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Conselho Nacional de Justiça 

- Conselho Nacional de Justiça: integra a estrutura do Poder Judiciário, 

mas não possui jurisdição. 

- É um órgão de caráter administrativo, criado para exercer o controle 

da atuação administrativa e financeira deste poder, bem como 

fiscalizar os juízes no cumprimento de seus deveres funcionais (art. 

103-B, §4º, CF/88). 

 

 

 

 



Conselho Nacional de Justiça 

- Composição: 15 membros, que cumprem mandato de dois anos, 

admitindo uma recondução (art. 103-B, CF/88). 

- Além do Presidente do Supremo Tribunal Federal, temos: 

- Indicados pelo STF: um desembargador de TJ e um juiz estadual; 

- Indicados pelo STJ: um ministro do STJ (que será o corregedor), um 

juiz de TRF e um juiz federal; 

 

 

 



Conselho Nacional de Justiça 

- Indicados pelo TST: um ministro do TST, um juiz de TRT e um juiz do 

trabalho. 

- Indicados pelo PGR: um membro do Ministério Público da União (que 

inclui o MPF, o MPT, o MPM e o MPDFT) e um membro de Ministério 

Público Estadual. 

- Indicados pelo Conselho Federal da OAB: dois advogados. 

- Dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado 

pela Câmara e outro pelo Senado.  

 

 



Conselho Nacional de Justiça 

 

 

 

 

 

 

 



Conselho Nacional de Justiça 

- Se as indicações dos membros não forem feitas no seu devido prazo, 

a escolha caberá ao Supremo Tribunal Federal. 

- Observe que os Estados não podem criar seus próprios conselhos de 

fiscalização. 

 

 

 

 

 

 



Conselho Nacional de Justiça 

- O STF entende que, por ser um órgão de caráter administrativo, o CNJ 

não tem competência para:  

- Fiscalizar, reexaminar e suspender os efeitos decorrentes de atos de 

conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral; 

- Apreciar a constitucionalidade dos atos administrativos (apenas sua 

legalidade); 

- Interferir em acordo judicial. 

 

 

 



Conselho Nacional de Justiça 

- “O Conselho Nacional de Justiça, embora integrando a estrutura 

constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de controle 

administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura qualifica-se 

como instituição de caráter eminentemente administrativo, não 

dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer 

colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus 

conselheiros ou, ainda, (...)  

 

 

 



Conselho Nacional de Justiça 

- (...) do corregedor nacional de justiça, fiscalizar, reexaminar e 

suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional 

emanados de magistrados e Tribunais em geral (...)” (MS n. 28.611-MC- 

AgR). 

 

 

 

 

 

 



Conselho Nacional de Justiça 

- O CNJ não tem qualquer competência sobre o Supremo Tribunal 

Federal – ele só pode avaliar a atuação de órgãos e juízes 

hierarquicamente inferiores. 

- Novelino explica que, na condição de órgão máximo do Poder 

Judiciário Nacional, o STF possui preeminência sobre o CNJ, cujos atos 

e decisões estão sujeitos ao seu controle jurisdicional (CF, art. 102, I, r, 

e art. 103-B, § 4.°). 

 

 

 



Conselho Nacional de Justiça 

- Presidência do CNJ: é exercida pelo Presidente do Supremo Tribunal 

Federal e, nas suas ausências e impedimentos pelo Vice-Presidente do 

Supremo Tribunal Federal. 

- Todos os outros membros do CNJ serão nomeados pelo Presidente da 

República, após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do 

Senado Federal. 

 

 

 

 



Conselho Nacional de Justiça 

- Corregedoria: o Ministro do STJ exerce a função de Ministro-Corregedor e a 

CF/88 atribui a ele algumas responsabilidades, tais como (art. 103-B, §5º, 

CF/88)  receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, 

relativas aos magistrados e aos serviços judiciários, exercer funções executivas 

do Conselho, de inspeção e de correição geral e requisitar e designar 

magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou 

tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.  

 

 

 



Conselho Nacional de Justiça 

- Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente 

do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.  

- 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. 

 

 

 

 


