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1. Introdução

Para iniciar este trabalho, é necessário traçar algumas linhas sobre o advento da EC 45 de
30.12.2004 e esclarecer o método de pesquisa utilizado.

A EC 45, promulgada em 08.12.2004, ab-rogou e derrogou vários dispositivos da Constituição
Federal de 1988. Concebeu-se tal Emenda anunciando-se que ela realizaria a Reforma do Poder
Judiciário.

A Emenda remodelou algumas das instituições da carta política, revogando, no todo ou em parte, as
normas regentes delas. A maior novidade da referida Emenda é a criação do Conselho Nacional de
Justiça, tema do presente trabalho.

O objetivo é apresentar um quadro geral sobre as principais feições do Conselho, levantando
questões consideradas pertinentes.

Para a confecção do presente trabalho, foram utilizadas fontes de informação selecionadas a partir
de pesquisa doutrinária e a partir de levantamento de dados, obtidos por pesquisa de campo.

Na realização da pesquisa doutrinária, o intuito foi identificar as diversas opiniões de profissionais da
área jurídica a respeito da criação do Conselho Nacional de Justiça, verificando os diferentes
enfoques sob os quais a questão seria analisada.

Já na realização da Pesquisa de Campo, a finalidade foi levantar dados mais específicos e
pormenorizados sobre o tema, entrevistando personalidades que, de alguma forma, participaram da
criação e participam do funcionamento do novo órgão do Poder Judiciário, bem como colhendo
informações publicadas em jornais e revistas, como meio para demonstrar a repercussão na mídia
do assunto ora exposto.

2. Instituição do Conselho Nacional de Justiça

Anteriormente à criação do Conselho Nacional de Justiça pela EC 45/2004, quando ainda vigorava a
Constituição Federal de 1969, a EC 07/77 incluiu na estrutura orgânica do Poder Judiciário o
Conselho Nacional da Magistratura.

Esse órgão administrativo, que não exercia função de índole jurisdicional, dispunha de poderes
extraordinários que lhe permitiam impor sanções de caráter disciplinar, determinando a
disponibilidade ou a aposentadoria de magistrados, inclusive membros de Tribunais, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.

O Conselho Nacional da Magistratura, no entanto, deixou de existir ante a superveniência da
Constituição Federal de 1988, que, ao dispor sobre a estrutura institucional do Poder Judiciário, nela
não mais incluiu o órgão administrativo em questão, fazendo cessar, em conseqüência, os poderes
de índole disciplinar que lhe haviam sido atribuídos pela ordem constitucional pretérita. 1

A Constituição Federal de 1988 não só aboliu o Conselho Nacional da Magistratura como também
garantiu o autogoverno dos tribunais, que passaram a ter competência exclusiva pra processar e
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