ também não eram claras 

e estavam em processos de constante adaptações, grande parte delas por meio de 

contestações jurídicas ou em processos administrativos, realizadas junto ao próprio 

CNJ, instâncias judiciais ou ao STF, conforme o instrumento escolhido. As incertezas 

que rodeavam o Conselho forneceram um campo apto para que a JE utilizasse dessas 

indefinições para agir, impor sua forma de atuação e determinar os caminhos que o 

CNJ pode ou não percorrer, quando se trata da própria JE. Dessa forma, a JE também 

estabeleceu mudanças e definiu competências para o CNJ, remodelando aquela 

instituição e a distribuição de poder no interior do Judiciário. 

Em síntese, na análise das duas variáveis independentes propostas por 

Mahoney e Thelen (2010), observou-se uma alta discricionariedade para interpretação 

e aplicação das regras nas instituições, bem como um elevado poder de veto por parte 

da Justiça Eleitoral. No próximo item, a partir destas observações será analisado o 

tipo de agente que atuou pelas instituições. 
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7.2.2 Variável interveniente: o tipo de agente 

Como exposto no capítulo teórico, Mahoney e Thelen (2010) entendem haver 

quatro possíveis tipos de agentes: insurgentes (insurrectionaries); simbiontes 

(symbionts), que podem ser parasitas ou mutualistas; subversivos (subversives); e 

oportunistas (opportunists).  

Defende-se que os agentes que atuaram pelo CNJ podem ser classificados 

como subversivos. Constatou-se que eles trabalharam dentro do sistema e esperaram 

os momentos propícios para estabelecerem mudanças. Dessa forma, atuaram como 

oposicionistas e sempre que possível acrescentaram novas regras ao lado das já 

existentes. 

Esta constatação afirma-se nos dados empíricos. Frente ao alto poder de veto 

que o TSE possuía e as dificuldades de implementar as alterações pretendidas na JE, 

os conselheiros optaram por determinar competência concorrente para decidir sobre 

muitos dos aspectos sobre os quais não estavam conseguindo impor suas 

determinações. Essa prática evidencia a estratégia de manter-se dentro do sistema 

possibilitando ao Conselho atuar quando entender oportuno. Dessa forma, não se 

trata de uma desistência, mas sim de uma estratégia de atuação frente a estrutura de 

autogoverno já instalada no Judiciário eleitoral.  

O autogoverno judicial, como já especificado, denota uma forma específica de 

governar e implica uma autonomia das partes envolvidas, baseada na independência 

judicial e fundamentada na defesa desta. No caso da JE, a autonomia interna é 

encapsulada por um poder hierárquico e resignada a comandos advindos dos TREs 

e especialmente do TSE, aos quais as instâncias inferiores são direcionadas.  

Dessa forma, o fato de as determinações do CNJ aos TREs e aos juízes 

eleitorais não serem seguidas é reflexo de uma estrutura constituída para atender aos 

critérios organizacionais estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Neste caso, o TSE 

e, em última instância, o STF, que estende sua teia de comando todo o Judiciário.  

Frente a isso, a instituição do CNJ encontrou dificuldade em implementar um 

novo sistema de governo. De um lado, porque já na sua criação o intento de uma 

instituição heterogênea acabou esvaziado por uma maioria de agentes internos ao 

próprio Judiciário, muitos dos quais membros de tribunais superiores. De outro, 

porque na hora de implementar as medidas por ele propostas, esbarrou em uma 

estrutura verticalizada de administração de questões funcionais e gestão de recursos 

internos. Diante disso, o Conselho não desestruturou o governo existente, mas buscou 
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andar ao seu lado. Estabelecer competência concorrente foi uma forma de se manter 

no jogo e esperar o momento oportuno para a ação. A Resolução 216/2016, a ser 

comentada adiante, é uma evidência dessa estratégia. 

Já os agentes da JE podem ser classificados como simbiontes do tipo 

mutualistas. Eles exploram as regras existentes, buscam fortalecer a instituição e 

manter seus interesses. Não procuram modificar as regras, mas sim as utilizam de 

maneira a favorecer o status quo. Ou seja, buscam explorar as regras, suas 

ambiguidades, formas de interpretação, visando à manutenção de poder sobre o 

governo da JE e sobre o processo eleitoral. Para isso, os agentes utilizaram 

ferramentas teorizadas pelo Institucionalismo Histórico, como autorreforço, feedback 

positivo e lock in. 

O mecanismo de autorreforço é evidenciado na reprodução de uma mesma 

forma de julgamento. Desde que o CNJ passou a atuar de forma mais invasiva, o TSE 

se posicionou contra essa ingerência. Ao longo do período, diferentes ações são 

julgadas em um mesmo sentido, o de preservar a competência da JE e vetar a do 

CNJ. Assim, o TSE estabeleceu uma linha de atuação que reforçava constantemente, 

a postura contrária ao controle do Conselho. 

Da mesma forma, as ferramentas de feedback positivo e do lock in aparecem 

nos julgamentos. Citam-se decisões monocráticas de outros Ministros do TSE e/ou 

decisões anteriores tomadas pelo plenário deste Tribunal que geraram externalidades 

vistas como positivas e reproduzem a ação em novos julgamentos. Ainda, o fato de o 

TSE ter decidido anteriormente barrar a ação do CNJ serve de base para fundamentar 

futuras decisões. Ou seja, o fato de, em diversas ocasiões, o TSE ter se manifestado 

no sentido de bloquear o CNJ significa que a escolha representa uma opção válida e 

viável. Assim, proporciona uma alternativa segura a ser seguida e apta a ser 

reproduzida.  

Na decisão proferida pela Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura no 

Processo no 875-78.2011.6.00.0000, ela destaca esse aspecto. Baseia sua decisão 

citando diversos casos em que o TSE decidiu de maneira a barrar o CNJ e ressalta 

que "o Plenário deste Tribunal Superior, ao examinar a atuação do CNJ, tem repelido 

a indevida interferência desse órgão administrativo nos trabalhos desta Justiça 

Especializada" (BRASIL. TSE. Processo no 875-78.2011.6.00.0000, p. 1).  

Da mesma forma, o Ministro Toffoli expõe que "o entendimento do TSE é firme 

no sentido de que o CNJ não possui competência para intervir, direta ou indiretamente, 
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em matéria constitucionalmente atribuída a esta Justiça Especializada" (BRASIL. 

TSE. Processo no 0000632-66.2013.6.00.0000, p. 5) e cita diversas decisões do TSE 

que seguem essa direção.  

A utilização dessas ferramentas também foi observada em outras decisões, 

como nos processos: 0001915-90.2014.6.00.0000; 0002533-74.2010.6.00.0000; 

0000537-70.2012.6.00.0000; 0002156-06.2010.6.00.0000; 1545-53.2010.6.00.0000; 

1215-22.2011.600.0000.  

Em todos esses casos, o argumento que embasa a decisão passa pela 

afirmação de que esta é a postura que o TSE tem tomado e que preservar a 

competência da JE tem permitido a essa Justiça manter seu poder sobre matérias 

relevantes que envolvem a autonomia de governo e de comando do processo eleitoral. 

Além da utilização destes mecanismos com a intenção de manter o status quo, 

pode-se observar uma atuação como agente de mudança por parte dos atores da JE. 

Constatou-se uma tentativa de redirecionamento do CNJ para funções ou propósitos 

que envolvessem a administração estratégica do Judiciário e o afastassem do controle 

da atuação interna da JE.  

Com a implementação do CNJ, houve uma desestabilização na distribuição de 

poder no Judiciário e os agentes que atuaram pela JE procuraram agir para manter o 

poder em suas mãos mas também para adaptar o CNJ para atender aos fins que 

melhor lhes favorecessem. 

Isso se confirma a partir dos dados empíricos. A JE acatou as mudanças 

inseridas pelo CNJ, quando elas trataram da administração estratégica do Judiciário. 

Contudo, barrou as alterações que incidissem sobre a administração interna da JE. 

Ainda, há pronunciamentos dos ministros que apontam para essa intenção. Como já 

mencionado, em um dos casos, o Ministro Marco Aurélio manifesta explicitamente seu 

entendimento de que deve haver um redirecionamento do Conselho para que sua 

finalidade seja planejar o Judiciário de amanhã (BRASIL. TSE. Processo no 0002156-

06.2010.6.00.0000, p. 5). 

Além disso, a existência de dubiedades e vazios normativos no que se refere à 

competência do CNJ permitiu aos agentes exercer uma reinterpretação dos comandos 

da instituição, buscando direcionar seus objetivos e propósitos. Conforme Rocha 

(2016, p. 53), a utilização das ambiguidades e lacunas nas normas existentes em 

busca de mudanças institucionais "envolve uma relação de poder com capacidade 

para contestar institutos políticos em face da persecução de determinados objetivos a 
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serem alcançados, mediante o uso de instrumentos institucionais". A JE possuía 

instrumentos para contestar as determinações do Conselho e utilizou dessas 

prerrogativas para afastar a atuação da instituição no que se refere a questões 

envolvendo o processo eleitoral e sua administração interna.  

Assim, ao contrário da hipótese prevista, os agentes da JE não trabalharam 

apenas com as ferramentas para manutenção do status quo propostas pelo 

Institucionalismo Histórico clássico. Eles também procuraram realizar mudanças no 

CNJ, estabelecendo limites para este órgão. O comportamento de vetar a atuação do 

CNJ em determinadas áreas e se posicionar a favor de um redirecionamento da 

atuação para um papel de gestor estratégico do Judiciário, contribuiu para uma 

retração da atuação do Conselho nas questões vetadas pelo TSE.  

A JE procurou, assim, remodelar o campo de atuação do CNJ para questões 

de ordem estratégica e técnica, como o estabelecimento de programas de ação, 

relatórios de gestão dos Tribunais e estratégias de modernização. Pretendeu restringir 

sua atuação à terceira dimensão mencionada quando se tratou do governo judicial, 

àquela que relaciona às competências no exercício do governo judicial com as tarefas 

de fixar planos, metas, e políticas públicas para o Poder Judiciário como um todo. 

É claro que essa ideia de privar do CNJ o exercício de determinadas tarefas e 

permitir a atuação em outras, mantêm-se contingencial. Cada passo dado em direção 

a uma ou outra dimensão que envolve o governo judicial servirá de novo parâmetro 

para a atuação do CNJ. Ou seja, a cada decisão ou a cada tarefa gerenciada pelo 

Conselho, novos conflitos poderão surgir e a aceitação do CNJ enquanto gestor 

estratégico não especifica um rol taxativo de tarefas sobre as quais o Conselho possui 

autoridade e poder irrestrito.  

Neste ponto que se aplica uma concepção ampla de governo judicial, que inclui 

um viés essencialmente político, relacionada à distribuição de tarefas e de poderes 

entre os órgãos que compõem o Judiciário. Ao estabelecer o que compete ao CNJ no 

que diz respeito ao governo judicial, a atuação do TSE procura mais do que uma 

reordenação da atuação do Conselho, busca restringir o alcance do seu poder sobre 

a JE.  

Ao fim e ao cabo, diz respeito a uma definição política e interessada sobre o 

comando do governo judicial e o poder ali envolvido, a qual se desdobra por meio da 

definição de quais áreas o CNJ não governará e onde é permitida sua atuação, o que 

só pode ser observada empiricamente a partir de uma descrição prática do modo 
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como o governo é exercido. Dessa forma, não cabe dentro de uma definição normativa 

estabelecida a partir de dimensões. É muito mais complexa e instável, sendo 

necessário observar a condução e a distribuição de poder entre os diversos 

organismos a partir da realidade no exercício do governo judicial. 

Na análise realizada, a dinâmica observada demonstrou uma JE que define em 

quais os assuntos lhe cabe atuar e determina o âmbito em que o CNJ possui 

competência de decidir, limitando o poder dele. Dá para concluir que, na perspectiva 

da JE, o órgão de controle, o CNJ, é controlado e direcionado para os fins que melhor 

coadunam com os interesses da já estabelecida hierarquia de comando do Judiciário 

Eleitoral. Dessa forma, a JE agiu como um ator de mudança e os seus agentes podem 

ser classificados como mutualistas, pois buscaram modificar e restringir o espaço 

sobre o qual o CNJ poderia atuar remodelando os contornos desse órgão. 

 

7.2.3 Mudança gradual 

O primeiro aspecto a ser destacado é a constatação de que durante o período 

analisado houve um processo de mudança incremental que gerou uma transformação 

gradual nas duas instituições (STREECK; THELEN, 2005). Por meio de mudanças 

sutis, foram sendo renegociados os arranjos institucionais existentes e, de forma 

gradual, foram incrementadas mudanças e ajustes no ambiente institucional, impondo 

limites, alargando o espaço de atuação e formando um novo parâmetro, distinto 

daquele encontrado no início do período analisado. 

Os conflitos ao longo do tempo foram palco para que essas modificações 

fossem debatidas e para que os agentes buscassem definir o melhor caminho em 

busca da satisfação de suas preferências e da instituição da qual fazem parte, em 

favor da manutenção ou ampliação de seu poder em relação a outra organização. 

 A mudança observada na JE pode ser classificada como "acréscimo em 

camadas". Conforme exposto no capítulo 1, nesse tipo de mudança não ocorre 

modificações diretas nas estruturas institucionais, mas se anexa novas regras ou 

instituições ao lado das antigas, as quais acumulam-se gerando um acréscimo em 

camadas. 

Pôde ser constatado que na JE não houve modificações estruturais, aliás essa 

instituição mantém sua estrutura praticamente igual desde sua criação, em 1932. Essa 

consolidação da instituição, ou como exposto na primeira seção a partir das 

contribuições de Polsby (2008), Huntington (1975) e McGuire (2004), dificulta a 
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implementação de modificações o fato dela estar institucionalizada, possuir um papel 

definido no sistema no qual se insere, durabilidade, adaptabilidade e complexidade na 

sua organização, além de um patrimônio institucional e jurisdicional acumulado ao 

longo dos anos e uma autonomia que permite o desenvolvimento de uma coesão 

interna. 

Ainda, há um forte poder de veto na cúpula da JE – na qual atuam três ministros 

do STF, é sempre bom frisar –, o que impõe barreiras a mudanças que alterem seu 

status e promovam modificações diretas ou substanciais na instituição. Além disso, 

como também já destacado, apesar de as regras eleitorais possibilitarem uma alta 

discricionariedade na interpretação e aplicação das mesmas, essa característica foi 

utilizada em benefício da própria instituição que vetou as modificações impostas pelo 

CNJ através da reinterpretação das suas regras e da utilização de seu poder 

normativo a fim de fazer prevalecer seu entendimento no que concerne ao governo 

da JE. 

No entanto, o CNJ conseguiu implementar algumas medidas, as quais, como 

foi destacado, tratam da administração estratégica e da implementação de melhorias 

referentes à modernização e à automatização dos serviços prestados no Judiciário 

como um todo. Nesse âmbito, o CNJ obteve êxito e suas diretrizes foram respeitadas 

e implementadas na JE. Dessa forma, no que tange a estes aspectos, foi observada 

uma mudança com a implementação gradual de algumas medidas impostas pelo CNJ, 

o que se coaduna com a classificação de mudança via acréscimo em camadas. 

Esse âmbito, que se refere ao planejamento do Poder Judiciário com vistas a 

modernizar sua máquina e qualificar os serviços prestados à população, foi um dos 

elementos norteadores das críticas que ensejaram a crise do Judiciário que precedeu 

a implementação da EC/45, abordada no capítulo 3. Questões como o acesso ao 

judiciário e a morosidade de suas decisões foram alguns dos pilares norteadores do 

debate.  

A falta de um governo judicial unificado e a configuração do Judiciário como um 

arquipélago de órgãos autônomos e independentes entre si dificultava a 

implementação de programas de ação que promovessem uma maior eficiência dos 

serviços. No que se refere a este fim, foi bem aceito pela JE os planos e estratégias 

implementados pelo CNJ. Assim, pode-se dizer que o autogoverno e o arquipélago 

existente neste Poder foi, ainda que sobre pequenos aspectos, diluídos sobre a 

perspectiva de um governo judicial central alocado no CNJ.   
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Contudo, essa aceitação se restringiu a este plano. Quando adentrou assuntos 

internos específicos, como a alocação de pessoal, o exercício de atividades ligadas 

ao planejamento das eleições ou intentou mexer em assuntos historicamente 

regulados ou que possuíam uma costumeira forma de atuação no interior da JE, o 

CNJ não logrou fazer valer suas decisões.  

A JE acabou criando normas próprias, realizando adaptações para que fosse 

possível manter o status quo, ainda que para isso fosse necessário a criação de novas 

regras internas. Dessa forma, a mudança ocorreu, mesmo que via adaptações que 

buscavam manter as regras sob a mesma direção.  

Resgatando as variáveis de Mahoney e Thelen (2010), a mudança do tipo 

acréscimo em camadas ocorrerá quando houver um alto poder de veto e baixa 

discricionariedade. Em relação ao primeiro aspecto, a empiria confirmou a hipótese e 

demonstrou a existência de fortes veto players no TSE, os quais atuaram contra a 

ingerência do CNJ junto à JE. Diante disso, o CNJ agiu pelas "beiradas", agregando 

algumas regras referentes a assuntos sobre os quais não pairou conflito, o que lhe 

permitiu estabelecer o acréscimo de algumas medidas no governo judicial no que 

tange às questões eleitorais.  

Os agentes do CNJ, classificados como subversivos, trabalharam dentro do 

sistema, determinando competência concorrente e mantendo a possibilidade de atuar, 

quando entendesse oportuno e viável. Uma via estratégica que possibilitou ao 

Conselho ir testando em quais assuntos conseguiria imergir e quais os limites que 

estavam sendo encontrados.  

Em relação à discricionariedade, a análise revelou que as regras que definem 

a atuação da JE possuem a característica de serem constantemente alteradas, além 

de possuírem ambiguidades e lacunas que fazem com que possam ser consideradas 

de alta discricionariedade.  

Dessa forma, a segunda variável para ser classificado o tipo de mudança como 

acréscimo em camadas – a baixa discricionariedade – não foi encontrada na análise 

realizada. Porém, esse aspecto não desconstitui a classificação do tipo de mudança 

encontrado. 

Primeiro, porque, ainda que essa discricionariedade esteja presente, o CNJ não 

a conseguiu utilizar diante das especificidades que marcam os poderes da JE 

brasileira, em destaque o poder regulamentar-normativo. Ele permitiu à JE utilizar as 

regras a seu favor e adaptá-las com o fim de vetar o CNJ. 
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Segundo, porque os próprios autores da teoria relativizam essa necessidade. 

Mahoney e Thelen (2010) ressaltam que no acréscimo em camadas as ambiguidades 

ou lacunas não são tão relevantes, já que a mudança não depende de alteração 

nessas regras. Como o nome pressupõe, ocorre o acúmulo de novas regras sem 

necessidade de modificação das normas ou das estruturas já existentes e, assim, o 

fato de elas possuírem maior ou menor discricionariedade não seria um elemento 

definidor para a classificação.  

E foi o que efetivamente ocorreu. O CNJ não logrou modificar a estrutura e as 

normas que regem a forma de governo judicial estabelecida, apenas acrescentou 

regras novas que correm ao lado das já existentes. E, ressalva-se, regras sobre 

temáticas específicas, sobre as quais a JE entendeu conveniente ou julgou oportuno 

acatar. 

Dessa forma, entende-se que este acréscimo ocorreu mais por uma aceitação 

da JE de que o CNJ pode atuar em determinadas temáticas, do que por êxito do CNJ 

em superar a capacidade de veto do TSE. Essa atitude da JE pode ser diagnosticada 

como um agir estratégico. Foi uma forma de a JE realocar o CNJ onde melhor lhe 

convém, sem necessidade de ir contra o texto constitucional que estabeleceu o 

Conselho. Ou seja, não havendo possibilidade de modificações estruturais no CNJ, 

ou dificilmente sendo possível o estabelecimento de mudanças formais, haja vista sua 

instituição via EC/4518, a forma de manter o governo judicial nas mãos de quem já o 

exercia, foi aportar o Conselho para um campo aberto no Poder Judiciário, o de 

                                           
18 Por ser matéria constitucional, a alteração na estrutura institucional estabelecida para o CNJ exigiria 
a realização de uma nova Constituinte ou de uma EC. A CF 1988 estabelece diversos limites para a 
alteração das diretrizes nela previstas, via EC. Dentre outros aspectos, que haja proposta feita por um 
dos atores legitimados, quais sejam: um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal; o Presidente da República; ou mais da metade das Assembleias Legislativas das 
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 
Além disso, o processo de aprovação de uma PEC passa por discussão e votação em cada casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos 
votos dos respectivos membros (BRASIL. CF 1988, art. 60). EC são razoavelmente comuns, pois já 
foram aprovadas 108, uma delas, aliás, a 61/2009 versou sobre a composição do CNJ, ou melhor, 
esclareceu alguns pontos, ao especificar questões relativas à Presidência e suprimir os limites de idade 
originalmente existentes. No entanto, em pesquisa nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, realizada em outubro de 2020, não foi encontrada nenhuma PEC que proponha modificação 
restritiva ao CNJ, e sim aquelas que ampliam sua competência ou que aumentam a quantidade de 
integrantes (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; BRASIL. SENADO FEDERAL, 2020). Outra 
maneira possível de modificar formalmente o CNJ é por meio de ADI. Porém, essa via já foi exaurida 
quando a AMB ingressou com a ADI 3.367 e, como já detalhado, não obteve sucesso e a 
constitucionalidade do Conselho foi determinada pelo STF. Dessa forma, pode-se considerar que a 
estrutura formal do CNJ dificilmente será alterada no curto prazo via procedimento formal e seria mais 
fácil ou menos custoso um processo de modificação via redefinição interna, a partir do redirecionamento 
de seu foco de atuação ou por meio da reinterpretação de suas competências. 
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estabelecimento de políticas públicas gerais para este Poder e programas de ação 

com vistas a sua modernização.  

Essa não foi uma escolha por modificar a forma como se organiza internamente 

o Poder Judiciário ou desarticular a divisão e autonomia que marca o arquipélago 

encontrado. Ao contrário, foi uma estratégia política de manutenção de autogoverno. 

Dito de outra maneira, diante da criação do CNJ, o meio encontrado pela JE para 

manter suas prerrogativas e preservar o poder em suas mãos foi adequar o CNJ ao 

desenho já estabelecido de governo judicial, contestando sua atuação e 

redirecionando-o para o exercício de tarefas que não afetassem sobremaneira a 

distribuição interna de poder.  

Em decorrência, a mudança que ocorreu no CNJ ao longo do período analisado 

pode ser classificada como do tipo "conversão". Essa categoria ocorre quando há um 

redirecionamento da instituição existente para um novo papel ou novas funções, sem, 

contudo, haver revisão formal da estrutura institucional.  

Nesse caso, as regras permanecem as mesmas, mas elas são interpretadas 

de maneira a alterar a atuação da instituição para novos fins. As lacunas e 

indeterminações quanto as competências do CNJ puderam ser exploradas pelos 

atores envolvidos para converter os propósitos de sua atuação. Os ministros do TSE 

utilizaram as incertezas que envolviam esse período de instabilidade institucional 

decorrente da juventude do CNJ, para reinterpretar a organização apontando novos 

caminhos que fossem mais favoráveis para o já existente autogoverno ou que 

trouxessem mais benefícios para a instituição da qual fazem parte.  

Assim, os agentes da JE trabalharam para reorientar o foco de atuação do CNJ 

no que se refere a assuntos que interferem na JE, contudo sem necessitar promover 

uma mudança abrupta ou estrutural no Conselho. Estes agentes, como destacado 

anteriormente, podem ser classificados como mutualistas. Eles utilizam as 

oportunidades encontradas para fortalecer a JE e moldar as regras existentes afim de 

manter seus ganhos e favorecer seus interesses. Os agentes mutualistas não buscam 

promover mudanças formais, mas sim reimplantar as regras existentes de maneira 

estratégica. 

Na falta de capacidade de destruir a instituição, passam a utilizá-la de novas 

maneiras, explorando as ambiguidades existentes em busca de efeitos mais 

favoráveis para si e para a organização que integram. No caso em análise, as 

incertezas institucionais que envolvem o CNJ foram utilizadas pela JE para buscar 



485 

 

uma conversão no seu escopo de atuação, a partir de uma contestação às decisões 

do Conselho sempre que elas adentrassem em matéria atinente ao governo judicial. 

Como já apresentado na primeira seção, o fato de o CNJ apresentar 

características que o classificam como uma instituição fluida ou plástica possibilita 

alterações no seu modo de atuação e nas suas prioridades sem necessidade de uma 

mudança no seu arranjo institucional. Tal característica já foi evidenciada em estudos 

que destacaram as mudanças de diretrizes do órgão quando ocorre a modificação na 

sua Presidência (FRAGALHE FILHO, 2013; REIS JÚNIOR, 2017; OLIVEIRA, E., 

2013; RIBEIRO; PAULA, 2016). Além disso, há os mandatos que se definem por 

curtos períodos de atuação na instituição. Também, contribui para este cenário todos 

os aspectos que envolvem a sua recente criação. 

Segundo as teorias detalhadas na seção 7.1, o CNJ ainda caminha em busca 

de uma institucionalização mais concreta. A organização não transpassou um período 

de tempo que lhe proporcionasse um aprofundamento de seus propósitos, tampouco 

atingiu uma complexidade organizacional ou o desenvolvimento de normas e 

diretrizes internas que a identifiquem de outras organizações, nem possui uma missão 

relativamente clara ou delimitada. Além disso, não há estabilidade nas decisões 

tomadas, na agenda de prioridades, nem orientação comum sobre a pauta de 

deliberações tomadas.  

Conforme observado empiricamente, ao longo do período analisado, houve 

mudanças na forma como o CNJ se posicionou nas suas decisões em relação à JE. 

Isso demonstrou uma dificuldade do Conselho em sustentar suas decisões diante da 

JE. Por sua vez, a JE possui história consolidada, com metas e prioridades claras, o 

que possibilita aos seus integrantes um ambiente hóspito para o sustento de suas 

deliberações e a defesa do que entendam ser os interesses da instituição. 

Esse panorama contribui para que os agentes que atuam pela JE, 

especialmente os ministros do TSE, utilizem destas características para converter os 

fins a que se destinam o CNJ.  

Como destacado no primeiro capítulo, Hacker; Pierson; Thelen (2015, p. 185) 

identificam alguns parâmetros para observar a ocorrência da conversão: (1) 

instituições ou regras são suficientemente maleáveis para que possam servir a 

múltiplos fins; (2) esses fins são politicamente contestados; (3) atores políticos são 

capazes de redirecionar uma instituição ou política para servir novas funções, 

enquanto (4) deixam suas regras formais em vigor.  
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Todos esses parâmetros foram observados. Em relação à maleabilidade das 

regras que definem o CNJ, foi constatado a indeterminação quanto a suas diretrizes, 

as quais são passíveis de alteração e permitem que os atores interpretem e 

direcionem a instituição para fins diversos.  

As definições destes fins, da mesma maneira, estão sendo politicamente 

contestadas desde a criação do CNJ, não só pela JE, mas também por outras 

organizações do Judiciário e atores externos, como a AMB, por exemplo.  

Ainda, as políticas institucionais estão sendo alteradas e o foco da instituição 

tem se modificado ao longo do tempo sem haver necessidade de mudanças 

estruturais, ou seja, suas regras formais continuam em vigor, mas modificações no 

seu escopo de atuação foram correntes ao longo do decênio analisado. 

Dessa forma, todos os atributos para a ocorrência da mudança via conversão 

estão presentes. O CNJ passa por um momento de indefinição e disputas em torno 

dos poderes a ele atribuídos. No relacionamento CNJ-JE foi observado que a JE agiu 

visando à conversão do CNJ para um âmbito de atuação que não envolvesse 

questões diretamente relacionadas a sua administração interna e do processo 

eleitoral. E esse propósito foi atingido, ainda que contingencialmente, pois, no período 

estudado, houve uma retração da atividade do CNJ nestes assuntos. 

Por derradeiro, cabe comentar sobre a Resolução 216/2016, editada pelo CNJ 

em referência direta e específica à Justiça Eleitoral. Na visão da tese, ela confirma o 

cenário desenhado acima e a existência de solução pontual, mas provisória, precária 

ou contingencial, e que se destaca mais por deixar em aberto o campo para eventuais 

modificações futuras do que por solucionar as polêmicas quanto às competências de 

CNJ e JE. 

Essa resolução foi editada em 02 de fevereiro de 2016 – além do recorte 

temporal definido pela tese –, é a única do gênero até hoje e uma das poucas em que 

o CNJ não se dirige ao Poder Judiciário como um todo, e sim a “uma justiça” em 

particular19. Ela é bastante relevante para a análise desenvolvida por uma série de 

fatores. Porém, curiosamente, não está arrolada dentre os principais atos 

                                           
19 A coleta de dados foi realizada em 21 de outubro de 2020, quando havia 348 resoluções editadas. 
Foram encontradas três destinadas a órgãos específicos: 94/2009 e 128/2011, que determinam aos 
TJs, respectivamente, a criação de Coordenadorias da Infância e da Juventude e de Coordenadorias 
Estaduais das Mulheres em situação de violência doméstica e familiar; mais a 147/2012, que determina 
aos TRTs que a indicação do diretor de secretaria das Varas do Trabalho compete ao juiz titular, de 
forma discricionária, mas deve recair preferencialmente entre bacharéis em Direito (BRASIL. CNJ, 
2020b).  
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administrativos do CNJ em livro, editado pelo próprio CNJ, em comemoração aos seus 

15 anos de funcionamento (BRASIL. CNJ, 2020c)20.  

A um, porque foi proposta pelo Presidente do CNJ, o Ministro Ricardo 

Lewandowski, tendo sido aprovada por unanimidade e sem sugestões, manifestações 

e discussões dos demais conselheiros.  

O fato de ser de iniciativa do Presidente fortalece o caráter institucional dela e 

a configura como uma proposta que emana da autoridade diretiva para os demais 

integrantes e que pretende expressar a visão do órgão. A ausência de manifestação 

dos demais indica que contou com ampla aceitação de parte do plenário e/ou, que 

ainda que houvesse alguma divergência, ela não foi explicitada.  

Ser uma resolução do CNJ por si só a consolida como a visão da instituição, 

mas os elementos listados acima a tornam ainda mais fortemente a “visão do CNJ” 

sobre a questão. 

A dois, porque marca um posicionamento do CNJ, o qual surge como resposta 

a diversos questionamentos formulados por Presidentes dos TREs a respeito da 

aplicação de resoluções e determinações expedidas pelo CNJ à Justiça Eleitoral, 

como consta nos considerandos da resolução (BRASIL. CNJ. Resolução 216/2016)21. 

A três, porque a sua expedição evidencia a existência de zonas cinzentas entre 

as competências das duas entidades e a disputa que elas empreendem em torno 

delas. Contudo, não as especifica em nenhuma passagem. A resolução mantém 

sempre um caráter genérico, com referência apenas a aspectos temáticos.  

A quatro, porque o posicionamento do CNJ que ela expressa mantém as 

incertezas que alimentam as disputas e, concretamente, não soluciona nenhuma 

delas. Desse modo, ela simplesmente indica a disposição a continuar a discutir o tema 

e a competência concorrente do CNJ e da Justiça Eleitoral22. 

Pode-se compreender melhor essas alegações, ao considerar o que consta 

nessa resolução. Trata-se de um diploma legal sucinto, composto por quatro artigos, 

                                           
20 A publicação destaca 56 das 328 resoluções então editadas. 
21 Trata-se do único dos seis considerando que não se refere a aspectos jurídicos (texto, interpretação 
ou procedimento legal). Dos outros cinco: um remete à CF 1988 (art. 103-B, § 4º), três a decisões do 
STF em ADIs (4.638 e 3.687, duas vezes), um à decisão plenária do CNJ que deu origem à resolução 
(BRASIL. CNJ. Resolução 216/2016).  
22 Nessa perspectiva, considera-se que não procede o estranhamento manifestado por Mello (2016), 
Canário (2016), Carneiro e Recondo (2016) em relação ao comportamento de Lewandowski, que 
“mudou a opinião” e “sempre foi contra a interferência do CNJ na Justiça Eleitoral”, tendo “evoluído”. 
Pondera-se que, em cada instituição ele apontou um aspecto diferente, por isso a aparência de que 
teria defendido uma postura quando estava no TSE e outra, agora que atuava no CNJ. 
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sendo que o último não precisa de mais comentários, pois traz afirmação de praxe: 

“entra em vigor no ato de sua publicação, revogando as disposições em contrário” 

(BRASIL. CNJ. Resolução 216/2016, art. 4º). 

Dentre os três artigos substantivos, o 1º afirma que a competência 

administrativa, financeira e disciplinar do CNJ abrange todos os órgãos do Judiciário, 

com exceção do STF (BRASIL. CNJ. Resolução 216/2016, art. 1º).  

Uma interpretação focada apenas nele vai concluir que não traz nenhuma 

inovação, pois apenas reafirma o que já consta no art. 103-B, § 4º, caput, da CF 1988 

– aliás, ele o referencia – e havia sido confirmado pela ADI 3.687. Além disso, repete 

a interpretação exarada nessa mesma ADI de que o STF está fora do alcance do CNJ.  

Por esse aspecto, tal artigo se torna dispensável no corpo da resolução. E a 

eventual justificação para a sua presença é o fato de servir como uma espécie de 

introdução aos que se seguem ou reafirmação da “tese maior” na qual os demais se 

inserem.  

O art. 2º é o mais específico, pois diz que “aplicam-se à Justiça Eleitoral todas 

as resoluções e determinações expedidas pelo CNJ, notadamente em matéria 

administrativa, financeira e disciplinar”.  Há um parágrafo único que excepciona que a 

disposição contida no caput não se aplicada às regras estabelecidas pelo TSE no 

“estrito exercício de sua competência especializada, em particular aquelas 

decorrentes dos arts. 1º, parágrafo único, e 23, IX, do Código Eleitoral; 105 da Lei das 

Eleições e 61 da Lei dos Partidos Políticos” (BRASIL. CNJ. Resolução 216/2016, art. 

2º). 

O caput do art. 2º também é redundante, se for considerado aquilo que ele 

expressa. Afinal, ao dizer que a Justiça Eleitoral está contemplada nas resoluções e 

determinações expedidas pelo CNJ, especifica e reitera o que o art. 1º já dizia, sendo 

que, como indicado acima, este repete o que já constava na CF 1988 e na 

interpretação desse dispositivo específico. 

O caput em questão ganha relevância pelo que ele não diz. Ou melhor, pela 

resposta que contempla a uma contestação que não está presente, a não ser pela 

referência genérica presente nos considerandos. Nele, essencialmente, o CNJ 

esclarece que não há exceção à Justiça Eleitoral, embora as muitas reivindicações 

existentes nos processos analisados nos capítulos precedentes apontassem para a 

excepcionalidade. 
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Entretanto, o parágrafo único traz uma exceção: especifica que a disposição 

contida no caput não alcança o poder normativo do TSE. Esse poder não é assim 

denominado, pois figura como regras estabelecidas no “estrito exercício [do TSE] de 

sua competência especializada”. Apesar da linguagem algo alegórica, o parágrafo se 

torna mais claro ao indicar que competência é essa: trata-se daquela contida em 

artigos específicos de três diplomas legais diferentes (Código Eleitoral, Lei das 

Eleições e Lei dos Partidos Políticos)23.   

Na confluência entre o caput e o parágrafo único desse art. 2º se pode 

depreender a linha interpretativa seguida pelo CNJ e o conjunto do que ele pretende 

afirmar por meio dessa resolução:  

(1) ter competência administrativa, financeira e disciplinar sobre a Justiça 

Eleitoral;  

(2) não ter competência sobre o poder normativo do TSE. Mas é preciso 

entender que, para o CNJ, esse poder normativo da Justiça Eleitoral compreende 

disciplinar o processo eleitoral e formular regras que visam à realização das eleições. 

Elas podem ser classificadas como externas, isto é, são aquelas que partem da 

Justiça Eleitoral para a sociedade ou incidem sobre o processo eleitoral. 

Ao mesmo tempo, e inversamente, o CNJ projeta que o poder normativo do 

TSE não contempla regulamentar normas internas da Justiça Eleitoral. Em outros 

termos: as questões administrativas, financeiras e disciplinares da Justiça Eleitoral 

não estão abrangidas pelo poder normativo e, consequentemente, podem ser 

regulamentadas pelo CNJ. 

Com essa resolução, portanto, o CNJ procura esclarecer o modo como deve 

ser interpretada a afirmação presente em outra passagem já comentada na tese. 

Trata-se daquela constante no Processo Administrativo no 0002533-

74.2010.6.00.0000, não por acaso, também relatado pelo Ministro Lewandowski, mas 

quando “estava no outro lado da trincheira”, ou seja, ocupava a posição de Presidente 

do TSE: 

 

II - o Conselho Nacional de Justiça não tem competência para se imiscuir 
direta ou indiretamente na administração das eleições em virtude da 
atribuição exclusiva que o Poder Constituinte Originário confiou, 
privativamente aos órgãos da Justiça Eleitoral; III – as matérias que possuem 

                                           
23 Os artigos referenciados se referem ao poder normativo e já foram citados no capítulo 4. De qualquer 
modo, cabe registrar que o CNJ preferiu chamar as leis pelos seus “apelidos” ou o modo como são 
conhecidas popularmente, ao invés de indicar as suas identificações oficiais, os números.  
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disciplinas específicas na Justiça Eleitoral não se inserem na competência do 
CNJ, de modo que não lhe incumbe regulamentá-la nem determinar sua 
aplicação no âmbito desta Justiça Especializada (BRASIL. TSE. Processo nº 
0002533-74.2010.6.00.0000). 

 

Em termos sintéticos: não foi afirmado que o CNJ não tem ingerência sobre a 

Justiça Eleitoral, e sim que não tem ingerência sobre uma parcela específica da 

atividade da Justiça Eleitoral, aquela compreendida pela governança eleitoral (rule 

making; rule application; rule adjudication). E, ao mesmo tempo, que o tem sobre os 

aspectos internos da Justiça Eleitoral, ou seja, a função administrativa-meio, as 

questões orçamentárias e disciplinares. 

Cabe comentar, ainda, que o texto da resolução em nenhum momento afirma 

que essa competência do CNJ é exclusiva. Ele diz tão somente que lhe cabe expedir 

resoluções e determinações que incluem a Justiça Eleitoral. Ao mesmo tempo, isso 

não implica a impossibilidade de a própria Justiça Eleitoral regrar esses temas no seu 

âmbito. Em síntese: reafirma a competência concorrente e que fará uso da sua sempre 

que achar necessário. 

Entretanto, ele não especifica que competência é essa, não delimita áreas, 

temas, alcances etc. Ao contrário, deixa-as em aberto tanto quanto estavam até então. 

Consequentemente, mantém preservadas as zonas cinzas, assim como reporta a 

delimitação de cada uma ao casuísmo, a questões específicas a serem definidas 

quando surgirem os impasses. E nesses novos episódios, em decisões relativas a 

cada um em particular e a exemplo do que ocorreu nos processos analisados, o CNJ 

poderá reafirmar sua competência, dela declinar ou declarar a competência 

concorrente.  

A confirmação da permanência em aberto de futuros conflitos está nas já 

referidas afirmações de que o CNJ não se imiscui “direta ou indiretamente na 

administração das eleições” (promovida pelo TSE, no Processo Administrativo no 

0002533-74.2010.6.00.0000) e que a sua competência “não se aplica às regras 

estabelecidas pelo TSE no estrito exercício de sua competência especializada” 

(expressada pelo CNJ, na Resolução 216/2016).  

A tese enfatizou a compatibilidade entre essas duas afirmações, por considerar 

que esta é a intenção pretendida pelo Ministro Lewandowski, redator de ambas.  

Mas parece evidente que os textos permitem leituras outras, que apostam nos 

conflitos e/ou nas incertezas que eles suscitam. A começar pela compreensão da 
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abrangência da “administração indireta das eleições”, que é atividade da Justiça 

Eleitoral e que configura(ria) o limite da atuação do CNJ.  

Para reportar-se aos casos concretos apreciados: ela envolve a fixação de 

plantões judiciários ou a determinação da devolução aos órgãos de origem dos 

servidores cedidos à Justiça Eleitoral que excedam determinada cota? Ou essas são 

questões administrativas internas da Justiça Eleitoral e que não se referem à 

administração das eleições, portanto, ao alcance do CNJ? 

 Considera-se que essas afirmações – mesmo as que compõem atos 

normativos – não solucionam de fato os possíveis confrontos, e sim tentam formular 

uma leitura que delimita as fronteiras e, assim, eliminá-los. A ausência de futuros 

conflitos vai depender dos casos concretos e da disposição das instituições e dos 

atores dessas instituições nele envolvidos para se engajar nessa leitura que acomoda 

as diferenças.  

Desse modo, apesar da reafirmação política de que tem competência em 

relação à Justiça Eleitoral – o que não é pouco, considerando o contexto em que ela 

surge – a Resolução 216/2016 não soluciona o impasse e tampouco indica, do ponto 

de vista do CNJ, uma determinada interpretação sobre a abrangência e a 

especificidade de sua competência. O campo de disputa continua em aberto e sujeito 

a novas casos, a novas discussões e a novas soluções, que estarão condicionadas a 

cada situação específica e a cada contexto em que ela se verificar.   

Por fim, comenta-se que o art. 3º frisa que os juízes eleitorais de todos os graus 

de jurisdição estão subordinados, em questões disciplinares, ao CNJ, especialmente 

à Corregedoria Nacional de Justiça, sem prejuízo da atuação das corregedorias dos 

tribunais a que estiverem vinculados, inclusive à do TSE. A exceção são aqueles 

ministros que pertencem ao STF, os quais se submetem a regime constitucional 

próprio (BRASIL. CNJ. Resolução 216/2016, art. 3º).  

Ele tem um foco específico: as questões disciplinares. E parece ter um alvo 

também específico: esclarecer como essas questões disciplinares se referem aos 

ministros do STF que atuam no TSE. Assim, ele confirma que o CNJ não tem 

ingerência sobre ministros do STF, inclusive quando atuam no TSE, bem como, de 

modo redundante, reafirma que todos os demais membros dessa Justiça estão a ele 

subordinados, ou seja, os ministros do TSE que não pertencem ao STF, os membros 

dos TREs e os juízes eleitorais.  
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O que pode ser considerado novidade no artigo – embora não o seja –, é a 

explicitação de que há competência concorrente das corregedorias dos tribunais a que 

estiverem vinculados, questão esclarecida desde a ADI 4.638, decidida pelo STF em 

2012. Trata-se de um recado dirigido aos TREs, como se depreende da referência 

trazida por um dos considerandos dessa resolução.  

A dúvida motivadora seria o fato de o texto constitucional não citar 

especificamente os juízes eleitorais – que não constituem uma carreira -, e sim tão 

somente “juízes” (BRASIL. CF 1988, art. 103-B, § 4º; MELLO, 2016). Obviamente, 

havia o interesse em uma interpretação política, com vistas a transformar essa 

suposta omissão na impossibilidade de controle disciplinar do CNJ sobre a JE. Porém, 

como já foi comentado no capítulo 3, a leitura corrente e consagrada dessa passagem 

da CF 1988 é que o termo “juízes” é gênero, a abranger toda a magistratura, ou seja, 

aquela das diferentes “justiças” e dos diferentes níveis (juiz de piso, desembargadores 

e ministro) – com a exceção dos integrantes do STF.   

Como já mencionado no capítulo 5, a reação do TSE à Resolução 216/2016 foi 

consultar o CNJ com vistas a estabelecer, em conjunto, grupo de trabalho com o 

objetivo de realizar a interlocução entre as duas instituições e de auxiliar os órgãos do 

CNJ na elaboração de atos normativos que abarquem as especificidades da JE. 

Aparentemente, ele seria uma espécie de armistício. 

De fato, seis meses após a edição da resolução, este grupo foi instituído por 

meio da Portaria 98, do Presidência do CNJ, datada de 25 de agosto de 2016. Nela 

consta a composição do grupo, sem especificar exigências ou estabelecer 

obrigatoriedade na sua composição. Desde seu início ele vem sendo formado por oito 

membros, sendo cinco do CNJ e três da JE.  

Os integrantes oriundos do CNJ, são: um Conselheiro, que atua como 

Coordenador e é o Presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, 

Estatística e Orçamento; um Juiz auxiliar da Presidência; o diretor do Departamento 

de Acompanhamento Orçamentário; a diretora do Departamento de Gestão 

Estratégica; a diretora técnica do Departamento de Pesquisas Judiciárias (BRASIL. 

CNJ. PRESIDÊNCIA. Portaria 98/2016)24.  

                                           
24 Os representantes do CNJ, na ordem de enunciação dos cargos: Lélio Bentes Corrêa; Bráulio Gabriel 
Gusmão; Antonio Carlos Stangherlin Rebelo; Fabiana Andrade Gomes e Silva; Gabriela Moreira de 
Azevedo Soares (BRASIL. CNJ. PRESIDÊNCIA. Portaria 98/2016). 
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No caso do TSE, os integrantes são: o juiz auxiliar da Presidência; o secretário-

geral da Presidência e o diretor-geral da Secretaria (BRASIL. CNJ. PRESIDÊNCIA. 

Portaria 98/2016)25.  

Pouco mais de um ano depois, em outubro de 2017, a Portaria 90/2017, do 

CNJ, formalizou duas substituições na composição original26. Porém, mantiveram-se 

os mesmos cargos e origens institucionais, a indicar que a formação do grupo de 

trabalho obedece a esse desenho institucional, o qual foi, certamente, discutido e 

definido pelas duas entidades. 

Não há informações disponíveis sobre o trabalho executado por este grupo o 

que impossibilita uma análise sobre como ele vem exercendo o seu papel, sendo 

necessário uma pesquisa empiricamente direcionada para esse fim, o que foge ao 

intento deste trabalho. 

Contudo, não se considera que, a partir da instituição deste grupo conjunto para 

analisar as determinações do CNJ à JE, houve então o equilíbrio ou foi promovida a 

estabilidade entre as instituições. Ele pode ter suscitado a disposição ao entendimento 

e contribuído para reduzir as tensões, mas não para as eliminar e fixar a paz entre 

ambas. 

Se o advento desse grupo não foi apenas uma ação formal, mas sem 

efetividade, e se ele, de fato, operou e teve capacidade de produzir efeitos, 

possivelmente tenha instaurado uma nova dinâmica e tenha gerado novas 

oportunidades de ação, a partir das quais o jogo continuou a ser jogado e o placar 

constantemente modificado, realinhando as diretrizes e os limites para atuação 

dessas instituições e promovendo novas tensões e o desenvolvimento de novas 

coalizões.  

Como defendido pela tese, a estabilidade institucional é precária e contingente. 

Dessa forma, qualquer compromisso é instável e cada grupo procura estabelecer as 

melhores diretrizes em torno das suas preferências. 

 

                                           
25 Os três indicados são, na ordem de enunciação: Ana Lúcia de Andrade Aguiar; Luciano Felício Fuck; 
Maurício Caldes de Melo (BRASIL. CNJ. PRESIDÊNCIA. Portaria 98/2016). 
26 Ambas ocorreram no CNJ. O Conselheiro Lélio Bentes Corrêa, originário do TST, encerrou o seu 
biênio, tendo sido substituído por Maria Tereza Uille Gomes, indicada pela Câmara dos Deputados, 
que iniciara em agosto o seu período de atuação. O juiz auxiliar da presidência, Bráulio Gabriel Gusmão 
foi substituído por Julio Ferreira de Andrade, também Secretário-Geral do CNJ (BRASIL. CNJ. 
PRESIDÊNCIA. Portaria 90/2017).  



 

 

Considerações finais 

 

A proposta da tese foi analisar os conflitos existentes entre o CNJ e a JE, 

buscando compreender os incentivos e determinantes para a emergência dos atritos 

e quais as mudanças institucionais que decorreram destas disputas, as quais 

envolveram as prerrogativas para decidir sobre questões internas ao próprio Judiciário 

e alusivas ao governo judicial. 

Dessa forma, procurou responder a alguns questionamentos: (1) quais ou qual 

tipo de mudança ocorreu a partir dos conflitos entre o CNJ e a JE?; (2) quais os tipos 

de agentes mobilizadores dessa mudança?; (3) quais recursos institucionais postos à 

disposição dos agentes oferecem ferramentas para a promoção de mudança?; (4) 

quais as estratégias adotadas pelos agentes para promover a mudança ou a 

manutenção institucional?  

Partiu-se da hipótese de que os conflitos entre as instituições foram 

desencadeados pela sobreposição de competências relativas ao governo judicial e 

levaram a um processo de mudança denominado "acréscimo em camadas". Ainda, os 

agentes que atuaram pelo CNJ seriam categorizados como "subversivos". Já os 

integrantes da JE utilizaram os mecanismos previstos pelo Institucionalismo Histórico 

clássico, como o autorreforço, feedback positivos e lock in, com vistas a reforçar o 

status quo. 

A hipótese previa também que, nos conflitos decorrentes da relação CNJ-JE, 

os agentes utilizaram os recursos institucionais a seu favor e da instituição na qual 

atuaram. Foram destacados os seguintes elementos: intersecção dos membros do 

TSE e do CNJ oriundos do STF; poder de estabelecimento de pauta de votação em 

órgãos colegiados; possibilidade de decisões monocráticas e liminares; 

heterogeneidade dos membros e representação de diferentes tribunais, OAB, 

Ministério Público e cidadãos, no caso do CNJ; cargos estabelecidos por mandatos; 

poder normativo; alto grau de autonomia administrativa da Justiça Eleitoral.  

Por fim, a hipótese levantada era de que os atores agiram para reforçar seu 

poder de atuação e ampliar o espaço legal e político sobre o qual incidem. Com isso, 

promovem a afirmação da instituição da qual fazem parte, de suas funções e suas 

prerrogativas, estabelecem coalizões e estratégias, e utilizam a interação processual 

conflituosa como palco para direcionar seus interesses. 
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O primeiro passo desenvolvido para empreender o objetivo proposto foi 

explicitar as teorias que sustentaram a análise, tarefa realizada na primeira parte da 

tese, que abarcou os dois primeiros capítulos. No capítulo inicial, apresentou-se o 

Institucionalismo Histórico, suas bases, principais características e instrumentos 

mobilizados por essa teoria. Também foi constatado um déficit no que se refere à 

análise das mudanças institucionais.  

A perspectiva clássica do Institucionalismo Histórico propõe que as instituições 

passam por longos períodos de estabilidade que são rompidos por mudanças 

abruptas, as quais reconfiguram as instituições e, após este período, elas voltam a 

estabilidade.  

Os críticos a essa forma de ver as mudanças defendem que ela esta focada 

em demasia na estabilidade e em fatores exógenos que causariam, de tempos em 

tempos, alterações institucionais, deixando de perceber as alterações internas e que 

ocorrem de forma constante nas instituições. 

A fim de agregar valor a esta análise, um novo modelo, alternativo e 

complementar à perspectiva clássica, vem procurando entender as mudanças 

institucionais por outra abordagem. Ele observa os fatores endógenos que, de modo 

contínuo, modificam as instituições, reestabelecem parâmetros de atuação e causam 

alterações que não são derivadas de modificações abruptas, mas sim de mudanças 

incrementais. Dá ênfase a relação agente-estrutura e observa a forma como esses 

agentes repactuam internamente o quadro existente, produzindo alterações nas 

próprias instituições. 

Apresentou-se o modelo de mudança endógena gradual desenvolvido por 

Mohoney e Thelen (2010), a partir de estudos anteriores de Thelen (2003), Hacker 

(2004), Streeck e Thelen (2005). O modelo apresenta quatro tipos de mudanças: 

deslizamento; conversão; acréscimo em camadas; e deslocamento.  

O tipo de mudança é condicionado pelo contexto político, pelas características 

institucionais, e pelo tipo de agente e suas estratégias de mudança. Esse modelo 

consubstanciou parte da base teórica usada na tese e proporcionou o respaldo para 

a análise das mudanças derivadas dos conflitos entre o CNJ e a JE. 

Também como aporte teórico, trabalhou-se com a categoria do governo judicial. 

Ela é apresentada no segundo capítulo e demonstra a dimensão teórica mais ampla 

na qual as discussões desenvolvidas pela tese estão abarcadas.  
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Constatou-se que o Poder Judiciário, além de possuir independência funcional, 

administrativa e orçamentária – o que lhe confere autonomia em relação aos demais 

poderes da União –, está dividido em diversas esferas internas que possuem uma 

ampla autonomia entre si, cada qual com poder para gerir a administração de seus 

órgãos e funcionários.  

Assim, internamente, existem diversos governos judiciais autônomos, os quais 

elaboram seus próprios regimentos e que possuem métodos de trabalho e culturas 

organizacionais distintas. A implementação de uma administração que unisse esses 

diversos governos e estabelecesse orientações comuns para todos os âmbitos do 

Judiciário, foi um dos aspectos que norteou a criação do CNJ. 

Contudo, como consequência deste modelo predominante de governo, não tem 

sido simples ou pacífico o processo de inserção do CNJ. Não foram retirados dessas 

organizações o poder de decidirem sobre o seu governo, apenas foi incluído um órgão 

central com papel de gestão do Judiciário, muitas vezes de forma concorrente ao 

sistema já existente. E é na interação prática do CNJ com as demais organizações 

que vão se moldando os novos parâmetros de governo judicial brasileiro e são 

renegociados os limites para a sua atuação.  

A segunda parte do trabalho, que é composta pelos capítulos três e quatro, 

apresentou as instituições em análise. Observou-se que o CNJ foi instituído em meio 

a muitas discussões sobre sua legitimidade e composição. O desenho institucional 

ficou caracterizado pela multiplicidade de integrantes, com 15 membros, oriundos de 

diferentes ramos e níveis do sistema judicial, mas também de órgãos externos – MP, 

advogados indicados pela OAB e cidadãos indicados pela Câmara dos Deputados e 

pelo Senado –, sendo que todos exercem mandatos curtos de dois anos, prorrogáveis 

por mais dois.  

Ao CNJ foi atribuído o exercício do controle administrativo, financeiro e 

disciplinar do Poder Judiciário. Contudo, suas funções não incluem a competência 

jurisdicional, o que, conforme demonstrado pela tese, não proporciona uma definição 

clara e precisa, pois nem sempre tem sido fácil a distinção do que constitui um terreno 

administrativo e quando a atuação do CNJ estaria adentrando a atividade jurisdicional 

e extrapolando suas atribuições, o que, por si só, já torna cinzento ou confuso os 

limites de atuação do Conselho. 

Analisou-se uma ampla gama de trabalhos que possuem o CNJ como objeto. 

A ênfase foi dada aos estudos que tratam da construção institucional do Conselho 
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como produto de uma disputa entre diferentes interesses, os quais não cessaram após 

a sua criação. Novos conflitos que envolvem as definições do funcionamento do 

órgão, dos seus poderes e dos limites da sua atuação aparecem como tentativas de 

redesenhar e restringir as competências do CNJ. Esses trabalhos se aproximam do 

que foi proposto pela tese e colaboraram teoricamente para o estudo realisado. 

Em relação à Justiça Eleitoral, destacou-se que ela exerce a chamada 

"governança eleitoral" no Brasil e, para isso, conta com prerrogativas que a diferem 

das demais instituições judiciárias, cabendo a ela dirimir o contencioso eleitoral, 

organizar e administrar as eleições, assim como expedir resoluções para esclarecer 

os sentidos das regras eleitorais e estabelecer diretrizes para o pleito.  

Além disso, ela possui uma estrutura distinta em comparação às equivalentes 

internacionais e às demais instituições judiciárias. Aqueles que atuam na instituição 

são emprestados e a acessam por meio de indicação e/ou de reserva de vaga para a 

instituição da qual são provenientes. Assim como no CNJ, os cargos são exercidos 

por mandatos de dois anos, sendo possível a prorrogação por outros dois. Ainda, e 

novamente em conformidade com o CNJ, há uma multiplicidade na origem dos 

integrantes. O TSE e os TREs incluem membros de outras esferas do Poder judiciário 

e advogados. Já o juiz de primeira instância, é um juiz de direito emprestado para 

exercer o cargo de juiz eleitoral. Todos os integrantes não se ausentam de suas 

funções de origem, atuando concomitantemente na sua função procedente e no cargo 

em exercício na JE. 

Também foi constatado que a JE vem em um processo de expansão nas 

últimas décadas, alargando o rule making e ampliando seu espaço. Em relação ao 

rule application, destacou-se que a gerência de todo o seu aparato administrativo 

sempre esteve abarcada no autogoverno judicial, cabendo à própria JE o papel de 

administrar seu ambiente institucional.  

Neste contexto, quando o CNJ foi criado, ele colide com essa ampliação do 

poder de atuação e da influência política da JE e se sobrepõe às atividades relativas 

ao governo judicial.  

Foi constatado, ainda, que as relações internas da JE, as disputas por poder e 

espaço, a forma como são estabelecidas as diretrizes de sua organização, assim 

como a hierarquia que caracteriza sua estrutura organizacional, não são foco da 

literatura que se dedica a estudá-la. Dessa forma, a temática da tese explora um 
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espaço em aberto e contribuiu para desbravar novos horizontes de análise para os 

estudos que se dedicam a essa Justiça Especializada. 

A terceira etapa da tese foi a realização da análise empírica, apresentada nos 

capítulos cinco e seis.  Ela abarcou os processos que tramitaram no CNJ e na JE em 

que são partes ou interessadas as duas instituições, entre 2005 e 2015, o primeiro 

decênio de funcionamento do CNJ.  

Analisaram-se 162 processos no CNJ e 134 casos que foram processados na 

JE, em particular, no TSE. Realizou-se uma primeira triagem na qual foram excluídos 

os casos que não tratavam de questões envolvendo diretamente  a relação entre elas. 

Restaram 102 processos no CNJ e 63 na JE.  

Foi feita uma segunda triagem na qual foram selecionados os casos em que se 

evidenciaram os estranhamentos ou conflitos envolvendo os dois órgãos. Restaram 

39 casos no CNJ e 28 na JE.  

Esses processos selecionados foram analisados na íntegra, apresentando-se 

as principais: temáticas; formas de decisão; ferramentas institucionais utilizadas pelos 

atores para mobilização de suas preferências; o papel dos relatores dos processos e 

da Presidência de ambas as instituições. De igual modo, a intersecção dos membros; 

a influência da heterogeneidade dos seus integrantes nas decisões; a atuação por 

mandatos; a relação entre os processos decididos de forma não unânime pelo 

colegiado e as temáticas mais polêmicas abordadas durante o período; e a utilização 

do pedido de vistas. Os dados foram sistematizados e fizeram parte da análise 

realisada no último capítulo.   

A última parte do trabalho conectou os achados teóricos e empíricos com o fim 

de responder aos questionamentos iniciais. Como já mencionado, o problema que 

orientou o trabalho, foi compreender os incentivos e determinantes para a emergência 

e o desencadeamento dos conflitos entre o CNJ e a JE e como esses embates foram 

utilizados como mecanismos para mudanças institucionais nessas duas instituições.  

Em primeiro lugar, respondendo à primeira parte do problema, conclui-se que 

os conflitos foram desencadeados por determinações de ordem administrativa do CNJ 

que abrangiam a JE. Decisões referentes aos outros dois âmbitos de atuação 

atribuídos constitucionalmente ao CNJ, ou seja, a fiscalização de questões 

orçamentárias e disciplinares, não foram objeto de atrito.  

A tese demonstrou que este fato pode ser consequência da ação cautelosa do 

CNJ em relação a esses assuntos. Como evidenciado, ele aprovou quase a totalidade 
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das propostas orçamentárias e conferiu competência primária à JE em grande parte 

das questões disciplinares julgadas.  

Mudanças relativas a questões que envolvem a atuação estratégica do Poder 

Judiciário e o aperfeiçoamento de seus serviços também não foram propulsores de 

conflitos entre as instituições. Inclusive, sobre este assunto foi incentivada a atuação 

do CNJ e, viu-se que, no entendimento da JE, esse planejamento estratégico do 

Judiciário é a tarefa sobre a qual o CNJ deve se debruçar.  

Tanto a partir de manifestações dos Ministros do TSE, quanto por meio dos 

resultados encontrados nos julgamentos, a JE corroborou a competência do CNJ 

sobre essas questões e, ao barrar as modificações relacionadas as temáticas que 

envolviam a administração interna, buscou afastar o CNJ deste campo que afeta 

diretamente sua autonomia para a realização do governo judicial eleitoral.  

Dessa forma, confirmando a hipótese inicial, a tese concluiu que os conflitos 

emergiram de um debate relacionado à distribuição de poder sobre o governo judicial 

no âmbito da JE. A gestão interna da JE sempre foi atribuição de seus próprios órgãos, 

principalmente de seu órgão superior, o TSE, que determina as práticas internas e 

rege o andamento dos trabalhos nesta Justiça Especializada.  

As tentativas do CNJ de modificar a forma como a JE dirigia a organização 

foram motivo de mobilização por parte da cúpula do Judiciário Eleitoral. Ele reagiu 

com vistar a vetar as regras determinadas pelo CNJ e estabelecer limites para atuação 

do órgão. 

Seguindo na análise dos questionamentos iniciais da tese, conclui-se que as 

modificações que se desenvolveram a partir dos conflitos analisados puderam ser 

enquadradas como mudanças institucionais graduais e endógenas, conforme o 

modelo de Mahoney e Thelen (2010).  

Como já ressaltado, quando há a criação do CNJ, uma nova estrutura é 

incorporada ao Judiciário, sem eliminar as organizações internas já existentes. 

Contudo, há diluição e compartilhamento das competências da Justiça Especializada 

com o novo órgão, e o conflito daí resultante se dá no intento de delimitar essa nova 

divisão institucional no interior do Judiciário, as mudanças e problemas que decorrem 

de sua instauração.  

No caso da JE, o processo observado ao longo destes primeiros 10 anos da 

atuação do CNJ pode ser identificado como um caso de mudança via acréscimo em 

camadas. Não houve nenhuma ruptura na estrutura da JE, mas novas regras foram 
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instituídas, acumulando-se às antigas, operando ao lado delas ou, ainda, concorrendo 

com as normas criadas diretamente pela JE.  

Os agentes do CNJ foram classificados como subversivos. Eles trabalharam 

dentro do sistema existente e buscaram implementar mudanças no governo judicial 

sem alterar as estruturas institucionais. Percebendo que a JE não acatou as 

mudanças e agiu de forma a desconstituir as determinações por ele impostas, passou 

a determinar a competência concorrente. Manteve seu espaço em aberto, 

possibilitando sua atuação, quando entendesse mais propício ou possível sua 

"vitória".  

A tese constatou que o CNJ conseguiu implementar algumas mudanças, as 

quais tratam principalmente da administração estratégica e da modernização dos 

serviços prestados pelo Judiciário como um todo. No que se refere a esses aspectos, 

a JE respeitou as diretrizes traçadas pelo CNJ ou, ao menos, não discutiu a questão, 

implementando as novas regras. Nesse âmbito, estão incluídos o planejamento 

estratégico de tecnologia e informação, metas de trabalho propostas pelo CNJ a todo 

o Judiciário, a implementação no âmbito da JE das classes processuais e as siglas de 

registros processuais uniformizadas, além de projetos como o "Começar de Novo".  

Como destacado na tese, modernizar o Poder Judiciário e qualificar os serviços 

prestados à população foi um dos elementos que ensejaram a crise do Judiciário que 

precedeu à implementação da EC/45. A falta de um governo judicial unificado 

dificultava a implementação de programas de ação que integrassem e padronizassem 

os serviços prestados. Para este fim, a criação do CNJ foi benquista pela JE.  

Não se pode deixar de ponderar que, ainda que restrito a alguns aspectos 

específicos, como a gestão estratégica e a eficiência na prestação de serviços, a 

perspectiva desagregadora do governo judicial foi diluída a partir da criação do CNJ.   

Contudo, o fato de a JE possuir uma estrutura institucionalizada e consolidada 

dificultou a implementação de outras modificações pelo CNJ. O forte poder de veto da 

cúpula da JE impôs barreiras a mudanças que alterassem seu status quo, quando o 

assunto versou sobre a administração interna da JE. Isso ocorreu nos casos já citados 

da aplicação da Recomendação 38/2011 (remuneração do "juiz de cooperação") e 

das resoluções 75/2009 (período de inscrição na OAB para participação na JE), 

88/2009 (lotação de servidores), 146/2012 (redistribuição de servidores), bem como 

nas decisões do CNJ sobre o pagamento de auxílio-alimentação aos mesários, sobre 

o horário dos plantões judiciais e sobre o período de quarentena. 
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A discricionariedade das regras que envolvem a administração das eleições e 

da JE foi utilizada em benefício da própria instituição. Quando necessário, o TSE 

reinterpretou suas regras e até mesmo utilizou de seu poder normativo para 

estabelecer novas diretrizes, com fim de barrar a ingerência do CNJ sobre matérias 

que entendeu ser de sua competência. Ainda, o fato de suas resoluções possuírem 

força de lei ordinária serviu de argumento para sobrepor as normas da JE àquelas 

determinadas pelo CNJ. 

A forma de atuação dos agentes da JE permitiu categorizá-los como simbiontes 

do tipo mutualistas. Esses agentes utilizam as regras existentes de maneira a 

favorecer o status quo. Dessa forma, não procuraram realizar mudanças nas normas, 

mas exploraram suas ambiguidades, visando favorecer seus interesses e fortalecer a 

instituição da qual fazem parte.  

A utilização de ferramentas pró-status quo mobilizadas pelo Institucionalismo 

Histórico foi confirmada pela tese. Ao longo do período analisado, o TSE reproduziu a 

mesma linha de atuação, vetando a atuação do CNJ em matérias que envolveram a 

administração da JE. Um movimento constante de autorreforço procurando preservar 

sua competência.  

Além disso, decisões tomadas pelo plenário do TSE serviram de base para 

fundamentar as decisões futuras, em um movimento de feedback positivo. As 

escolhas por essa forma de atuação foram decididas por um número suficiente de 

vezes se tornando a melhor escolha a ser seguida, estabelecendo uma configuração 

decisória que visa bloquear outras alternativas em um processo de lock in.  

Contudo, constatou-se que os agentes que atuaram pela JE foram além da 

utilização dos mecanismos citados para a manutenção do já estabelecido governo 

judicial eleitoral, o que configurava a hipótese levantada inicialmente. Eles também 

atuaram como agentes de mudança. Como já exposto, eles procuraram redirecionar 

o CNJ para propósitos que envolvessem a administração estratégica do Judiciário, 

afastando sua atuação do controle da atuação interna da JE.  

Diante dos dados encontrados, concluiu-se que as mudanças decorrentes dos 

conflitos analisados não ocorreram apenas na JE por meio de uma mudança do tipo 

acréscimo em camadas. Também no CNJ foram observadas modificações, as quais 

caracterizaram um processo de conversão durante o decênio analisado. 

A força da agência de veto dos integrantes do TSE, em conjunto com as 

características institucionais do CNJ, possibilitou essa conversão. A existência de 
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dubiedades e vazios normativos no que se refere à competência do CNJ foram 

utilizadas para reinterpretar as suas possibilidades de atuação, definindo limites para 

o órgão e remodelando seu espaço no que se refere ao governo da JE.  

Também se concluiu que o CNJ é uma instituição em processo de 

institucionalização, na qual as incertezas que envolvem o campo de atuação do órgão, 

suas prioridades e atribuições, permitem que a instituição atue com certa elasticidade, 

alterando seu foco sem necessidade de uma mudança no seu arranjo institucional.  

O CNJ, devido ao curto período de existência, não atingiu uma maturidade 

institucional, entendida como aquela em que a organização tenha propósitos bem 

definidos, normas e diretrizes internas que a diferencie de outras instituições, 

complexidade organizacional, bem como autonomia e independência frente a outros 

atores políticos e instituições.  

Da mesma forma, não se encontra no Conselho estabilidade decisional e 

pautas delimitadas para sua atuação o que, acrescido à existência de mandatos 

curtos, enfraquece uma coesão dos seus membros em defesa da instituição.  

A inexistência de uma mobilização conjunta daqueles que o integram em favor 

da instituição demonstra uma fragilidade que reporta à falta de uma história e de um 

patrimônio institucional e jurisdicional que promova um sentido de valor e estimule 

seus integrantes a reivindicá-lo em nome do fortalecimento da instituição. 

Ao contrário, a JE demonstrou forte coesão interna em nome da manutenção 

do seu autogoverno. À exceção do Ministro Gilmar Mendes, observou-se uma 

mobilização conjunta em torno do que entendiam serem os interesses da JE que se 

encontravam sob ameaça.  

Observou-se que o CNJ foi modificando a forma como tratou os assuntos 

relacionados à Justiça Eleitoral, conforme o TSE foi barrando o implemento de suas 

determinações. Houve uma retração do Conselho diante da postura de veto do TSE. 

A dinâmica estabelecida pelos conflitos direcionou o CNJ para uma atuação voltada 

ao estabelecimento de metas, programas e estratégicas para o Judiciário e o afastou 

dos assuntos relacionados à administração interna da JE.  

O fato de a JE aceitar e até mesmo se pronunciar a favor da ação do CNJ no 

que se refere aos assuntos relacionados a melhorias na prestação do serviço do 

Judiciário e implementação de metas e projeções para o futuro desse poder, foi uma 

forma de pressionar a realocação do CNJ para um posicionamento que melhor lhe 
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convém, sem necessidade de promover modificações substanciais de ordem 

estrutural nem ir contra o texto constitucional que o estabeleceu.  

Dessa forma, a JE buscou alocar o CNJ em um espaço ainda em aberto no 

Poder Judiciário e preservar seu poder de autogoverno, redirecionando-o para o 

exercício de tarefas que não modificassem significativamente a distribuição interna de 

poder.  

Como também destacado na tese, essa constatação não permite definir uma 

forma rígida, na qual o CNJ, a partir de agora, não decidirá assuntos que envolvem o 

governo judicial eleitoral. A situação encontrada é contingencial. Por isso, a 

importância de uma análise empírica direcionada a como efetivamente o 

relacionamento endógeno é travado. Isso permite compreender que as instituições 

não são fixas e que cada decisão se torna uma nova possibilidade de delinear o 

espaço do Conselho.  

Assim, a distribuição do poder não é algo permanente e imutável, mas se 

mantém precário e sempre passível de alteração. Da mesma forma, as mudanças não 

ocorrem apenas de forma abrupta e devido a fatores exógenos, podendo ocorrer a 

partir de ajustes pontuais que renegociam o arranjo institucional e modificam 

gradualmente as instituições. 

Ainda, concluiu-se que o contexto político e institucional proporcionou aos 

agentes da JE o acesso a recursos, institucionais ou extrainstitucionais, capazes de 

bloquear as mudanças, estabelecendo coalizões e mobilizando ferramentas para 

manutenção do poder. 

Além da já relacionada recente criação do CNJ, que o expõe a um processo de 

institucionalização ainda em construção e repleto de incertezas, o contexto político 

analisado demonstrou que a JE, em contraponto, possui um papel solidificado com 

uma missão clara e uma história que legitima sua atuação. Diversas vezes a afirmação 

dessa consolidação institucional e do papel desta Justiça enquanto promotora e 

garantidora das eleições limpas e justas, assim como a alegação de que esse 

patrimônio estava ameaçado, foram utilizados como argumento para inviabilizar a 

atuação do CNJ e vetar a implementação de suas decisões. 

Da mesma forma, o contexto de criação do CNJ e as disputas inerentes à sua 

institucionalização, a forma como ele é composto, a multiplicidade de organizações 

que indicam os Conselheiros e a existência de membros externos ao Judiciário 

reverberaram ao longo dos primeiros anos de atuação deste órgão.  
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Esses debates foram reativados pela JE como forma de deslegitimar a atuação 

do CNJ e levantar dúvidas sobre suas competências e a propriedade de suas 

determinações. 

O papel dos relatores como protagonista nas decisões do CNJ também foi 

relevante. O poder de individualmente determinar mudanças à JE e o fato de que, 

mesmo quando levada a decisão ao plenário preponderarem decisões que seguem a 

relatoria sem discussão ou sem um debate mais aprofundado sobre o assunto, não 

foi considerado pela tese como uma indicação de coesão e de confiança mútua no 

CNJ.  

Ao contrário, o prognóstico revelou ser essa uma forma mais cômoda e rápida 

de se tomar as decisões, diante da grande quantidade de casos a serem julgados e 

da quantidade de membros no plenário, o que dificulta a promoção de um debate e a 

exposição da opinião de todos os Conselheiros.  

Indo além desta constatação, também pode-se concluir que este aspecto 

demonstra a ausência de infusão de valor dentre os integrantes do CNJ, os quais, 

ainda que diante de decisões que modificassem substancialmente a competência do 

órgão que faziam parte, não procuraram reivindicar um posicionamento e defender a 

instituição, o que está relacionado à imaturidade institucional, mencionada acima. 

Concluiu-se que a particularidade na composição do TSE e do CNJ referente à 

existência de membros do STF que atuam em ambos e ainda ocupam o papel da 

Presidência dos dois órgãos, foi uma ferramenta utilizada pelos Ministros do TSE para 

dar suporte ao seu posicionamento.  

Apesar de na análise prática não ter sido encontrado evidencias efetivas da 

atuação do Presidente do CNJ como agente de veto no interior do Conselho e em 

favor da JE, essa característica institucional foi utilizada como estratégia, uma forma 

de pressão política com vistas a influenciar uma mudança na postura do CNJ.  

Assim, levantar a possibilidade de que a existência dessa relação entre os 

cargos pudesse ser de fato um mecanismo de articulação política apto a interferir para 

barrar internamente a atuação do CNJ, foi uma forma de mobilizar a característica 

estrutural das instituições como ferramenta estratégica no conflito. 

Outra característica do arranjo institucional que reverberou nos embates 

analisados foi o fato de os Ministros do STF não estarem submetidos aos comandos 

do CNJ. Como três dos sete integrantes do TSE são oriundos do Supremo, para a JE, 

o TSE não estaria sujeito ao órgão de controle. Isso restringiria a atuação do Conselho 
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perante o Tribunal e a JE como um todo, já que ela é administrada por órgão composto 

por agentes do STF.  

Da mesma forma, a atuação dos integrantes do CNJ por mandatos e, 

principalmente, o fato de alguns membros do CNJ não integrarem o Judiciário, sendo 

indicados politicamente para o cargo, foi mobilizado como argumento contra o CNJ.  

Na análise dos processos não foram encontrados indícios de uma atuação 

distinta dos membros externos, tanto no sentido de beneficiar as instituições que 

representam, quanto no que se refere a uma ingerência mais incisiva do CNJ sobre a 

JE.  

Assim, concluiu-se que a narrativa dos Ministros do TSE referente à politização 

do CNJ é uma construção interessada e não, de fato, uma realidade relatada por eles. 

Ela reproduz um temor anterior à criação do CNJ e não encontra corroboração na 

atuação prática do órgão, sendo, portanto, um artifício político que possui como 

objetivo desconstruir a legitimidade do Conselho e enfraquecer seu poder de ação. 

Todos estes aspectos possibilitam demonstrar que a estrutura institucional 

forneceu aos agentes elementos que lhe propiciaram maior ou menor capacidade de 

mobilização frente a outros atores, no presente caso, frente a outra instituição. A partir 

do surgimento de uma tensão entre as duas organizações, o poder conferido 

institucionalmente foi testado em um enfrentamento que demonstra uma disputa pela 

redistribuição do poder de decisão sobre as diretrizes internas da JE.   

Ao fim e ao cabo, o conflito analisado discute questões internas ao Judiciário e 

ao governo judicial existente, remodelando noções e espaços sobre quem possui 

poder para governar e estabelecendo limites para a atuação do CNJ nesse papel de 

condução e controle administrativo. As mudanças ocorridas nada mais são do que 

adaptações, graduais e contingentes, no interior do Judiciário, sobre a forma como o 

governo judicial será realizado no que diz respeito à JE. 

Uma disputa que demonstra que a estabilidade institucional – tal como as 

perspectivas clássicas do Institucionalismo Histórico defendem – deve ser repensada 

e ampliada para compreender uma análise mais complexa do relacionamento interno 

entre os agentes e da percepção da contingência dos acordos estabelecidos, os quais 

devem ser analisados como precários e suscetíveis a mudanças graduais resultantes 

da interação endógena. 

Essa contingência institucional, a mobilização de recursos políticos, 

estratégicos e estruturais, bem como as constantes disputas e contestações internas, 
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são características negligenciadas pelos estudos institucionais. Espera-se que este 

trabalho possa contribuir para a ampliação desse olhar e promova uma reflexão sobre 

o contínuo processo de mudanças que remodelam as instituições e refletem a 

distribuição de poder, mudam as regras do jogo e alteram os parâmetros da atuação 

institucional.  
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eje/rybena_pdf?file=http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-resolucao-no-
23482-2016-estrutura-eje/at_download/file>. Acesso em: 21 out. 2020. 
 
BRASIL. TSE. Resolução 14.235, de 12 abr. 1994 (Fixa o número de membros à 
Câmara dos Deputados e às Assembleias e Câmaras Legislativas para as eleições 
de 3 de outubro de 1994). Disponível em: <http://www.ibrade.org/wp-
content/uploads/2018/06/Res.-TSE-de-12-de-abril-de-1994.compressed.pdf>. 
Acesso em: 21 out. 2020. 
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7-a398-4002-b771-c67e985fa545>. Acesso em: 21 out. 2020. 
 
OAB. Provimento no 113/2006 (Dispõe sobre a indicação de advogados para 
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Público, na forma da Constituição Federal). 2006. Disponível em: 
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2.2 Processos CNJ 
 

2.2.1 Referenciados diretamente 
 
Processo nº 0000299-45.2016.2.00.0000. 
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Processo nº 0001485-21.2007.2.00.0000. 
Processo nº 0001690-45.2010.2.00.0000. 
Processo nº 0003311-77.2010.2.00.0000. 
Processo nº 0004834-27.2010.2.00.0000. 
Processo nº 0005959-30.2010.2.00.0000. 
Processo no 0001366-84.2012.2.00.0000. 
Processo nº 0004284-66.2009.2.00.0000. 
 
2.2.2 Consultados (não referenciados diretamente) 
 
Processos nº 0000175-04.2012.2.00.0000.  
Processos nº 00001808-16.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0000314-19.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0000317-71.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0000387-54.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0000626-68.2008.2.00.0000.  
Processos nº 0000692-72.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0000815-70.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0000817-50.2007.2.00.0000.  
Processos nº 0000870-89.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0001035-78.2007.2.00.0000.  
Processos nº 0001058-87.2008.2.00.0000.  
Processos nº 0001476-25.2008.2.00.0000.  
Processos nº 0001488-73.2007.2.00.0000.  
Processos nº 0001545-86.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0001597-19.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0001608-14.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0001690-45.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0001763-80.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0001831-30.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0001874-69.2008.2.00.0000.  
Processos nº 0001905-84.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0001906-69.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0001911-91.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0001919-68.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0001936-02.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0002100-30.2015.2.00.0000.  
Processos nº 0002137-96.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0002161-56.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0002209-44.2015.2.00.0000.  
Processos nº 0002332-86.2008.2.00.0000.  
Processos nº 0002372-29.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0002422-26.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0002489-20.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0002526-47.2012.2.00.0000. 
Processos nº 0002536-62.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0002542-40.2008.2.00.0000.  
Processos nº 0002583-36.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0002609-92.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0002609-92.2014.2.00.0000.  
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Processos nº 0002610-48.2012.2.00.00000.  
Processos nº 0002612-18.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0002639-93.2015.2.00.0000.  
Processos nº 0002656-42.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0002764-73.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0002776-22.2008.2.00.0000.  
Processos nº 0002869-48.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0002971-94.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0002971-94.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0002994-06.2015.2.00.0000.  
Processos nº 0003015-26.2008.2.00.0000.  
Processos nº 0003032-28.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0003104-39.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0003126-68.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0003129-91.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0003130-76.2010.00.0000. 
Processos nº 0003165-31.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0003165-31.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0003307-11.2008.2.00.0000.  
Processos nº 0003331-97.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0003357-37.2008.2.00.0000.  
Processos nº 0003409-91.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0003491-88.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0003595-22.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0003655-87.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0003681-51.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0003712-37.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0003713-22.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0003755-42.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0003770-79.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0003805-68.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0003813-45.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0003953-16.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0003972-17.2014.00.0000. 
Processos nº 0004003-08.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0004057-42.2010.00.0000. 
Processos nº 0004088-86.2015.2.00.0000.  
Processos nº 0004109-33.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0004185-96.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0004274-51.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0004300-49.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0004331-98.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0004346-33.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0004349-90.2011.2.00.000. 
Processos nº 0004420-24.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0004460-74.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0004469-94.2015.2.00.0000.  
Processos nº 0004474-87.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0004593-19.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0004637-04.2012.2.00.0000.  
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Processos nº 0004676-30.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0004702-28.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0004711-92.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0004737-56.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0004745-04.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0004931-22.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0004998-55.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0005039-51.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0005080-57.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0005316-67.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0005430-74.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0005487-24.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0005487-24.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0005500-91.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0005552-58.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0005591-21.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0005624-69.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0005625-54.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0005662-23.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0005680-78.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0005707-22.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0005717-37.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0005722-93.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0005738-13.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0005933-90.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0006024-83.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0006029-08.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0006043-94.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0006153-25.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0006228-30.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0006312-31.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0006359-10.2011.2.00.0000.  
Processos nº 0006477-78.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0006496-84.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0006515-61.2012.2.00.0000. 
Processos nº 0006569-56.2014.2.00.0000.  
Processos nº 0006881-71.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0006937-07.2010.2.00.0000.  
Processos nº 0007234-09.2013.2.00.0000.  
Processos nº 0007334-03.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0007334-03.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0007474-37.2009.2.00.0000.  
Processos nº 0007534-05.2012.2.00.0000.  
Processos nº 0007782-68.2012.2.00.0000.  
Processos nº 123.  
Processos nº 135.  
Processos nº 1370.  
Processos nº 1384.  
Processos nº 1399.  
Processos nº 162. 
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Processos nº 165.  
Processos nº 178.  
Processos nº 1936-02.2014.2.00.0000. 
Processos nº 200.  
Processos nº 210.  
Processos nº 230.  
Processos nº 260.  
Processos nº 380. 
Processos nº 465.  
Processos nº 53. 
Processos nº 625.  
Processos nº 68.  
Processos nº 841. 
Processos nº 899. 
 

2.3 Processos TSE 
 

2.3.1 Referenciados diretamente 
 
Processo nº 26430. 
Processo nº 29-51.2013.6.23.0000. 
Processo nº 39253-74.2009.6.00.0000.  
Processo nº 0029886-94.2007.6.00.0000. 
Processo nº 0002156-06.2010.6.00.0000. 
Processo nº 0002533-74.2010.6.00.0000.  
Processo nº 0003660-47.2010.6.00.0000. 
Processo nº 875-78.2011.6.00.0000. 
Processo no 0000632-66.2013.6.00.0000. 
Processo no 0000640-43.2013.6.00.0000. 
Processo nº 0001915-90.2014.6.00.0000. 
 

2.3.2 Consultados (não referenciados diretamente) 
 
Processo nº 0000040-85.2014.6.00.0000.  
Processo nº 0000165-19.2015.6.00.0000.  
Processo nº 0000239-87.2013.6.02.0000.  
Processo nº 0000277-56.2013.6.00.0000.  
Processo nº 0000382-62.2015.6.00.0000.  
Processo nº 0000426-57.2010.6.00.0000.  
Processo nº 0000482-17.2015.6.00.0000.  
Processo nº 0000502-76.2013.6.00.0000.  
Processo nº 0000873-11.2011.6.00.0000.  
Processo nº 0001285-39.2011.6.00.0000.  
Processo nº 0001545-53.2010.6.00.0000.  
Processo nº 0001800-81.2010.6.01.0000.  
Processo nº 0002244-44.2010.6.00.0000.  
Processo nº 0002597-84.2010.6.00.0000.  
Processo nº 0027922-03.2006.6.00.0000.  
Processo nº 0031763-69.2007.6.00.0000.  
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Processo nº 0039328-16.2009.6.00.0000.  
Processo nº 0039401-85.2009.6.00.0000.  
Processo nº 1079-59.2010.600.0000.  
Processo nº 11-34.2014.618.0000. 
Processo nº 1161-02.2014.609.0000.  
Processo nº 1215-22.2011.600.0000.  
Processo nº 1220-78.2010.600.0000.  
Processo nº 1353.  
Processo nº 1357-89.2012.600.0000.  
Processo nº 138-07.2013.600.0000.  
Processo nº 1-47.2013.602.0007. 
Processo nº 149-36.2013.600.0000.  
Processo nº 15-67.2013.623.0000.  
Processo nº 1605-89.2011.600.0000. 
Processo nº 1609-63.2010.600.0000. 
Processo nº 16-52.2013.623.0000. 
Processo nº 173-97.2012.618.0000.  
Processo nº 18889.  
Processo nº 19415. 
Processo nº 19451.  
Processo nº 19458.  
Processo nº 195-26.2012.612.0000.  
Processo nº 19836.  
Processo nº 19864.  
Processo nº 20250.  
Processo nº 211-13.2012.600.0000. 
Processo nº 239-87.2013.602.0000.  
Processo nº 239-92.2013.609.0000.  
Processo nº 248-44.2012.621.0133.  
Processo nº 25129.  
Processo nº 25129. 
Processo nº 258-21.2011.600.0000. 
Processo nº 25823-94.2005.600.0000.  
Processo nº 26476-96.2005.600.0000. 
Processo nº 267402008. 
Processo nº 2682.  
Processo nº 2727-35.2010.623.0000.  
Processo nº 2729-05.2010.623.0000.  
Processo nº 2780-55.2010.600.0000.  
Processo nº 2782-25.2010.600.0000.  
Processo nº 2783-10.2010.600.0000.  
Processo nº 2806.  
Processo nº 28307. 
Processo nº 286-80.2012.621.0028.  
Processo nº 2888-72.2010.622.0000.  
Processo nº 29376-81.2007.600.0000.  
Processo nº 29460-82.2007.600.0000.  
Processo nº 29672007. 
Processo nº 29798-56.2007.600.0000.  
Processo nº 30182-19.2007.600.0000.  
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Processo nº 302-69.2013.600.0000.  
Processo nº 30318-16.2007.600.0000.  
Processo nº 30357-13.2007.600.0000.  
Processo nº 30396-44.2006.600.0000.  
Processo nº 30-58.2011.604.0057. 
Processo nº 30695-21.2006.600.0000.  
Processo nº 30699-58.2006.600.0000.  
Processo nº 30857-16.2006.600.0000.  
Processo nº 310-75.2015.600.0000.  
Processo nº 31642-75.2006.600.0000.  
Processo nº 31642-75.2006.600.0000.  
Processo nº 3169-06.2014.607.0000.  
Processo nº 32001-25.2006.600.0000.  
Processo nº 33-36.2012.619.0000.  
Processo nº 3337-42.2010.600.0000. 
Processo nº 335-64.2010.6.00.0000. 
Processo nº 350-76.2013.609.0000.  
Processo nº 36121-43.2008.600.0000.  
Processo nº 3663-02.2010.600.0000.  
Processo nº 37353-56.2009.600.0000.  
Processo nº 37692-49.2008.600.0000.  
Processo nº 38383-63.2008.600.0000.  
Processo nº 38578-48.2008.600.0000.  
Processo nº 39200-93.2009.600.0000.  
Processo nº 39306-55.2009.600.0000.  
Processo nº 39532-60.2009.600.0000.  
Processo nº 3968-83.2010.600.0000.  
Processo nº 408. 
Processo nº 409.  
Processo nº 429-07.2013.600.0000.  
Processo nº 4402-10.2014.626.0000.  
Processo nº 4431-60.2014.626.0000.  
Processo nº 446-77.2012.600.0000. 
Processo nº 455-10.2010.600.0000. 
Processo nº 4789-25.2014.626.0000.  
Processo nº 4821-30.2014.626.0000.  
Processo nº 502.  
Processo nº 503-95.2012.600.0000.  
Processo nº 518-96.2012.626.0111.  
Processo nº 519-20.2010.6.00.000.  
Processo nº 537-70.2012.600.0000.  
Processo nº 579.  
Processo nº 579-85.2013.600.0000.  
Processo nº 586.  
Processo nº 5-91.2014.607.0013. 
Processo nº 597-09.2013.600.0000.  
Processo nº 608-30.2012.626.0071. 
Processo nº 643-95.2013.600.0000.  
Processo nº 669-12.2012.626.0354. 
Processo nº 676-90.2010.6.00.0000.  
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Processo nº 721.  
Processo nº 728.  
Processo nº 83-10.2013.614.0051.  
Processo nº 878-64.2011.624.0000. 
Processo nº 932-29.2012.626.0359.  
Processo nº 94-87.2011.624.0000. 
Processo nº 983-73.2012.600.0000.  
 


