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Apresentação
A presente publicação, formando o décimo primeiro volume da Coleção
Jornada de Estudos Esmaf, reúne os artigos elaborados em torno da temática desenvolvida ao longo da II Jornada de Planejamento e Gestão da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, realizada na cidade de Brasília/DF,
no período de 30/03 a 01/04/2011, onde foram proferidas conferências pelos
professores Mário Sergio Cortella –“Qual é a tua obra?”; Francisco Rage Bittencourt – “Eficácia e tempo”; Denize Athayde Dutra da Costa – “Cada líder
tem o subordinado que merece”; Carlos Henrique Borlido Haddad – “Os primeiros passos em nova vara federal”; Américo Marques Ferreira – “Desafios
e oportunidades de sinergia”; Cíntia Menezes Brunetta – “Execução ‘bate-pronto’: cumprimento de decisões judiciais na era virtual”; Marcelo Eduardo
Rossitto Bassetto – “Simplificação de procedimentos e perícias nos Juizados
Especiais Federais”; e professor Marcos Alaor Diniz Grangeia – “Gestão democrática das varas do Poder Judiciário”.
Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação de tais
trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um convite à
produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários, com os
olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar, inclusive
como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de questões que
se apresentam no dia a dia do labor institucional.
Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram
sua publicação, nosso muito obrigado.
E a todos, uma boa leitura.
Desembargador federal Carlos Moreira Alves

A gestão do Poder Judiciário e a judicialização da
saúde: órgãos técnicos de mediação como mecanismo
de solução de controvérsias no acesso a medicamentos
e tratamentos de saúde
Ailton Schramm de Rocha1

A preocupação com a boa gestão dos serviços públicos não escapa,
evidentemente, ao Poder Judiciário. Também nesse setor, se compreende a
necessidade de metas, objetivos estratégicos, pautando-se pela ideia de que a
instituição tem de chegar a algum lugar.1
Em outras palavras, não se pensa mais num órgão simplesmente
inerte e que não deva ter uma preocupação imediata com o resultado geral de
suas ações. Hoje se sabe que ao Poder Judiciário não só é lícito, mas recomendável se preparar para as expectativas de demandas judiciais, de forma a que
a prestação jurisdicional se dê de modo célere e eficiente.
Por isso, cada vez mais, hoje em dia, ouve-se falar tanto de gestão,
planejamento estratégico, metas e objetivos traçados ao Poder Judiciário, como,
por exemplo, aqueles delineados pelos órgãos de supervisão administrativa e
financeira2.
Quando se fala em gestão, pensa-se, entre outras possibilidades, no
esforço em se decidir de antemão como um serviço será objetivamente prestado. Indicam-se as possíveis ferramentas, preparação pessoal e instrumental
para que esse serviço mantenha um padrão de qualidade, endereçado a todos.
É certo que, em se tratando de demandas judiciais, dada a natureza
peculiar desse serviço público, as medidas de gestão têm de ser convenientemente ajustadas. Resultados quantitativos, por exemplo, não garantem, por si
1

Juiz federal substituto.

2

É o caso do Conselho da Justiça Federal, órgão vinculado ao Superior Tribunal de Justiça e que, nos termos do art. 105, parágrafo único, II, da Constituição Federal, incumbe-se de exercer, na forma da lei, a
supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão
central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Já o Conselho
Nacional de Justiça exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, nos
termos art. 103-B, § 4º, da Carta Constitucional.
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sós, que o juiz dê a decisão justa. Até porque se trata de avaliação que sempre
ficará à mercê de outros fatores valorativos, expectativas individuais e coletivas,
sujeitas, enfim, ao crivo e conformidade dos interesses daqueles que avaliam.
As próprias partes do processo podem, v. g., medir se a decisão objetivamente
foi ou não justa — ainda que, na paixão dos acontecimentos, possam emitir
um juízo negativo a respeito da decisão tomada, não é impossível que, apesar
disso, reconheçam o valor técnico da sentença proferida, mesmo voltada contra suas pretensões. A comunidade jurídica em geral, as autoridades de poder
constituído, no âmbito dos três Poderes republicanos, além de toda a opinião
pública emitem valorações, invariavelmente, sobre o Poder Judiciário. E, seguramente, o fortalecimento de ações e medidas voltadas a garantir uma maior
celeridade, organização e presteza no trabalho dos juízes vai inequivocamente
favorecer o reconhecimento social da atividade judicial.
Um dos pontos que se encaixam nessa necessidade de maior cuidado
com a gestão do Judiciário diz respeito à redução da insegurança jurídica, já
que implica maior confiança na resposta institucional decorrente da violação
e abuso de direitos. Esse sentimento que põe à prova a confiabilidade do Poder
Judiciário pode ser reduzido através de medidas de gestão que favoreçam, por
um lado, maior acesso a Justiça e, por outro lado, a criação de mecanismos que
diminuam a necessidade de ajuizamento de ações, além, é claro, de fornecerem
instrumentos materiais e pessoais necessários à realização da atividade fim.
É fundamental, pois, orientar-se por fornecer os instrumentos pessoais e materiais de trabalho e, por outro lado, otimizá-los de modo a propiciar que aconteça a solução das controvérsias judiciais, em prazo aceitável. É
sabido, no entanto, que muitos processos amargam por anos a fio, à espera
de uma solução judicial, paralisados em prateleiras físicas e agora também
virtuais, até que tenham a chance de desfecho e, em muitos casos, perdem a
utilidade, devido ao tempo. A morosidade é reconhecidamente um dos grandes
entraves do Poder Judiciário, na análise e apreciação de sua credibilidade pela
comunidade em geral3.
Enquanto isso, os problemas de gestão só aumentam diante do acúmulo pelo Poder Judiciário de novas funções oriundas da ampliação do papel
do Estado na implementação de políticas públicas, exigindo-lhe um perfil mais

3
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A morosidade é um entre outros problemas na administração judicial, como anota Andrei Koerner
(2002, p. 28-31).
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proativo e efetivo no julgar4. Sem administração e organização, as competências
não se realizam e acabam perdidas num universo de promessas não cumpridas
e vazios jurisprudenciais de autocontenção.
Com efeito, a necessidade de efetivação dos novos direitos garantidos à sociedade impulsiona a judicialização, a maior necessidade de atuação
do Poder Judiciário. Os direitos sociais, sobretudo, carecem de afirmação e
efetividade. O reconhecimento pelo Estado de direitos básicos à educação,
saúde, moradia e ao trabalho tem motivado grande insatisfação social, ante a
discrepância entre as promessas constitucionais e a realidade. Boaventura de
Sousa Santos (1999, p. 145) explica que “de tudo isto resultou uma explosão de
litigiosidade à qual a administração da justiça dificilmente poderia dar resposta”. Para fazer frente a esses novos desafios de efetividade impostos ao Poder
Judiciário, fala-se da imposição de se repensar o tempo e o modo de trabalho
executado, não só se ampliando as formas de intervenção judicial, mas também
se democratizando o modo de seu exercício.
Fala-se, hoje em dia, de reengenharia do Poder Judiciário (LIMA,
2004, p. 126) com o propósito de se reinventarem certos procedimentos e
passos no andamento processual de modo a se dar a ele mais celeridade, sem
se descurar, todavia, dos princípios basilares que têm de existir em todo processo, como o devido processo legal, a igualdade substancial entre as partes, a
ampla defesa e o contraditório.
Um dos pontos essenciais, nessa redefinição do trabalho do Judiciário, diz respeito à democratização do seu modo de decidir, sem se fechar a
postulados técnicos de conhecimento e, em vez disso, tomar conhecimento
de informações úteis que podem se originar de diversos setores da sociedade.
Essa abertura interpretativa e decisória do juiz faz-se premente hoje
em dia e é incentivada de diversas formas, a partir inclusive do próprio exemplo instrutivo que oferece a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, a saber o
Supremo Tribunal Federal, que, nos últimos anos, tem envidado esforços para
ampliar a participação do círculo de intérpretes judiciais, na linha do pensa-

4

Como explica Rogério Bastos Arantes (2004, p. 98), “Se pela via da proteção da liberdade os Judiciários
de diferentes países tenderam a se expandir com a instalação de novos regimes liberal-democráticos
no século XX, também pela via da promoção da igualdade alguns deles vão conhecer um tipo inesperado de expansão, que escapa à perspectiva liberal e não diz respeito à proteção judicial das minorias
políticas: refiro-me a transformação do Judiciário em instância de implementação de direitos sociais e
coletivos, especialmente na segunda metade do século XX.
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mento de Peter Häberle5. De fato, instituições processuais foram absorvidas
pela práxis jurídica brasileira, incluindo-se figuras como o amicus curiae no
processo objetivo de controle de constitucionalidade, além da audição de profissionais e especialistas sobre determinados assuntos com vistas à formação
de uma convicção que se ampare em uma racionalidade argumentativa.
Nesse campo, a gestão de processos deve se encaminhar para procedimentos que prevejam a revisão de rotinas ultrapassadas de conhecimento
técnico por parte do magistrado e permitam a solução de controvérsias sem
a temida morosidade jurisdicional, mas que, por outro lado, cerquem-se de
razoáveis instrumentos de formação de convicção.
Um claro exemplo desse ponto de vista e que é usado como pano de
fundo deste trabalho diz respeito às demandas judiciais por medicamentos.
É sabido que, a cada ano que passa, aumenta exponencialmente o número de
processos judiciais em que se solicitam bens e serviços de saúde ao Estado,
demandando ao Poder Judiciário a intensa participação nessa efetivação e
concretização de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e
a saúde.
Uma das soluções possíveis para o problema da judicialização da
saúde passa pela concepção de instrumentos que deem ao magistrado subsídios
técnicos para que ele possa julgar a demanda.
Mas não só isso resolve o problema sob o ponto de vista da gestão e
administração da Justiça. Até porque já há instrumentos formais no sistema
processual vigente que possibilitam esse conhecimento técnico, que é o momento das perícias judiciais.
No entanto, sob o ponto de vista da gestão pública do setor, faz-se
premente a colocação de outras opções para que esse conhecimento avance
em direção à resolução das controvérsias. Instrumentos que sirvam de ponte
entre o Judiciário e as fontes de conhecimento técnico, voltados à relação entre o Judiciário e a administração pública, além da sociedade civil em geral.
Iniciativa importante nesse sentido tem sido a criação de órgãos técnicos compostos por profissionais da área de saúde, pesquisadores técnicos, médicos,
enfim, que gozem de autonomia perante as instituições administrativas e que
tenham idoneidade para emitir opiniões e pareceres com vistas a orientar o
5

12

Parte-se da compreensão pluralista de que a interpretação constitucional e, por conseguinte, a
interpretação dos direitos fundamentais não ficam adstritas a poucos, mas têm legítima participação
da comunidade. Cf. HÄBERLE (1997, p. 15).
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julgador no momento de decidir, sem a necessidade de se esperarem as etapas
tradicionais de convicção técnica (perícias judiciais), que podem até se tornar
desnecessárias, conforme a eficácia da proposta acima indicada.
De fato, já há diversas experiências nesse sentido, tendo o Conselho
Nacional de Justiça, no último fórum de saúde por ele realizado, recomendado
o fomento a instituições como essa, as quais permitirão a solução de grande
parte das controvérsias judiciais, não só propiciando a composição dos conflitos
antes mesmo do ajuizamento da ação, como também subsidiando o magistrado com informações precisas que irão permitir a ele um julgamento mais
consciente das consequências materiais que cercam uma tutela jurisdicional
na área da saúde. E demandas judiciais podem ser até evitadas, se a criação
de órgãos de interface ente o Judiciário e a administração pública permitir
maior conhecimento acerca da incorporação tecnológica de novos tratamentos,
procedimentos médicos e medicamentos, dos registros existentes e até mesmo
avaliação dos riscos sanitários desses remédios e procedimentos6.
Faz-se importante a presença desses órgãos técnicos de mediação,
que têm sido denominados de “câmaras técnicas” ou “núcleos de assessoria
técnica”, na medida em que possibilitam o rápido desfecho de ações judiciais,
através da avaliação dos pedidos formalizados em juízo, buscando soluções de
modo célere para demandas de medicamentos e serviços de saúde7. Há casos
ainda em que podem prevenir ações até mesmo de caráter coletivo, mediante
rotinas e decisões administrativas de dispensação de remédios de modo mais
abrangente, incorporando-se novidades tecnológicas, com segurança e efetividade ao usuário.

6

É o que preconiza o ministro Carlos Ayres Brito, conforme discurso proferido na última reunião dos
Comitês Estaduais de Saúde do Fórum da Saúde promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: < www.cnj.jus.br. >. Acesso em: 30 ago. 2011.

7

Em notícia veiculada no sítio do CNJ consta a instituição de núcleo de atendimento técnico no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “O Núcleo de Assessoria Técnica do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJRJ), que assessora os juízes em ações de medicamentos, completa um ano de atividade com
a emissão de mais de dois mil pareceres. Para o presidente do TJRJ, o sucesso da iniciativa é visível,
com o crescimento de 20% no número de laudos produzidos. ‘Em 2009, foram 987; hoje já superamos
1.200’, afirmou. O presidente do TJRJ explica que o objetivo do NAT é dar tranquilidade aos juízes no
momento das decisões e evitar fraudes. ‘A equipe tem 24 profissionais. Além daqueles que atuam na
área administrativa, temos 15 farmacêuticos, dois enfermeiros, quatro nutricionistas e um médico que
avaliam os pedidos com base nas prescrições, documentos e histórico dos pacientes-autores para atender a quem realmente necessita dos remédios ou de tratamento específico’”. Disponível em: < www.cnj.
jus.br. >. Acesso em: 28 ago. 2011. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia também conta com serviço
similar, disponibilizando inclusive sistema de plantão para atender os magistrados.
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De um modo ou de outro, há uma notável mudança de paradigma,
quando se admite um novo modo de se dar fim a lides e se administrar a Justiça,
mediante a comunhão de objetivos concretos.
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Breves anotações sobre o juiz e a sua missão
Não se aprende, Senhor, na fantasia,
imaginando ou estudando,
senão vendo, tratando e pelejando.
(Os Lusíadas, Luís de Camões, Canto X, 153)

Alexandre Buck Medrado1

Introdução
Diz-se que todo juiz exerce uma função e um papel na sociedade.
Assim, não há dúvida que o papel do juiz tem se alterado ao longo da história
(v.g. guardião do status quo, ativista, revolucionário, etc.), mas não a sua função
primordial: a de julgar, revelando o direito aplicável ao caso concreto.1
Tal afirmação, contudo, tem sido atacada sob o argumento de que o
juiz moderno de primeira instância seria um administrador de serviços judiciários, cuja função seria a resolução de conflitos, preferencialmente por meio
da conciliação, ou em caso de julgamento, de forma rápida, em poucas linhas
e fiel à jurisprudência.
Assim, para que este serviço judiciário fosse eficaz, seria necessário a
este juiz, ou melhor, administrador de serviços forenses, capacidades de gestão
e planejamento não desenvolvidas na sua formação jurídica.

O juiz e as qualidades para sua missão
Discordamos da afirmação de o que juiz seria um administrador
de serviços judiciários. A função precípua do juiz continua a de, com firmeza
serena, historiar os fatos e, entre as brumas das meias verdades trazidas pelas
partes, encontrar a verdade possível (processual).
A administração dos serviços auxiliares é função secundária do juiz,
como sempre foi e é em tantas outras profissões. Assim, o médico que, depois
de anos de serviço atendendo pacientes, passa a administrar também um setor
1

Juiz federal.
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do hospital, o engenheiro que sai da obra e passa a administrar recursos humanos e materiais no escritório da empresa ou o oficial militar que troca a
rotina exclusivamente castrense por atividades de administração de homens
e logística.
Desta forma, não se deve buscar ou procurar no juiz qualidades de
administrador: dinamismo, inovação, visão, etc., e sim qualidades de juiz:
independência, integridade, clareza, coragem e compromisso com a Justiça,
isto é, com as pessoas que procuraram, no Poder Judiciário, a solução para os
seus conflitos.
Ora, isto não quer dizer, absolutamente, que o juiz não precisa saber administrar, pois tem, ao menos, a sua vara (senão um fórum) para fazer
funcionar a contento. O que quer se dizer é que o juiz deverá cuidar da administração através da escolha e fiscalização das pessoas certas, entre elas, por
certo o diretor de secretaria. Este sim deverá ter as qualidades do administrador. Por isso, inclusive, com a clareza de sempre aponta Wladimir Passos de
Freitas (2011):
E aí se vê um dos erros mais comuns no Poder Judiciário, que é o de escolher
para tais funções, exclusivamente, bacharéis em Direito, esquecendo-se
que existem graduados em administração pública, com conhecimentos
específicos.

Assim, ao juiz caberá, além de fiscalizar o exercício das atribuições
conferidas pelas normas do Tribunal aos servidores, saber delegar e saber cobrar daqueles vinculados à sua vara. Mas frise-se que acredito que delegar
não significa apenas transferir responsabilidades pela administração do juízo,
mas sim definir claramente suas funções, estabelecer rotinas funcionais, criar
padrões de atendimento às partes e advogados, etc.
Por fim, saber cobrar envolve o conhecimento específico das atribuições, como fundamento legal ou limites mínimos de tarefas, de forma a
que a cobrança seja específica, fundamentada. Cobrança firme, mas educada,
até porque se sabe que a falta de equilíbrio revela apenas insegurança e não há
“tropa” cujo moral (motivação) permaneça alto com um líder sem inteligência
emocional, isto é, sem conhecimento e controle de suas próprias emoções.
Nesse contexto, voltamos à análise das qualidades ou inteligências
mais necessárias ao julgador. A premiada historiadora americana Barbara
Tuchman (1991, p. 213) afirmava que:
O tipo de inteligência varia, suponho, de acordo com a ocupação. No médico, deve ser a inteligência da compreensão; no advogado, uma inteligência
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pessimista, invariavelmente; no historiador, deve ser exata, investigadora
e sintetizadora.

E quanto ao juiz, qual o tipo de inteligência seria mais adequada à
sua missão? Talvez um espírito finalista (ou utilitarista sem preconceitos), que
nem as tentações e fetiches das teorias do processo civil ou penal o deixassem
esquecer que seu objetivo é solucionar a lide.
Nesse sentido afirma Luigi Ferrajoli (2006, p. 63):
Daí resulta, entre outras coisas, uma ulterior deformação profissional da
subjetividade do juiz e dos demais homens das leis que se movem no processo, quer dizer essa específica cerração do “espírito forense, espírito de
litígio, enredo e cabala” que ainda hoje os torna mestres em complicar o
que é simples e em simplificar o que é complexo, de modo a fazer com que
Bentahan definisse a jurisprudência como “a arte de ignorar metodicamente
o que conhecido do mundo inteiro”.

Assim, parece-nos ser uma qualidade essencial do juiz o compromisso
com a busca de uma solução justa para a lide que lhe foi apresentada.
Os sentimentos de justiça não podem ser banidos da teoria do direito nem
de sua administração... Pode-se acorrentar o direito com toda sorte de cadeia e grilhões. O juiz sábio arranja sempre um meio de libertar a vítima
(CARDOZO, apud Nogueira, 2001, p. 80).

Por fim, a solução justa encontrada, o direito do caso concreto, deve
ser revelado de forma clara. Desta forma, a clareza ao decidir é fundamental,
pois “a dificuldade de escrever claro invariavelmente reflete um pensamento
perturbado, em geral uma percepção incompleta dos fatos ou de seu significado” (TUCHMAN, 1991, p. 217).

Conclusão
Nos princípios de conduta judicial de Bangalore, são indicados “seis
valores eleitos como as bases de um código que viesse a nortear a atuação
dos juízes em nível mundial” (NAÇÕES UNIDAS, 2008). São eles: a) independência; b) imparcialidade; c) integridade; d) idoneidade, e) igualdade; f)
competência e diligência.
Inelutavelmente, todos este princípios indicam qualidades que todo
o julgador deverá ter no exercício de seu solitário mister. Desta lista, porém,
talvez tenha sido omitido o valor da coragem (moral), pois, como há muito
17
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disse o marechal De Saxe: “A primeira de todas as qualidades é a coragem. Sem
ela as outras são de pouco valor, já que não poderão ser usadas”.
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A importância dos pactos republicanos na contribuição
para o enfrentamento da morosidade e da excessiva
litigiosidade do poder público,
sobretudo na Justiça Federal
Carlos Geraldo Teixeira1

A consolidação de um efetivo Estado constitucional exige, inexoravelmente, um modelo de Estado de direito marcado por uma Constituição
efetivamente garantista (CADEMARTORI, 1999, p. 19-32). Uma Constituição
definidora dos fundamentos e objetivos norteadores das ações estatais, com
força vinculante acerca das políticas públicas necessárias à sua consecução.
Uma carta política asseguradora de direitos e garantias fundamentais — e
o mais importante — capaz de impor aos poderes constituídos a obrigação,
relevantíssima e finalística, de implementá-los.1
Após 25 anos de ditadura militar, com a Constituição Federal de
1988, surge no Brasil, pelo menos no plano constitucional, uma nova ordem,
guiada por ideais republicanos, valores democráticos, de cidadania e um extenso rol de políticas públicas, que, uma vez implementado, configura-se um
estado de bem-estar social. Entretanto, tornar efetiva a chamada “constituição
cidadã” é um enorme desafio.
E cada vez mais os cidadãos buscam a efetivação dos direitos e garantias assegurados na Carta Magna, valendo-se, inclusive e em escala crescente, do
Poder Judiciário, e em face, até mesmo, da previsão constitucional da aplicabilidade imediata das normas garantidoras de direitos e garantias fundamentais
(art. 5º, § 1º), bem como da universalidade de acesso à jurisdição: “A lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º,
XXXV). E, ainda, da indeclinabilidade da prestação jurisdicional, princípio
básico da jurisdição, segundo MORAES (2005, p. 72).
Os números de ações em tramitação na justiça brasileira2, após a nova
ordem constitucional de 1988, e, consequentemente, a lentidão do Judiciário
1

Juiz federal e mestre em direito socioambiental.

2

De acordo com o Relatório do ano de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, a Justiça brasileira —
Justiça Federal, do Trabalho e Justiça Estadual — recebeu, em 2009, 25,5 milhões de novos processos,
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brasileiro assustam os cidadãos de qualquer parte do mundo. A situação do
acervo e a performance da Justiça Federal não são diferentes, e pode-se dizer: é
mais grave se se considerar sua estrutura reduzida comparativamente à Justiça
Estadual e à Justiça do Trabalho.
Considerando ainda que, em decorrência de sua competência estabelecida no art. 109 da CF, em qualquer demanda da Justiça Federal está
presente um ente público federal3, que, por dever constitucional, há de atuar
com estrita obediência aos princípios constitucionais que informam a administração pública, constantes do art. 37 da CF4, destacando-se o da legalidade,
da moralidade e da eficiência.
O atuar da administração pública deve ser guiado invariavelmente de
forma a atender os fundamentos do Estado democrático de direito postos na
Constituição Federal, em especial a cidadania, a dignidade da pessoa humana,
bem ainda os objetivos fundamentais de construir uma sociedade livre, justa
e solidária e de promover o bem de todos.
Por outro lado, é dever do poder público e da sociedade buscar a
materialização dos preceitos constitucionais, ou seja, atuar com obediência
estrita aos seus princípios e diuturnamente concretizar suas normas.
Assim, exsurge, pelo menos numa análise teórica da Constituição
Federal, que a lei, norma de regência da administração pública, e o próprio
atuar da administração pública deveriam perseguir a efetivação das normas
constitucionais, pautando-se pelos fundamentos constitucionais e refletindo-os e buscando, incessantemente, e sem desvios, a realização dos objetivos
1,28% a mais que em 2008. Somando-se ao estoque de ações ajuizadas em anos anteriores, tramitaram
86,6 milhões de processos nos três ramos da Justiça em 2009.  Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/
images/relatorios-anuais/cnj/relatorio_anual_cnj_2010.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2011. Para maiores
detalhes dos números da Justiça brasileira: vide também “Justiça em Números” no site do CNJ.
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De acordo com levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) é o maior litigante nacional, correspondendo a 22,3% das demandas dos cem maiores litigantes
nacionais, seguido pela Caixa Econômica Federal, com 8,5%, e pela Fazenda Nacional, com 7,4%. Na
Justiça Estadual, o estado do Rio Grande do Sul é o maior litigante, com 7,7% das demandas, seguido
pelo Banco do Brasil e pelo Banco Bradesco. Já na esfera da Justiça do Trabalho, a União é a maior
litigante, com 16,7% das demandas. O setor público (estadual, federal e municipal), bancos e telefonias
representam 95% do total de processos dos cem maiores litigantes nacionais. Disponível em: <http://
www.cnj.jus.br/noticias/cnj/13874:inss-lidera-numero-de-litigios-na-justica>. Acesso em: 28 jun.
2011.

4

Art. 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência [...]
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constitucionais. E, assim, terem por guia e meta inseparáveis a proteção do
bem comum e do interesse público, sob pena de, a permanecer essa excessiva
litigiosidade, não mais se reconhecer na lei um de seus pressupostos fundamentais: a representatividade, a expressão da vontade da maioria, a tutela do
interesse público e do bem comum; e a administração pública não mais poder
se valer de um de seus atributos, com grande repercussão no âmbito judicial,
que é a presunção de legitimidade e veracidade dos seus atos5.
Perquirir as razões do enorme abismo que existe entre a constituição
teórica e sua materialização no Brasil transcende os objetivos deste ensaio. Pode
se mencionar como causas deste abismo: um anacrônico sistema eleitoral, em
que prevalecem os interesses das classes econômicas mais bem organizadas,
refletindo uma baixa participação e interesse popular nas definições dos candidatos a cargos eletivos, principalmente no Legislativo; inexpressivo acompanhamento popular da atuação dos eleitos; incipiente ou até inexistente, em
alguns casos, postura cívica; e reduzidíssima participação nas questões coletivas
e públicas, que deságuam num déficit de representatividade nos Poderes Legislativo e Executivo, com reflexos na estruturação do Poder Judiciário e forma
de acesso aos tribunais superiores.
Destaque-se, ainda, a nossa federação anômala com alta carga de
concentração de competências legislativas e, principalmente, dos recursos públicos na União. Por outro lado, com acentuada transferência e descentralização
de competências materiais para os estados e municípios, sem a necessária e
correspondente repartição dos recursos financeiros.
Alie-se a ausência de planos de ações públicas de longo prazo, inseridos num plano nacional de desenvolvimento, dando azo à descontinuidade
administrativa. Além disso, a omissão do poder-dever dos Poderes Legislativo
e Executivo de trazer a lume, respectivamente, a legislação complementar e
ações implementadoras dos direitos assegurados na Constituição Federal, ausência de partidos políticos com atuação compromissada com seus valores e
respectivos programas fundacionais.
Em consequência, aflora uma superposição do Poder Executivo,
sendo nítida a falta de cultura de respeito à Constituição e atribuições dos
poderes constituídos, por parte de algumas autoridades governamentais, uma
complexa estrutura e alta carga tributária aliada à corrupção e à deficiência na
contrapartida dos serviços públicos básicos como saúde, educação e segurança,
5

Sobre presunção de legitimidade e de veracidade, vide: DI PRIETO (2001, p. 182).
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o que leva a um descompromisso, por parte de muitos, com a causa pública e,
ainda, a uma baixa rejeição e compreensão popular dos efeitos deletérios da
sonegação e da corrupção. Não menos importante de se mencionar é a ineficaz
e excludente política criminal e, na mesma linha, o nosso sistema carcerário,
que, além de indigno por ausência absoluta de condições mínimas em face da
superlotação das cadeias e dos presídios, encontra-se falido, na prática, já que
não cumpre a função legal de ressocialização, em que pese a avançada lei de
execuções penais.
Integra esse quadro a morosidade e ineficiência do Poder Judiciário.
O grande número de processos expõe e agrava cada vez mais esse estado de
coisas, com um efeito cíclico e autopropulsor, resultando em descrédito e em
frustração de grande parte da população.
Nesse cenário, entre as causas estruturantes, e, especificamente, em
relação ao Poder Judiciário, destaca-se a complexa estrutura judicial no Brasil
— praticamente o único país do mundo com quatro instâncias julgadoras —,
tendo as cortes superiores uma extensa atuação, bem como o grande número
de recursos processuais. E como se não bastasse o enorme leque de recursos
previstos nas leis processuais, agregam-se os originados dos regimentos dos
tribunais, além de a jurisprudência acabar por alargar o rol de cabimento do
habeas corpus e do mandado de segurança, tudo a acabar por prestigiar uma
parte da população que pode contar com a assistência de bons advogados6.
Soma-se: o desprestígio às ações coletivas, a lei limitou os legitimados
e a jurisprudência acabou por construir uma interpretação restritiva não só
dos legitimados como também do campo material; não estruturação das defensorias públicas, notadamente a da União; uma disfunção no acolhimento dos
pleitos de gratuidade judiciária e, por conseguinte, na distribuição dos custos
do processo, o que acaba por permitir uma infinidade de ações e recursos sem
custos por parte de demandantes com condições financeiras suficientes. Vale
registrar que esses se utilizam da gratuidade para não suportarem os custos e
os ônus processuais, levando ao Judiciário uma série de ações temerárias ou
recursos protelatórios, tudo em afronta aos princípios que regem o acesso à
Justiça e em agravo à efetividade da Justiça.
Não se poderia deixar de mencionar a ainda inoperante e ineficaz
comunicação do Poder Judiciário com a sociedade. Ressalvam-se aqui as suas
especificidades, entre elas a falta de cultura dos órgãos judiciais em divulgar
6
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Vide artigo: PEC dos Recursos, caminho de um sistema penal mais efetivo (FIORENZA, p. 2011).
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suas ações, a questão orçamentária e uma certa disfunção de alguns setores da
mídia no trato das questões afetas ao Judiciário, não sendo raras as distorções,
às vezes até propositais, quanto às competências e funções deste Poder. Por vezes, atribui-se indevidamente ao Judiciário a responsabilização pela elaboração
das leis, sobretudo as processuais e penais, assim como pela gestão das políticas
de segurança pública, afetas, respectivamente, ao Legislativo e ao Executivo.
Esse quadro contrasta com o princípio constitucional que assegura a
todos a razoável duração do processo administrativo e judicial e os meios que
garantem a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, da CF).
Nesse cenário, chama a atenção, no Judiciário brasileiro e de forma
particular, na Justiça Federal, a excessiva litigiosidade dos entes públicos7, o
que contraria, de plano, o princípio da legalidade e, por óbvio, o da presunção
de legitimidade do ato administrativo.
E esse estado de coisas é reconhecido pelas altas autoridades. Nesse
sentido, pertinentes as constatações do atual ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, e do vice-presidente da República, Michel Temer, ambos com formação e carreira jurídicas, por ocasião de reunião preparatória do III Pacto
Republicano, realizada em 21/03/2011, na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça8:
Na mesa redonda, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, criticou a
litigiosidade excessiva gerada pela administração pública e salientou a importância de se promover o maior acesso à Justiça no Brasil. “Se de um lado
temos a litigiosidade do Estado com a sociedade, que abarrota os tribunais,
de outro temos muitos brasileiros afastados da prestação jurisdicional, com
direitos violados que não são levados à Justiça”, afirmou. Segundo ele, é
preciso identificar os gargalos que dificultam a prestação jurisdicional, a
partir de um trabalho conjunto entre o Legislativo, o Executivo, o Judiciário
e a sociedade, que garanta a segurança jurídica e social no país.
A litigiosidade causada pela pelo Poder Público também foi motivo de
preocupação apontado pelo vice-presidente da República, Michel Temer,
assim como os recursos classificados por ele “de má-fé”, que buscam apenas retardar o fim de um processo judicial. “Um dos grandes geradores de
7

Vide levantamento de março de 2011 do Conselho Nacional de Justiça: Os 100 maiores litigantes. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.
pdf >. Acesso em: 28 jun. 2011.

8

Conselho Nacional de Justiça: Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/index.phpHttp://www.cnj.jus.
br/index.php?option=com_content&view=article&id=13613:eleicoes-no-tjsp-serao-em-3-de-marco&
catid=1:notas&Itemid=169>. Acesso em: 28 jun. 2011.
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processos na Justiça é o Executivo”, lamentou. Segundo pesquisa da FGV,
o Executivo Federal é responsável pela maior parte da demanda ao STF.

Agrava-se sobremaneira esse cenário, principalmente no âmbito
municipal e estadual, e como a premiar a infensa litigiosidade do poder público, o esdrúxulo instrumento do precatório9, fazendo tábula rasa os direitos
do cidadão, haja vista que, após um longo período de discussão judicial em
várias instâncias, esses veem reconhecidos os seus direitos. Entretanto, a sua
implementação, traduzida no pagamento por parte dos cofres públicos, é constantemente adiada graças a sucessivas emendas constitucionais.
Essa lista de causas, mesmo que sintética, já serve para demonstrar
que as soluções carecem de medidas de cunho legislativo, algumas de ordem
constitucional, como a forma de acesso aos tribunais superiores e suas competências. Outras, a serem adotadas no seio do Executivo, devem traduzir
efetivamente maior respeito à Constituição e menor litigiosidade por parte
dos entes públicos, tanto da administração pública direta quanto da indireta.
Seria salutar a adoção das seguintes medidas: prestigiar ações coletivas, incentivar a celeridade no procedimento administrativo, conferir maior
delegação aos procuradores públicos para transacionarem e estimular a não
interposição de recursos no âmbito judicial em afronta à jurisprudência sumulada dos tribunais.
No campo complementar das ações equacionadoras, seria muito
bem-vinda uma atuação mais estratégica e participativa do próprio Poder Judiciário nos projetos de lei que visem ao enxugamento do rol de recursos, bem
como na formação de uma jurisprudência que prestigie a celeridade do processo
e a eficiência das decisões judiciais, aí incluído, por óbvio, o cumprimento
eficaz dessas decisões. Tudo sem comprometer as garantias constitucionais
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

9
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Em outubro de 2005, juntamente com outros magistrados federais, em missão nos EUA, promovida
pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e com
vistas à visitação e conhecimento da estrutura judiciária daquele país, presenciei a perplexidade de um
magistrado da Suprema Corte do estado americano de Arkansas, em compreender o instrumento jurídico do precatório, inexistente naquele país, pois, em seu raciocínio conciso e pragmático, se o Estado
pauta-se pela legalidade e pela presunção de legitimidade, não deve, em regra, ser demandado. Se o for,
isso deve ser uma excepcionalidade, e mesmo assim, em caso de derrota judicial, deve implementar
incontinênti o comando judicial, inclusive o pagamento, o mais rápido possível, e empreender ações
administrativas e legislativas de forma a respeitar o direito do cidadão, prevenindo o acionamento da
via judicial, ou, no caso norte-americano, dos foros administrativos.
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No campo estratégico das ações que envolvem o planejamento e
gestão de políticas e ações que visem à melhoria desse quadro, afigura-se de
extrema relevância a atuação dos órgãos integrantes do Poder Judiciário, com
relevo para os tribunais superiores e com destaque para o Supremo Tribunal
Federal, a mais alta Corte de Justiça do país, a quem cabe, precipuamente,
a guarda da Constituição. De se destacar também a importância de atuação
do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que a esse compete o controle da
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, aí incluído o zelo pela
autonomia desse Poder (§ 4º do art. 103-B da CF).
Em razão do comando constitucional, o Conselho Nacional de Justiça
tem a incumbência de realizar a gestão estratégica e o controle administrativo
do Poder Judiciário e da atuação de seus membros, visando a sua integração e
ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, construir e desenvolver ações
de forma participativa e alinhadas às necessidades mais prementes do Poder
Judiciário.
Nesse desiderato e após a reforma do Judiciário (EC 45/2004), as
cúpulas dos Três Poderes constituídos, tendo por protagonista, no âmbito
judicial, o presidente do STF, que acumula a função de presidente do CNJ,
vêm formatando os pactos intitulados “Pactos Republicanos do Judiciário”
com vistas a um Judiciário mais rápido e eficiente.
Como resultado do I Pacto, iniciado em 2004, pelo menos 16 projetos
de leis foram aprovados, de acordo com a agência de notícia do Senado Federal,
com base em dados fornecidos pela Secretaria da Reforma do Judiciário do
Ministério da Justiça10:
Alterações no Código de Processo Penal: PL 4.203/01 (PLC 20/07 no Senado). Altera o funcionamento do tribunal do júri para criar a instrução
preliminar, antes do recebimento da acusação e da pronúncia, simplificando
o desaforamento e a instrução em plenário. Transformado na Lei 11.689/08;
PL 4.205/01 (PLC 37/07 no Senado) Impede a condenação fundamentada
em provas colhidas na investigação, salvo em algumas hipóteses, alterando
a sistemática da perícia e da audiência de testemunhas. Transformado na
Lei 11.690/08 (vetada parcialmente); PL 4.207/01 (PLC 36/07 no Senado).
Modifica dispositivos sobre a suspensão do processo e os procedimentos.
Transformado na Lei 11.719/08 (vetada parcialmente); PL 4.208/01 (PLC
111/08 no Senado). Altera dispositivos sobre prisão, medidas cautelares e
10

Disponível em: http://www.senado.gov.br/noticias/pesquisaRe.aspx?nrPq=1&pesquisaMenu=pesqui
saMenu&tipo Pesquisa=1&txtPalavraChave=27042009. Acesso em: 28 jun. 2011>.
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liberdade provisória. Aprovado com alterações pelo Senado em 1º de abril
de 2009, volta à Câmara.
Alterações no Código de Processo Civil: PL 3.253/04 (PLC 52/04 no Senado). A liquidação e a execução da sentença judicial deixam de ser processo
autônomo e passam a fazer parte do processo que analisa o mérito da ação.
O autor passa a indicar os bens do réu a serem penhorados. Transformado
na Lei 11.232/05; PL 4.497/04 (PLC 51/06 no Senado). Muda o processo
de execução por título extrajudicial, reequilibrando direitos e deveres das
partes e reduzindo o acesso a mecanismos protelatórios. Concede ao credor direitos como o de indicar os bens do devedor a serem penhorados.
Modifica a sistemática dos embargos à execução, que, em geral, perdem o
efeito suspensivo. Transformado na Lei 11.382/06 (vetada parcialmente);
PL 4.724/04 (PLC 90/05 no Senado). Permite que o tribunal sane nulidades observadas na primeira instância e regulamenta a súmula impeditiva
de recursos. Transformado na Lei 11.276/06; PL 4.725/04 e PL 6.416/05
(PLS 155/04 no Senado). Permite que o inventário, a separação e a partilha consensual sejam feitos por escritura pública. Transformado na Lei
11.441/07; PL 4.726/04 (PLC 116/05 no Senado). Altera o CPC, relativos à
incompetência relativa, prescrição, distribuição por dependências, exceção
de incompetência, revelia, carta precatória e rogatória, ação rescisória e
vista dos autos. Transformado na Lei 11.280/06; PL 4.727/04 (PLC 72/05
no Senado). Altera o CPC para limitar os agravos de instrumento (tipo de
recurso). Transformado na Lei 11.187/05; PL 4.728/04 (PLC 101/05 no Senado).Altera o CPC para que, se já houver sentença de improcedência, seja
dispensada a citação e proferida sentença reproduzindo a anterior no caso de
processos repetitivos. Transformado na Lei 11.277/06; PL 4.729/04. Altera
o CPC para que julgamentos voltem à pauta em casos de vista e para que
haja sustentação oral para alguns recursos (proposto pela OAB). Aguarda
parecer na CCJ da Câmara desde 2005; PL 4.723/04 (PLC 16/07 no Senado);
Altera a lei sobre os juizados especiais cíveis e criminais (Lei 9.099/1995),
para uniformizar a jurisprudência das turmas recursais. Aprovado pela
Câmara, aguarda votação na CCJ Senado;
Alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): PL 4.730/04 (PLC
4/06 no Senado). Permite que o próprio advogado declare a autenticidade
de cópias oferecidas como provas no processo, dispensando a autenticação
em cartório, dispendiosa, morosa e pouco eficaz. O advogado pode ser
responsabilizado em caso de declaração falsa. Foi remetido à sanção pelo
Senado em 7 de abril de 2009. PL 4.731/04. Propõe que o executado, ao
ser notificado da sentença, pague ou apresente seus bens para garantir a
dívida. Sem isso, não poderá recorrer da sentença. A finalidade da proposta
é agilizar a execução e impedir manobras para ocultar bens. Aprovado em
26

II Jornada de Planejamento e Gestão

caráter terminativo na CCJ em 2007. Desde então, espera decisão sobre recurso que pede a votação do projeto em Plenário; PL 4.732/04 (PLC 105/06
no Senado). Reduz as possibilidades de recursos de revista. Aprovado pelo
Senado, voltou à Câmara, onde a CCJ já aprovou as alterações dos senadores
em 2007. Está parado desde então; PL 4.733/04 (PLC 66/06 no Senado). Reduz as possibilidades de embargos ao TST. Transformado na Lei 11.496/07
(vetada parcialmente); PL 4.734/04. Para desestimular recursos desnecessários e protelatórios, exige o depósito prévio de 60 salários-mínimos do
empregador que, tendo perdido na primeira instância, queira recorrer aos
tribunais. Aprovado em caráter terminativo na CCJ da Câmara em 2006.
Desde então, espera decisão sobre recurso que pede a votação do projeto
em Plenário. PL 4.735/04 (PLC 80/06 no Senado). Exige depósito prévio
para a ação rescisória (ação que pede a reabertura de discussão sobre caso
já julgado, permitida em algumas hipóteses, como no surgimento de prova
nova). O depósito pretende desestimular esse tipo de ação, já que o valor
será revertido em multa se a ação for improcedente. Transformado na Lei
11.495/07.
Outros projetos: PL 7.570/06 (PLC 75/07 no Senado). Fixa as custas judiciais no Superior Tribunal de Justiça.Transformado na Lei 11.636/07; PL
5.828/01 (PLC 71/02 no Senado). Prevê a informatização dos procedimentos judiciais. Transformado na Lei 11.419/06; PL 4.108/04 (PLC 13/06 no
Senado). Procura diminuir a litigiosidade e, para isso: torna os advogados
passíveis de multa por atitudes protelatórias (antes a multa era aplicada
apenas às partes); fixa honorários para recursos; permite a suspensão do
processo se houver matéria similar pendente de julgamento no STF ou em
tribunal superior; permite a elevação dos honorários a 50% do valor da causa
ou condenação em caso de múltiplas ações, contra o mesmo réu. Aprovado
na Câmara. Aguarda votação na CCJ do Senado; PL 6.648/06 (PLS 12/06 no
Senado). Regulamenta a repercussão geral para o recurso especial no STF.
Transformado na Lei 11.418/06; PLS 136/04 no Senado. Dificulta a apelação
apenas com efeito devolutivo; amplia a multa para agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente; determina depósito do valor da
condenação (até 60 salários-mínimos) para recorrer, sob pena de deserção.
Aguarda votação na CCJ; PL 4.331/01 (PLS 61/03 no Senado). Acaba com
prazos diferenciados em ações para a Fazenda Pública. Aguarda votação na
CCJ; PL 4.827/98 (PLS 94/02 no Senado). Institui e fortalece a mediação no
processo civil. Aguarda votação no Plenário da Câmara do parecer da CCJ
favorável ao texto aprovado pelo Senado; PLS 138/04 no Senado. Extingue
os embargos de declaração e os substitui por pedidos de correção. Aguarda
votação de substitutivo na CCJ; PL 7.165/02. Altera a lei sobre os juizados
especiais cíveis e criminais (Lei 9.099/1995), para que causas cíveis com
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valores inferiores a R$ 12 mil sejam analisadas obrigatoriamente por esses
juizados. Aguarda votação no Plenário da Câmara.

Em 2009, foi firmado o II Pacto, reiterando os projetos integrantes
do documento anterior e ainda pendentes de apreciação naquele momento,
e, principalmente, inserindo novos projetos de lei com vistas a uma melhor
estruturação das instituições. Entre as leis já promulgadas, cabível mencionar
a que alterou o mandado de segurança, a que permite convocar juízes para
dinâmica própria dos processos criminais no STF e a do monitoramento do
sistema prisional.
Buscando estudar as causas da litigiosidade brasileira e com vistas
a instruir as ações do III Pacto Republicano, o Conselho Nacional de Justiça
divulgou, em 31/03/2011, o relatório dos cem maiores litigantes do país, resultado de extensa pesquisa feita pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias
do CNJ em todos os tribunais.
De acordo com Marcondes, secretário-geral do CNJ, a pesquisa
mostrou que a Justiça trabalha para poucas pessoas. Estima-se que os cem
maiores litigantes correspondam a 20% dos processos no país. São palavras
de Marcondes:
A pesquisa será um dos norteadores do Terceiro Pacto Republicano, o Estado se apresenta como maior litigante e precisamos discutir essa questão
(CNJ, 31 mar. 2011).

No III Pacto Republicano, já em elaboração, destacam-se, conforme noticiado pelo Conselho Nacional de Justiça (05 mar. 2011), a formação
de uma agenda de trabalho para a apreciação de matérias na Comissão de
Constituição e Justiça (principal comissão permanente da Câmara dos
Deputados que aprecia todos os projetos, antes da tramitação nas demais
comissões), além de projetos relacionados ao processo civil e outros em
tramitação, de interesse dos magistrados e do Judiciário de um modo geral
— com o intuito de tornar a prestação dos serviços jurisdicionais mais e
mais céleres e efetivos.
Inclui-se, com merecido destaque, no rol das medidas legislativas propostas, que integram o III Pacto Republicano, a chamada PEC dos
Recursos ou Emenda Peluso, que visa atacar a morosidade do Judiciário
e reduzir recursos meramente protelatórios. Cuida a proposta de alterar
a Constituição para reduzir o número de recursos ao Supremo Tribunal
Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, propiciando maior agilidade à
prestação jurisdicional.
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O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, ministro Cezar Peluso, ao apresentar o projeto, classificou a morosidade da Justiça, causada pela multiplicidade de recursos, como um problema
“crônico, velho, persistente e relevante para a sociedade”, que precisa ser atacado pelo Judiciário em parceria com os demais Poderes. “Tais recursos não
raro são usados com caráter protelatório, retardando o trânsito em julgado das
decisões”. Ainda segundo o presidente do CNJ, a multiplicidade de recursos,
aliada ao sistema de quatro instâncias da Justiça brasileira, é a principal causa
da longa duração dos processos no país, que muitas vezes levam décadas para
terminar. “É uma preocupação de ordem social e Constitucional”, salientou
Peluso (CNJ, mar. 2011).
Não se olvida que já se percebe no país uma série de ações positivas
no Poder Judiciário, seja no campo administrativo, como a informatização, seja
no aspecto processual, com maior ênfase na conciliação e busca de estruturação dos Juizados, reflexos não só da atuação do Conselho Nacional de Justiça,
como e principalmente da busca incessante, por grande parte dos magistrados
e tribunais, de uma melhor gestão administrativa e processual, replicando
experiências exitosas, muitas, inclusive, objeto de premiação11. Alie-se, por
fim, como fator catalisador e importante nesse processo, a atuação cada vez
mais constante das escolas de magistratura, sendo exemplo essa II Jornada de
Gestão e Planejamento, para a qual se elabora este trabalho.
Ressalte-se a grande importância dessas últimas ações mencionadas.
Entretanto, revelam-se limitadas e muitas vezes inócuas no enfrentamento da
litigiosidade em massa, ou da postura não republicana ou dissociada dos fundamentos e objetivos constitucionais por parte de algumas ações governamentais12. Assim, torna-se cada vez mais necessário discutir a gênese da excessiva
11

Vide programa de premiação do Instituto Innovare de premiação de práticas e iniciativas exitosas no
Poder Judiciário, Ministério Público, defensorias públicas e advocacia. O objetivo do o Prêmio Innovare é identificar, premiar e disseminar práticas inovadoras realizadas por magistrados, membros do
Ministério Público estadual e federal, defensores públicos e advogados públicos e privados de todo
o Brasil, que estejam aumentando a qualidade da prestação jurisdicional e contribuindo para a modernização da Justiça brasileira. As práticas identificadas demonstram o rico e diversificado trabalho
que vem sendo realizado e o acervo é disponibilizado no Banco de Práticas deste portal, podendo ser
consultado gratuitamente por todos os interessados (Instituto Innovare, 2011).

12

Ajuda a refletir sobre o assunto verificar os efeitos no Judiciário e na sociedade brasileira da não correção monetária nas contas do FGTS e de poupança, em decorrência de planos econômicos. Quantos
milhões de ações de ações individuais, quantas varas foram instaladas, quantos juízes, advogados,
procuradores e servidores públicos foram contratados, quantas horas de serviço público foram despendidas. Quantos anos de espera. Quanto descrédito não só para a União, CEF, quanto para a própria Justiça Federal, que, a par de reconhecer o direito, leva anos para implementá-lo. Qual o custo e
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litigiosidade, sobretudo por parte do poder público, bem como as verdadeiras
causas da morosidade da justiça e assim adentrar no seu âmago, revelando os
setores que se beneficiam com esse estado crítico de letargia e de ineficácia e,
por fim, o mais necessário: viabilizar as soluções. Para tanto, apresentam-se os
pactos republicanos como importantes instrumentos e canais viabilizadores
desse processo, com vistas a contribuir para atingir-se a meta maior, que é uma
Justiça mais célere, eficiente, menos dispendiosa, justa e respeitada no país.
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Turmas recursais – tensão pela mudança
Cristiane Miranda Botelho1

1 Juizados Especiais e o novo parâmetro judicial na Justiça
Federal
Os Juizados Especiais Federais surgiram com a grande promessa
de promover o acesso mais rápido, democrático, sem custos da população à
Justiça Federal, ramo do Poder Judiciário da União que ainda era visto como
elitizado e sem contato com os anseios da maioria dos cidadãos brasileiros.1
Estruturada e institucionalizada como Justiça da União, suas autarquias e fundações e das empresas públicas federais — art. 109, I, da Constituição Republicana —, foi natural que, nas primeiras décadas que se sucederam
à proclamação da Constituição de 1988, ficasse a Justiça Federal com foco
nas lides tributárias, agrárias, nos conflitos envolvendo questões de serviço e
servidores públicos. As questões previdenciárias, embora presentes, ainda não
haviam se disseminado — mas a demanda estava presente, no entanto latente.
A criação dos Juizados Especiais Federais, com a edição da Lei
10.259/2001, representou verdadeiro divisor de águas na Justiça Federal e veio
modificar por completo a conformação e os parâmetros de acessibilidade à
jurisdição federal.
As estatísticas não deixam dúvidas de que o crescimento das demandas no Juizado Especial, sobretudo a partir de 2003, elevou-o à condição
atual de espinha dorsal da Justiça Federal, local aonde centenas de milhares de
cidadãos brasileiros acorrem por ter apreciada sua pretensão judicial.
Apresenta-se, a seguir, o número de demandas distribuídas nos Juizados e nas varas federais — de execução fiscal, criminais e cíveis — de Belo
Horizonte, para se demonstrar que o ingresso nos Juizados supera o número

1

Juíza federal.
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de entradas nas varas cíveis, criminais e de execução fiscal na Seção Judiciária
de Minas Gerais — dados apenas da capital, Belo Horizonte2:
Processos distribuídos
anualmente

Juizados Especiais na
capital mineira

Varas cíveis, criminais e de
execução fiscal

2004

209.700

54.982

2005

46.787

45.363

2006

39.870

42.747

2007

54.406

45.997

2008

34.516

36.963

2009

27.150

33.003

2010

26.394

28.073

Com todo este volume processual, as varas de Juizado adotaram técnicas interessantíssimas para acelerar a tramitação processual. Procedimentos
antes impensáveis para o rito do CPC foram, com sucesso, empreendidos nos
Juizados:
a) delegação de despachos de mero expediente aos diretores de secretaria;
b) contestações-padrões arquivadas em cartório;
c) realização de audiências coletivas;
d) realização de audiências por juízes leigos – conciliadores;
e) criação de centrais de perícia na sede da Justiça Federal;
f) criação de central de cumprimento de julgado;
g) juizados itinerantes nos mais longínquos locais do país;
h) mutirões de audiência de conciliação;
i) perícias itinerantes.
Todas essas e outras ferramentas de gestão processual pioneiramente
implantadas por magistrados de todo o Brasil comprometidos com o projeto
de uma Justiça mais acessível, rápida e efetiva têm gerado frutos promissores
2

Informações colhidas no site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, www.trf1.jus.br; link transparência em números. Acesso em: 02 jun. 2011.
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e resultados surpreendentes, como se observa da diminuição da taxa de congestionamento dos processos na primeira instância dos Juizados Especiais
Federais.
Entretanto, os Juizados não se restringem ao primeiro grau.
Se não há acordo entre as partes e sobrevindo sentença, o que se
tem observado, nos últimos tempos, é que tanto o particular — assistido pela
DPU ou representado por seu advogado — como a União e demais entidades
federais, juntamente com a Caixa Econômica Federal e a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, têm se utilizado do recurso inominado e recorrido
perante as turmas recursais.
Não por outro motivo, observa-se, nas turmas recursais, um grande
número de processos represados aguardando julgamento pelo órgão competente. O quadro seguinte bem ilustra esta preocupação:
Número de processos
em tramitação

Número de processos
em tramitação ajustada

Número
de juízes

Turmas recursais SJMG

66.069

59.824

9

JEF BH

90.345

78.164

16

Varas cíveis, criminais e de
execução fiscal da capital

186.814

86.960

54

Órgão

Com estes números, não nos surpreende o resultado de pesquisa
do Ipea recentemente divulgada, pela qual, ao analisar a percepção social da
Justiça no Brasil, constatou-se que à Justiça foi atribuída nota média de 4,55,
numa escala de 0 a 10, com destaque para o juízo mais negativo no tocante à
rapidez do julgamento (INSTITUTO... 2011).
Diante desta constatação, duas atitudes podem ser tomadas: “a da
cautela imobilizadora (CORTELLA, 2007, p. 51)”, a qual encontra justificativas como: “é assim mesmo, não adianta mudar”; “sem estrutura, não tem
como melhorar”; ou a postura proativa, com a qual, apesar das adversidades,
extraem-se práticas criativas que aumentam a produtividade e, com ímpeto
de mudança, contagiam os demais atores processuais.
Não se desconhece a carência de pessoal — juízes e servidores — no
âmbito das turmas recursais, tanto assim que há um anteprojeto elaborado
pelo próprio STJ, prevendo a criação de cargos de magistrados nas turmas
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recursais. O agigantamento dos Juizados impôs não apenas a necessidade de
se especializarem as varas, mas igualmente contar com juízes com dedicação
exclusiva nas turmas. Enquanto não aprovado o projeto — e mesmo quando
o for —, inúmeros processos aguardam pronunciamento das turmas, fazendo
surgir a necessidade de, também em grau recursal, adotarem-se ferramentas
de agilização do julgamento.
Na seara de gestão processual, pode ser citado, com louvor, o trabalho desenvolvido pelo juiz federal Carlos Henrique Borlido Haddad (2011),
que sintetiza:
Sem embargo da superveniência de leis e da obtenção de recursos financeiros
e tentando superar a cultura técnico-jurídica burocratizada, existe alguma
margem de atuação que pode conduzir a novos horizontes.

2 Simplificação dos julgamentos nas turmas recursais
As turmas recursais são o órgão revisor das decisões exaradas no
âmbito dos Juizados — art. 21 da Lei 10.259/2001 e art. 42 da Lei 9.099/1995.
No entanto, têm a peculiaridade de serem formadas por juízes de
primeiro grau, o que vem a facilitar, e muito, o julgamento dos processos. Primeiro, porque os juízes das turmas, em sua maioria, já exerceram a jurisdição
nos Juizados Especiais, estando familiarizados com as práticas e informalidades
do rito. Muitos deles igualmente tiveram a oportunidade de integrar mutirões
de julgamento ou mesmo participar dos Juizados itinerantes. Segundo, há
maior proximidade do órgão revisor com a primeira instância, possibilitando-se a realização de reuniões conjuntas dos juízes de primeiro grau e das turmas recursais, para que sejam discutidos pontos de divergência, que, uma vez
solucionados, agilizam o julgamento de eventuais recursos inominados ou
“agravos de instrumento”3.
O colegiado nos Juizados Especiais é integrado, assim, por juízes
de primeiro grau que examinaram sentenças prolatadas por colegas também
juízes de primeiro grau, ou seja, no âmbito das turmas, não há hierarquia
entre seus componentes. Nessa perspectiva o julgamento nas turmas deve
3

Utilizei a expressão agravo de instrumento entre aspas porque não há a previsão deste recurso na Lei
10.259/2001, sendo que, em Minas Gerais, pacificou-se que seria adotada a sistemática do agravo de
instrumento em face de decisões interlocutórias — art. 5.º da Lei 10.259/2001 —, posição essa que não
é unânime na jurisprudência.
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ser conduzido de maneira informal e simplificada, adotando-se, sempre que
possível, a faculdade prevista no art. 46 da Lei 9099/1995, pela qual, no caso de
manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento
será o acórdão. Aqui se dispensam relatório, voto e ementa. Basta a súmula do
julgamento, já que as razões de decidir e a fundamentação serão as mesmas
utilizadas na sentença recorrida.
A aplicação do art. 46 da Lei 9.099/1995 deve ser incentivada por
importar em poderosa ferramenta de agilização da tramitação processual na
turma. O julgamento assim realizado não implica ofensa à necessidade de
fundamentação das decisões judiciais, tampouco se apequena a importância
do julgamento pelas turmas. A uma, porque as razões de decidir já constam
da sentença de primeiro grau; a duas, porque o fato de se confirmar pelos
próprios fundamentos não exime o órgão julgador de examinar a insurgência
do recorrente. Por outro lado, a vantagem daí advinda é o ganho de tempo no
julgamento do recurso. Havendo questão pontual indicada no recurso — fato
raro, já que, em sua maioria, as razões são genéricas e reportam-se à inicial
ou à contestação —, o voto ou ementa-voto analisa, de forma sucinta, o argumento deduzido.
Importante ter-se em mente que o julgamento nas turmas não se
equipara às sessões dos Tribunais Regionais, sendo desnecessária a confecção
de ementa, relatório, voto e acórdão. Se, no primeiro grau, o relatório da sentença é dispensado e tendo-se em conta a faculdade prevista no art. 46 da Lei
9.099/1995, o julgamento por súmula ou a ementa-voto agilizam a tramitação
dos recursos, evitando que a celeridade impressa no primeiro grau seja neutralizada com a demora do exame pela turma recursal.
Nas turmas igualmente, julga-se por sinopse — ou sumário do julgamento. Há um acordo entre os relatores de disponibilizarem, em até 48 horas
antes da data da sessão, um resumo dos principais pontos dos processos a ser
julgados, a denominada sinopse de julgamento. Nela consta o inteiro teor da
própria ementa-voto ou, na hipótese de julgamento por súmula — art. 46 da
Lei 9.099/1995 —, um pequeno resumo dos fatos e da controvérsia que versa
nos autos. Em ambas as hipóteses, constam da sinopse o número do processo,
o nome das partes e o nome e OAB dos advogados. Os relatores, dessa forma,
já têm conhecimento prévio do conteúdo que será julgado na sessão e podem
fazer os respectivos destaques ou pedidos de esclarecimento.
Essa medida não somente encurtou o tempo de duração das sessões
— antes se julgava por mais de oito horas e até mesmo se continuava no dia
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subsequente; atualmente, se não há sustentações orais, a sessão dura em média
duas horas e meia — como também possibilitou o estudo antecipado das novas
teses trazidas pelos juízes relatores.

3 Atos cartorários simplificados
A cultura jurídico-brasileira é essencialmente formalista e burocratizada, sendo que muitas vezes o processamento das ações é emperrado
pela demora na confecção de atos cartorários — juntada, carga, distribuição,
publicação, expedição de ofícios, citações, intimações —, ficando o processo,
muitas vezes, mais tempo em secretaria do que no exame pelo magistrado. A
era digital dos processos eletrônicos veio suprimir este tempo de tramitação
dos feitos em secretaria, já que atos de conclusão, juntada, distribuição e intimações passaram a ser informatizados. No entanto, há um grande acervo de
processos físicos — sobretudo nas turmas recursais e nos juizados das subseções
judiciárias da 1ª região — que faz com que tenhamos de gerir, por um bom
tempo ainda, os feitos físicos.
Em Minas Gerais, há três turmas recursais instaladas, nas quais trabalham nove juízes federais como membros efetivos e nove juízes suplentes.
Os últimos não apenas atuam nos afastamentos do titular, mas igualmente
pautam processos, havendo, inclusive, sessão na qual são julgados recursos
apenas dos juízes suplentes.
Por outro lado, até dezembro de 2010, havia somente nove servidores na secretaria única das turmas recursais em Minas Gerais, perante a qual
tramitavam 45.978 processos físicos e 10.810 processos virtuais.
Em face da defasagem na estrutura de pessoal e considerando o
número de feitos julgados pelas turmas — média mensal de 1.500 processos —, a secretaria não dispunha de condições para publicar todos estes
processos — já que somente um servidor era responsável pela publicação.
A publicação estava atrasada em seis meses; ou seja, após julgamento do
recurso pela turma, demorava-se meio ano para a publicação do acórdão,
circunstância inaceitável em qualquer grau recursal e muito menos ainda
nos Juizados.
O atraso na publicação devia-se ao fato de que, para cada processo
julgado, era gerado um arquivo Word que, individualmente, era inserido no
sistema Oracle para publicação.
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Diversas propostas foram apresentadas, como a intimação apenas
no caso de prejuízo à parte recorrente ou recorrida — no caso de particular — já que a intimação dos órgãos públicos (União ou INSS) é feita por
remessa. Sugeriu-se, ainda, a publicação da pauta com advertência de que os
processos seriam publicados em sessão, ou seja, no mesmo dia do julgamento,
adotando-se o previsto no § 1º do art. 2424 do CPC. Ambas as propostas, a par
da celeridade almejada, foram deixadas de lado, por implicarem restrição ao
direito de defesa — no caso da primeira, a supressão da oportunidade de efetuar
sustentação oral e, no caso da segunda, porque os advogados do interior teriam
de se deslocar à capital para tomar conhecimento do resultado do julgamento.
Prevaleceu a sugestão de publicação da sinopse na íntegra do julgamento. Com isso, uma vez realizada a sessão e feitos os ajustes nos acórdãos
em que houve voto vencido ou foi o recurso julgado por maioria, cada relator
encaminha para a secretaria a sinopse de sua pauta e será este o único documento Word que a secretaria terá de inserir no sistema Oracle. Ao invés de mil
documentos mensais, hoje em dia a secretaria insere apenas nove documentos
para publicação, tendo o prazo desta diminuído de seis meses para no máximo
dez dias da realização da sessão.
Nas turmas recursais, há inúmeros recursos em que a matéria encontra-se submetida ao regime de repercussão geral ou ainda em que há ordem
judicial exarada pelo STF ou TNU determinando o sobrestamento do feito. A
mecânica, na secretaria da turma recursal em Minas Gerais, era a intimação
do INSS ou União, por remessa, em todos os recursos em que houvesse decisão suspendendo o julgamento do recurso. Isso gerava um transtorno para os
gabinetes, pois, quando do retorno, os processos misturavam-se com outros
recém recebidos e tinham de ser novamente triados e localizados, ao passo que
a secretaria tinha o ônus de movimentar e fazer remessa de centenas de feitos
à União ou ao INSS apenas para ciência da suspensão.
Constatada essa situação, passou-se a adotar um expediente simples
e já empregado na maioria das varas de juizado e também nas varas cíveis: a
intimação da suspensão por listagem — mero ofício — aos entes com prerrogativa de intimação pessoal. Isso reduziu sobremaneira o número de processos
em carga, retirando-se da secretaria mais uma custosa tarefa e, uma vez publicada a decisão no diário para intimação do advogado, os processos retornam
4
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aos gabinetes em bloco, sem necessidade de serem novamente separados pela
assessoria.

4 Projeto Juizado Especial Veloz
O acervo de processos à espera de julgamento nas turmas recursais
é elevadíssimo e não se compadece com a celeridade dos juizados que um recurso aguarde três ou quatro anos para ser julgado. Desde novembro de 2009,
a maioria dos juízes que atua nas turmas recursais o fazem com dedicação
exclusiva, o que proporcionou relevante incremento na produtividade mensal
dos magistrados.
No entanto, isso é ainda insuficiente, já que existe um estoque de
processos à espera de julgamento e a angústia de se ver o acúmulo dos processos
nos impele a clamar por providências diretas nas turmas recursais.
Os mutirões na primeira instância são amplamente utilizados pelos
tribunais para combater situações em que há excessivo número de processos
conclusos. Recentemente, os novos juízes federais aprovados no último concurso realizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região foram deslocados
para auxiliar, por prazo determinado, nas varas que apresentavam situação
emergencial de processos aguardando julgamento.
Posto que a realização de mutirões suscite controvérsias (COSTA,
2009), é fato inconteste que os milhares de recursos conclusos clamam por
rápido julgamento e somente uma ação conjunta poderá reduzir drasticamente
o acervo.
Por essas razões, atualmente é necessário — talvez mais do que
em primeiro grau — o empreendimento de um movimento com o objetivo de se reduzir o número de processos conclusos nas turmas recursais,
integrando-se juízes de diversos estados que voluntariamente poderiam
participar de sessões nas turmas em que houvesse o maior número de
feitos conclusos.
O projeto Juizado Especial Federal Veloz é proposto com o objetivo
de acelerar o julgamento dos recursos pendentes nas turmas, dando efetividade
ao princípio da duração razoável no processo, evitando-se que a celeridade dos
Juizados seja desacreditada pela lentidão em segundo grau.
O primeiro passo é identificar as turmas recursais que possuem mais
de 1.500 processos conclusos para julgamento por relator. O segundo, fazer-se um planejamento anual de quando e em quais estados serão realizados os
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mutirões. O terceiro, conceder-se prazo de quatro meses para julgamento dos
feitos. O quarto, uma vez diminuído o acervo, cobrar dos relatores produtividade que evite novos aumentos no número de processos conclusos e que sejam,
sucessiva e frequentemente, realizados outros mutirões.
A meta é reduzir para 1.500 o acervo de recursos conclusos para
julgamento por juiz relator, o que corresponde, em média, à metade dos atuais acervos de cada relatoria nas turmas recursais mineiras. Com isso, seriam
aproximadamente 13.500 feitos encaminhados ao mutirão, o que, se divididos
por 100 juízes voluntários, daria um número de 135 recursos por magistrado.
Havendo prazo de 4 meses, é bastante razoável o exame destes processos do
Projeto JEF Veloz, sem que haja comprometimento — esforço maior haverá
com certeza — das atividades dos juízes colaboradores.
A logística para funcionamento das turmas seria programada por
cada presidente, que, em contato com os voluntários atuantes — seriam 33 para
cada uma das três turmas mineiras —, estabeleceria o calendário de sessões
extraordinárias e, na medida em que os processos fossem pautados, a ordem
de atuação dos diversos relatores. Como não serão muitos processos por juiz
voluntário e considerando-se que não serão levados todos os 135 de uma só
vez, numa mesma sessão pode-se ter pauta de seis relatores. Com três sessões
por semana, no período máximo de 4 meses, há perfeita viabilidade de exame
e diminuição de 13.500 processos conclusos.
Esse é apenas um esboço de uma proposta que precisa ser aperfeiçoada, mas que vem à tona no momento em que a tensão pela mudança nas
turmas recursais é inadiável, sob pena de se comprometerem as boas práticas
e ferramentas utilizadas em primeiro grau.
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Juízes gestores
Dayse Starling Lima Castro1

A administração pública, em todos os seus níveis e esferas, vem evoluindo e se transformando para melhor atender os anseios sociais, retratando,
assim, o desenvolvimento da própria sociedade e a relação, cada vez mais
estreita, com os administrados, num aprimoramento da democracia.1
Se, um dia, a administração pública seguiu o modelo patrimonialista, posteriormente substituído pelo burocrático, atualmente se volta para a
administração sistêmica (gerencial, na linguagem do neoliberalismo), aproximando-se das empresas privadas e visando ao aumento da produtividade
com redução dos custos.
Não sem criticas, diversas fórmulas de gestão do setor privado foram
aplicadas no setor público, algumas vezes sem se atentar para as peculiaridades das atividades típicas do Estado, como a jurisdição. Mas isso não significa
que nada do setor privado possa ser aproveitado e, principalmente, que não
precisamos mudar nossa postura e nos adequarmos aos tempos atuais e às
demandas sociais.
O Poder Judiciário, tachado como o Poder mais hermético, fechado
em si mesmo e sem diálogo com a sociedade, não ficou imune às críticas e às
transformações sociais.
O primeiro grande passo de transformação do Judiciário brasileiro
ocorreu com a criação dos juizados especiais, principalmente no âmbito federal,
o que facilitou sobremaneira o acesso à Justiça, aumentando progressivamente
o número de demandas judiciais e a própria proximidade do Poder Judiciário
com a sociedade.
A segunda grande transformação foi impulsionada pela Emenda
Constitucional 45, de 2004, que criou o Conselho Nacional de Justiça, que é
1
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um órgão voltado à reformulação de quadros e meios no Judiciário, sobretudo
no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual
[...]. O CNJ é um órgão do Poder Judiciário, com sede em Brasília/DF e atuação em todo o território nacional, que visa, mediante ações de planejamento, à
coordenação, ao controle administrativo e ao aperfeiçoamento do serviço público
na prestação da Justiça2.
De acordo com informações divulgadas no site oficial do CNJ, este
tem como missão contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada
com moralidade, eficiência e efetividade, em beneficio da sociedade. E, como
diretrizes, o trabalho do Conselho Nacional de Justiça compreende:
• planejamento estratégico e proposição de políticas judiciárias;
• modernização tecnológica do Judiciário;
• ampliação do acesso à Justiça, pacificação e responsabilidade social;
• garantia de efetivo respeito às liberdades públicas e execuções penais.
Vê-se, pois, que, principalmente a partir da criação do CNJ, o Poder
Judiciário também se encaminha para o novo modelo de administração pública
— a administração gerencial ou sistêmica.
Objetivando tornar efetiva sua atuação, no 2º Encontro Nacional do
Judiciário, realizado no dia 16/02/2009, em Belo Horizonte (MG), os tribunais
brasileiros traçaram dez metas a serem atingidas pelo Judiciário naquele ano,
entre elas o planejamento estratégico plurianual (mínimo de cinco anos), identificação e julgamento dos processos mais antigos (distribuídos até 31/12/2005),
informatização das unidades judiciárias, capacitação do administrador de cada
unidade judiciária em gestão de pessoas e de processos de trabalho, para imediata
implantação de métodos de gerenciamento de rotinas.
No ano seguinte, no 3º Encontro Nacional do Judiciário, ocorrido
em São Paulo, além da metas de 2009 não cumpridas, foram acrescidas mais
dez outras metas, priorizando-se o julgamento dos processos mais antigos, a
redução do acervo dos processos em tramitação, implantação de método de
gerenciamento de rotinas (gestão de processos de trabalho) em pelo menos 50%
das unidades de primeiro grau (meta 5), promoção de cursos de capacitação em
administração judiciária, com no mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados.
E, por fim, no último encontro — 4º Encontro Nacional do Judiciário,
ocorrido no Rio de Janeiro, em 07/12/2010 —, estabeleceu-se, como metas
2
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para 2011, a criação de unidade de gerenciamento de projetos para auxiliar a
implantação da gestão estratégica (meta 1), entre outras.
Vê-se, em todos os encontros do Judiciário, uma preocupação crescente com a gestão judiciária e com a capacitação dos magistrados para tanto.
Particularmente, após atuar nos Juizados Especiais Federais na Seção
Judiciária de Minas Gerais, sou convicta de que a gestão judiciária — gestão
dos processos em tramitação, dos recursos humanos, de infraestrutura e de
tecnologia da informação — é a única alternativa para se resolver o débito do
Poder Judiciário para com a sociedade — visando-se à redução dos custos e
dos prazos de tramitação do processo, para, assim, garantir-se uma prestação
jurisdicional célere e efetiva.
Mas sabemos das dificuldades, senão resistência, de muitos magistrados em atuar de forma gerencial. Em assumir efetivamente o papel de gestor
da atividade jurisdicional, com uma visão holística da prestação jurisdicional,
voltando-se para a gestão de pessoas, equipamentos, acervo, etc.
Mas aquela figura do juiz como mero aplicador da lei ao caso concreto já está distante da realidade atual e da sociedade. Por outro lado, não podemos desconsiderar que o concurso para ingresso na carreira da magistratura
não exige nenhum conhecimento e aptidão de gestão. Portanto, o juiz gestor é
obra do acaso na carreira, e não um perfil almejado ou mesmo incentivado até
o momento — apesar das mudanças que o CNJ vem buscando implementar.
Soma-se a isto a ausência de preparação/treinamento para a gestão
de forma consistente e eficiente. Certamente, devemos reconhecer que o CNJ
deu o primeiro passo ao prever, entre suas metas, a capacitação dos magistrados em gestão, e a Esmaf – Escola da Magistratura Federal da 1ª Região vem
cumprindo seu papel, planejando e realizando cursos de curta duração sobre
o tema (já foram realizadas duas jornadas de planejamento e gestão). Mas
este é apenas um primeiro passo de um longo caminho a ser percorrido e que
encontra resistência de magistrados que consideram não ser este o seu papel.
O certo é que precisamos nos adequar aos novos tempos, cuja palavra de ordem é a flexibilidade. E, sem abrir mão das competências que nos
foram constitucionalmente atribuídas, atinentes à prestação jurisdicional, ter
consciência de que, nos tempos atuais, para que esta seja efetiva, é necessário
sermos juízes gestores e, assim, darmos concretude à garantia constitucional
de razoável duração do processo e exercer nossa atividade certos de que ela
será efetiva.
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Litisconsórcio facultativo em juizados especiais
– uma correlação com os princípios da economia
processual e da celeridade
Fernando Cleber de Araújo Gomes1

De formação expressamente admitida em causas processadas sob
o rito dos Juizados Especiais (art. 10 da Lei 9.099/1995, in fine), o instituto do
litisconsórcio projeta, sob o aspecto subjetivo da relação processual, situação
de pluralidade em um ou em ambos os polos da demanda. Donde a designação
de: a) ativo, quando figurarem duas ou mais pessoas como autores; b) passivo,
quando a pretensão for deduzida em face de dois ou mais réus; c) misto, quando
o litígio for travado, ao mesmo tempo, entre mais de um demandante e mais
de um demandado. Nas três hipóteses, delineia-se uma dinâmica caracterizada
por ações submetidas a uma tramitação simultânea e enfaixada, a merecer da
doutrina a denominação específica de “processo litisconsorcial”2.
Ocorre que essa pluralidade de sujeitos, independentemente do modo
pelo qual venha a ser delineada (autores versus réu; autor versus réus; autores
versus réus), deve atender a uma premissa de aplicação cogente no âmbito do
microssistema dos Juizados Especiais. Atribuindo-lhes roupagem formal de
“critérios”, mas decerto reconhecendo-lhes autêntica envergadura de “princípios”, o art. 2º da Lei 9.099/1995 proclama que o processo submetido a sua
regência procedimental deve necessariamente ser norteado, entre outros vetores, pela “economia processual” e pela “celeridade”.
O primeiro desses vetores, o da economia processual, impele os sujeitos da causa (Estado-juiz e partes) a atuarem imbuídos do escopo de prestigiar “um sistema processual capaz de produzir o máximo de vantagem com o
mínimo de dispêndio” (CÂMARA, 2007, p. 23). O segundo, o da celeridade,
é conducente à busca pela solução do litígio no menor tempo possível, mas
sem negligenciar, por óbvio, o respeito às garantias constitucionais (i) do due
1
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process of law e (ii) do contraditório amalgamado com a ampla defesa3. Convém
destacar, no ponto, ponderação doutrinária em torno do sentido da clássica
expressão “tempo do processo”:
O grande drama do processo é equilibrar dois valores igualmente relevantes:
celeridade e justiça. Um processo extremamente demorado não é, certamente, capaz de produzir resultados justos. Por outro lado, um processo rápido
demais dificilmente será capaz de alcançar a justiça da decisão” (CÂMARA,
2007, p. 23).

Na essência, como “economia processual” e “celeridade” são princípios que o legislador fez questão de apontar como inerentes às causas processadas em Juizados Especiais, tem-se que ambos se ajustam ao parâmetro
conceitual concebido por Humberto Ávila (2005):
Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para
cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como
necessária à sua promoção.

Assim, quando aplicados ao regime do litisconsórcio, os princípios
em questão propendem a conferir ao mencionado instituto de direito processual: a) a finalidade imediata de não tornar a marcha processual mais lenta e
dispendiosa que a das ações com polos ocupados singularmente (um demandante litigando frente a um só demandado); b) a prioridade de evoluir rumo à
prolação de julgamentos que solucionem, de uma vez só, conflitos com pendor
de repercussão sobre interesses não circunscritos às esferas jurídicas de apenas
duas pessoas (autor e réu); c) o propósito de complementar, ainda que não em
totalidade, uma fórmula engenhosa para obter a equação conjunta de litígios
derivados de uma mesma base fático-jurídica; d) a vocação de promover mudança sensível na forma da contagem dos prazos para oferta de contestação,
interposição de recurso e manifestação nos autos, afastando, por efeito da
denominada “função bloqueadora” encarnada pelos princípios em geral4, a
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incidência do dispositivo legal que prevê, a título de prerrogativa processual, a
dobra de prazo em favor de litisconsortes com “diferentes procuradores” (art.
191 do CPC), evitando com isso que demandas absorvidas pelo microssistema
dos Juizados Especiais venham a ser submetidas a uma tramitação processualmente mais complexa e cronologicamente menos ágil5.
Modo usual de formação do litisconsórcio se exprime pela via facultativa. As situações de cabimento estão descritas no art. 46 do CPC, divididas
em quatro vertentes, a saber: a) comunhão de direitos ou obrigações; b) direitos
ou obrigações com derivação de um mesmo fundamento fático ou jurídico;
c) conexidade do objeto ou da causa petendi das ações; d) afinidade de questões quanto a um ponto comum de base empírica ou jurídica. Em princípio,
nenhuma delas é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.
Aliás, por medida de economia processual e não sendo vislumbrada ameaça à
celeridade, cogita-se até da excepcional formação litisconsorcial no polo ativo
de uma ação que já esteja correndo em uma unidade judicial especializada
em julgar feitos de menor complexidade. Malgrado a objeção arguida por um
setor da doutrina6, o litisconsórcio facultativo de formação superveniente é
propugnado como válido, entre outros, por Cândido Rangel Dinamarco (1997,
p. 333), que diz:
A jurisprudência brasileira vem admitindo seguidamente, embora às vezes
com ressalvas, o litisconsórcio ulterior constituído por obra do terceiro que
se dispõe a participar de um processo pendente, ao lado das partes originárias, na qualidade de parte principal; ou seja, ela tem admitido, já desde o
império da legislação precedente, a intervenção litisconsorcial voluntária.

A ilustrar, eis um exemplo que vem ao encontro da corrente favorável à formação de litisconsórcio facultativo no bojo de demanda já em curso:
ação previdenciária é proposta em nome de uma criança, por intermédio da
mãe (sua representante legal), visando ao recebimento de pensão decorrente
do óbito do pai, cuja qualidade de segurado fora negada pelo INSS na fase
administrativa, e que era casado com aquela representante legal; na data designada para audiência de instrução e julgamento, pouco antes de iniciada a
5

Proclamando a incompatibilidade entre o microssistema dos Juizados Especiais e a prerrogativa da
dobra de prazo para litisconsortes está o Enunciado 123 do Fonaje: “O art. 191 do CPC não se aplica
aos processos cíveis que tramitam perante o Juizado Especial”.

6

Contrários à formação ulterior de litisconsórcio facultativo no polo demandante, aduzem Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Proposta a ação, não é mais possível a formação do litisconsórcio ativo facultativo. Não se admite o litisconsórcio ulterior, que ofende o princípio do juiz natural”
(Código de Processo Civil comentado, 2007, p. 255).
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colheita da prova testemunhal, o julgador nota que a então esposa do suposto
instituidor do benefício originalmente não integrava o polo ativo da relação
processual; a priori, não há empeço a que delibere, na abertura da audiência,
por incluí-la, por óbvio que com sua concordância, como mais uma postulante do benefício previdenciário, ao lado da criança em cujo nome já estava
a atuar como representante legal; a medida judicial de inclusão, para além de
não caracterizar uma intervenção iussu iudicis7 — visto ter sido precedida de
ato volitivo da nova litigante —, não ameaça a consecução da celeridade nem
soa processualmente antieconômica. Primeiro, porque a questão nuclear da
demanda é aferir se a qualidade de segurado da pessoa falecida ainda perdurava por ocasião de sua morte. Segundo, porque o vínculo conjugal, revelador
de dependência econômica presumida (art. 16, § 4º, da Lei 8.213/1991), está
lastreado em prova idônea e vigorosa, sendo de todo modo passível de debate
durante a audiência prestes a se iniciar. Ao fim e ao cabo, ter-se-á um panorama apto à prolação de um só julgado abarcando duas pessoas (a criança e
sua mãe) que mantêm comunhão de direitos no tocante à demanda objeto
de deslinde. Evita-se, em consequência, que uma demanda autônoma venha
depois a ser instaurada pela mãe para obter algo a que, em última análise, já
reunia condições de pleitear na mesma época em que compareceu a juízo como
representante legal de dependente absolutamente incapaz.
De igual modo, guarda sintonia com a economia processual, passando ao largo de representar ameaça à celeridade, o litisconsórcio facultativo
reunindo pessoas que, exemplificando, manifestem o propósito da produção
de perícia una, de conteúdo simplificado e com custo módico, ingressando
no Juizado Especial com pedido indenizatório fundado na alegação de danos
verificados nos apartamentos adquiridos em prédio recentemente construído por empresa que, segundo a tese por eles compartilhada, violou os mais
elementares padrões da construção civil. Ainda que, do ponto de vista fático,
a situação de cada litisconsorte apresente nuanças no contraste com a dos
demais (o dano de um pode ter sido menor que o dos outros ou simplesmente
não ter ocorrido), é fora de dúvida que o fundamento jurídico é substancialmente o mesmo (a impugnação quanto à má qualidade das unidades
7
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O instituto da intervenção iussu iudicis existia sob a égide do Código de Processo Civil de 1939, sendo
considerado abolido pela ordem processual vigente. Segundo o magistério de Ernane Fidélis dos Santos
(2007, p. 72) tratava-se de uma modalidade de intervenção litisconsorcial “provocada pelo próprio juiz,
com fundamento no princípio da economia processual, na formação da coisa julgada com relação ao
litisconsorte e no objetivo de se evitarem sentenças contraditórias. Era a chamada intervenção iussu
iudicis”.
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residenciais que lhes foram vendidas). Desse modo, o processamento consorciado das pretensões indenizatórias não se afigura prejudicial ao alcance
de um julgamento que aborde e delibere sobre o ocorrido em relação a cada
litisconsorte. Ao contrário, a tramitação em conjunto propende a gerar, em
virtude da realização de uma só perícia, menos onerosa e sem encerrar grau
maior de complexidade, incremento na racionalidade da movimentação do
aparato judiciário (aglutinação de pretensões com o mesmo pano de fundo,
menos atos processuais a praticar, menos diligências a determinar, entre
outros aspectos).
Vale assinalar, em atenção ao limite de alçada estabelecido para a
admissibilidade de ações perante Juizados Especiais — 40 salários mínimos na
esfera estadual (art. 3º, I, da Lei 9.099/1995) e 60 salários mínimos na esfera federal (art. 3º da Lei 10.259/2001) —, que, na hipótese de participar da lide mais
de um demandante (litisconsórcio ativo), o valor da causa não corresponde ao
resultado do proveito econômico visado conjuntamente pelos litisconsortes.
Em lugar disso, o parâmetro adotado para assentar a competência é o valor que
cada membro do polo ativo do processo aduz ter o intento de conseguir. É o
que revela o teor do Enunciado 18 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais
Federais (Fonajef):
No caso de litisconsorte ativo, o valor da causa, para fins de fixação de
competência deve ser calculado por autor.

Casos há, entretanto, em que o proveito econômico individualmente
visado pelos que ingressam em juízo sob o regime de litisconsórcio facultativo,
apesar da observância ao teto pecuniário legalmente definido para a propositura
de ações nos Juizados Especiais, não é garantia da viabilidade da cumulação
subjetiva de ações. Ou, na melhor das hipóteses, não assegura que tal cumulação
se efetive pela forma originalmente prevista.
A ilustrar, considere-se que o pedido veiculado numa peça inicial
apresentada por dois ou mais litigantes seja de pequeno valor. Todavia, a narrativa fático-jurídica revela claro descompasso com todas as hipóteses de litisconsórcio facultativo descritas no art. 46 do CPC em vigor. A situação na qual
envolto cada demandante não guarda, nem mesmo remotamente, afinidade
com a descrita em relação ao outro. Isso ocorrendo, a recusa na formação
do litisconsórcio se afigura plenamente válida e afinada com os primados da
economia processual e da celeridade. Mais que isso, prescinde da arguição de
quem ocupa o polo passivo da lide. Admitindo a recusa de ofício, eis o magistério expendido por Ernane Fidélis dos Santos (2007, p. 77):
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Em razão da função publicista do processo e sendo taxativos os casos de litisconsórcio, deve o juiz, de ofício, recusá-lo, quando não se atender qualquer
das hipóteses do art. 46, determinando o desmembramento dos processos,
sem necessidade de indeferimento liminar.

Outro entrave justificador da recusa ex officio à formação do litisconsórcio facultativo se dá quando o órgão julgador, embora reconhecendo estar
diante de questões interligadas por um ou mais pontos comuns de fato ou de
direito — hipótese caracterizadora do chamado “litisconsórcio impróprio” —,
verifica de plano não estar investido de competência para dirimir as pretensões formuladas por todos os demandantes. Uma vez lhe faltando o aludido
pressuposto processual de validade, obstado estará de proceder ao julgamento
conjunto dos pedidos deduzidos na via litisconsorcial. Nesse ponto, convém
trazer à baila ponderação emanada de Cândido Rangel Dinamarco (1997, p. 91):
Sempre em função de constituir um vínculo extremamente tênue, a mera
afinidade não tem perante a lei o poder, que a conexidade tem, de dar causa
à prorrogação da competência (v. art. 102). Em consequência, a formação
do litisconsórcio impróprio depende de o mesmo juiz ser igualmente competente para ambas (ou todas) as demandas a serem cumuladas.

Por derradeiro, apresentando confessa inspiração no princípio da
celeridade, a norma do parágrafo único do art. 46 do CPC, objeto de inserção
pela Lei 8.952/1994, prevê a possibilidade de limitação do litisconsórcio facultativo em razão do número elevado de litigantes. Trata-se do que em doutrina foi
consagrado sob a expressão “litisconsórcio multitudinário” (ou “litisconsórcio
de multidões”). Deparando com sua ocorrência no âmbito do microssistema
dos Juizados Especiais, cabe ao juiz, de ofício ou por provocação da parte ré,
determinar o desmembramento processual, como forma de não “comprometer a rápida solução do litígio” ou de evitar dificuldade no exercício da defesa.
Especificamente quanto à hipótese de litisconsórcio facultativo prevista no art.
46, I, do CPC, consubstanciada na “comunhão de direitos ou de obrigações
relativamente à lide”, obtempera Ernane Fidélis dos Santos (2007, p. 76) haver
“impossibilidade de desmembramento de processos, porque o objeto litigioso
é um só”. Logo, se, no bojo de ação proposta em Juizado Especial, for reconhecido que um litisconsórcio é, ao mesmo tempo, de feição multitudinária
e com origem na comunhão de direitos ou de obrigações entre os litigantes,
a medida adequada não será a determinação de desmembramento, mas o reconhecimento da incompetência absoluta daquela unidade especializada para
processar e julgar demanda manifestamente incompatível com a concreção
dos princípios da economia processual e da celeridade.
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Gestão de recursos humanos: um elemento
imprescindível na administração
de uma nova unidade judiciária
Guilherme Brito1

As organizações públicas fazem parte do Estado, de natureza permanente, e estão submetidas a contínuas transformações, por necessidade de
adequação a um novo panorama econômico e social, além de demandas por
resultados práticos e eficientes.1
Esta situação reflete em mudanças na forma de gerir, lançando um
desafio para manter-se a estabilidade da organização e, por outro lado, a convivência com a mudança.
Estas breves considerações partem de uma nova consciência imposta
à administração pública, após a Emenda Constitucional 19/1998, que acrescentou aos princípios consagrados no art. 37 da Constituição da República o
da eficiência. E a eficiência passou a ser a tônica do Estado moderno.
É importante frisar que a sociedade moderna procura os serviços
prestados pela administração pública com um novo anseio, o qual exige que
os serviços tenham resultado de qualidade e sejam exercidos em menor espaço
de tempo.
Por isso, acertadamente afirma José Afonso da Silva (2007, p. 671):
Eficiência não é um conceito jurídico, mas econômico; não qualifica normas;
qualifica atividades. Numa idéia muito geral, eficiência significa fazer acontecer com racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfação das
necessidades públicas importam em relação ao grau de utilidade alcançado.

Portanto, deve a administração pública buscar melhores resultados
nas atividades desempenhadas, procurando aprimorar ou substituir procedimentos, sem desatender ao interesse público.
Esta nova situação fático-jurídica obrigou a administração a rever
seus conceitos e paradigmas em todos os ângulos.
1

Juiz federal.
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Tal entendimento prepondera no âmbito do Poder Judiciário federal,
expressando-se por meio dos seus órgãos máximos de administração, como o
Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, além da assunção
de uma nova abordagem gerencial pelos tribunais federais e por todos os seus
integrantes, magistrados e servidores.
Destaca-se, oportunamente, que foi conferido ao CNJ, além de outras atribuições, o dever de zelar pela observância do art. 37 da Constituição
Federal, contribuindo para que a prestação jurisdicional seja efetiva, zelando,
nos termos do art. 37 da CF/88, pela observância dos princípios constitucionais
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
No site do CNJ, podem-se obter detalhadamente os planejamentos
estratégicos a serem implantados no âmbito do Poder Judiciário, destacando-se
aqui a eficiência dos serviços judiciais: melhores práticas e celeridade: elaborar
e publicar semestralmente relatório estatístico sobre movimentação processual
e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o País2.
Já o CJF, em seu site, pondera que:
Atento à sua missão, consistente em exercer, de forma efetiva, a supervisão
orçamentária e administrativa, o poder correicional e a uniformização, bem
como promover a integração e o aprimoramento da Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal traduz, na edição deste manual, as atribuições que
permitirão o alinhamento das unidades que o compõem com as atividades
relativas às práticas de gestão definidas na estratégia institucional que se
concretizarão por meio da gestão estratégica de projetos, de processos e
de pessoas.
E, como a sua estratégia é dinâmica, suas atribuições igualmente o devem
ser, sempre evoluindo, a fim de que os seus resultados sejam adequados ao
alcance da visão de futuro da instituição.

Ou seja, o Poder Judiciário está atento às demandas da sociedade moderna. Procura acompanhar as transformações sociais, econômicas, ambientais,
compatibilizando os serviços prestados com a nova estrutura da administração
pública, traçada pela Constituição Federal de 1988.
No entanto, para alcançar estas transformações almejadas, é preciso
desenvolver também estratégias de recursos humanos. A gestão de pessoas é
um ponto fundamental nas diretrizes e políticas de uma organização e, por esta
razão, é necessário conhecer os seus desafios de forma profunda e abrangente.
2

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_
aberta/?d=consulta&a=consulta&f=formIndex>.
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A identificação de uma organização se faz pela compreensão de sua
missão (critério básico para orientar a tomada de decisão, apoiar a escolha de
estratégias e a definição de objetivos), visão (traduz a expectativa da organização em relação ao seu futuro) e valores (conjunto de ideias que representam
as crenças e convicções da organização em termos de comportamento e posturas). Esse conjunto serve de base para organizar a forma de atuação, definir
políticas e diretrizes, formatando, assim, os caminhos a serem conduzidos
pela administração.
Por iniciativa do CNJ, do CJF e dos próprios tribunais que compõem
o Poder Judiciário brasileiro, o planejamento estratégico — que é a base para
a definição e organização de ações a serem implementadas — possibilita a
integração dos diversos níveis organizacionais, por meio dele, se definem as
estratégias e metas, a priorização das ações, a definição dos recursos necessários
e sua alocação e a delimitação da área de atuação da organização.
Um dos vetores mais importantes e necessários para o desempenho
com sucesso de suas ações, de forma a concretizar sua missão e visão, são os
recursos humanos. As pessoas são responsáveis pela efetiva implantação das
políticas e diretrizes definidas pela administração, por meio da execução das
atividades que materializarão a missão e visão, dentro dos valores e padrões
estabelecidos.
Vale ressaltar que o simples conhecimento da missão organizacional
não assegura a sua concretização. É necessária a concentração dos esforços das
pessoas que trabalham na organização para se alcançarem os objetivos traçados. A atuação da direção com os funcionários de todos os níveis possibilita a
exequibilidade da missão.
Bem definido e explicitado o planejamento estratégico, cada pessoa da
organização deverá compreender seu papel, sua posição e importância dentro
do universo da instituição, procedendo-se assim ao desdobramento das metas
e objetivos ao nível individual. Tudo com o acompanhamento de desempenho,
através de critérios previamente definidos, com a aferição do alcance real dos
objetivos traçados.
A administração pública moderna também está voltada para a qualificação das pessoas. No âmbito da Justiça Federal, observa-se uma concentração maior de investimento nos recursos humanos, promovendo-se cursos,
presenciais ou à distância, a criação da Unicorp, etc.
Para melhor delinear o que foi abordado até agora e tornando mais
concretas as ações produzidas no âmbito da administração pública, cito como
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exemplo as práticas adotadas no âmbito da Subseção Judiciária de Unaí/MG,
desde o primeiro momento após a sua instalação.
Inaugurada no dia 26/11/2010, conta com 21 servidores. Apenas 5
servidores já pertenciam aos quadros de outra seção judiciária ou subseção
judiciária, possuindo menos de 5 anos de efetivo exercício em seus cargos.
Num primeiro momento, foi apresentada a todos os servidores a
missão organizacional do Tribunal Regional da Primeira Região (www.trf1.
jus.br), demonstrou-se a estrutura do Tribunal, caracterizando-se a sua divisão administrativa e competências e, por fim, a expectativa da organização no
âmbito da Subseção Judiciária de Unaí.
Logo após, procurou-se adequar o perfil das pessoas às atividades
a serem realizadas, buscando-se o desenvolvimento pessoal e profissional de
cada servidor, possibilitando-se a construção de suas carreiras. Desta forma a
administração, no âmbito dessa Subseção, procura obter um quadro de pessoal
mais qualificado, motivado e adequado às suas necessidades, aumentando, por
consequência, a consecução das metas planejadas.
Sob este aspecto, interessa-se a administração na qualidade de vida
no trabalho. Bem destaca Jean Pierre Marras, em sua obra Administração de
recursos humanos: “[...] os empregados buscam no interior das empresas onde
trabalham a compensação do estresse causado pela busca frenética de resultados. A conscientização do desejo de ‘viver qualitativamente melhor’ é algo
patente e palpável para a grande massa de trabalhadores”.
É óbvio que as necessidades de cada unidade em um órgão de tamanho expressivo e plural como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região variam
em cada local e no decorrer do tempo. E isso se torna mais intenso no contexto
atual de aumento vertiginoso da estrutura da Justiça Federal. O grande desafio
apresentado é a modernização e atualização dos meios de execução das tarefas
cotidianas. E acompanhar estas mudanças é um desafio às formas tradicionais
e convencionais de atuar no âmbito da administração pública.
Daí a importância de fomentar o conhecimento e deixar o servidor
sempre motivado, atribuindo-lhe responsabilidades individuais e delimitando
objetivos mensuráveis para cada um, retribuindo de acordo com o desempenho.
E a motivação é o quadro mais importante de todos os que compõem
o conjunto de responsabilidades da administração. Para tanto, devem todos ser
estimulados a atingir seus objetivos. Não apenas os profissionais, mas também
os pessoais. Por outro lado, deve haver sempre a busca da identificação de
fatores que ensejem a desmotivação, para serem prontamente ilididos.
55

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Isto é desenvolvido num ambiente de autonomia no trabalho, autoridade para tomada de decisão e responsabilidade completa por uma atividade
(seja individual ou coletiva). Além disso, procura-se desenvolver atividades com
laços sociais fortes por meio de atividades de confraternização — aqui adotamos
o “aniversariantes do mês” — de forma a desenvolver relações abertas e de
confiança entre servidores e dirigentes. Também, sempre que possível, devem
ser promovidas ações de relação com a sociedade, mormente de caridade, onde
se pode buscar a congregação de todo o grupo de trabalho.
Outro objetivo perseguido no âmbito da Subseção Judiciária de Unaí
é a crescente qualificação de seus servidores com a promoção de cursos, palestras, encontros com a comunidade acadêmica de direito, treinamentos voltados
à atividade cotidiana, etc.
Importante ressaltar que, considerando-se as peculiaridades da administração pública, exige-se muita criatividade das pessoas envolvidas com
as atividades voltadas aos recursos humanos. A dificuldade em renovar o quadro de servidores, principalmente no âmbito de uma subseção judiciária, traz
desafios aos seus dirigentes, que precisam utilizar novos instrumentos, como
treinamento e capacitação, para formar os perfis adequados às atividades desenvolvidas.
Por isso, relevante ressaltar um conceito importante no contexto da
administração moderna, o contrato psicológico.
Denominamos contrato psicológico aquele que se estabelece entre empresa e empregado, paralelamente ao contrato formal geralmente explícito e
legalmente traçado.
O contrato psicológico carrega no seu bojo um conjunto de expectativas que
o tornam extremamente importante, uma vez que determina o que cada uma
das partes delimita intrinsecamente como deveres e responsabilidades do
outro. Essas expectativas não são ditas nem registradas. Encontram-se nas
entrelinhas que escrevem a relação capital e trabalho e que normalmente
se vêm respaldadas numa contínua troca de “dar e receber” como instrumento de barganha que, espera-se, tenha sempre como resultado final uma
situação “ganha-ganha”.
A gestão estratégica de RH deve preliminarmente, em conjunto com todas as
demais áreas da organização, fazer com que o contrato social e psicológico
estabelecido entre a empresa e os empregados não seja atingido severamente
pelos aspectos anteriores citados, propondo ações de prevenção, com relação ao clima organizacional, que permitam manter níveis de credibilidade suficientemente adequados para a implementação de um programa de
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Desenvolvimento Organizacional. Essa é uma premissa fundamental, que
torna possível o sucesso de um programa de DO e representa a primeira
abordagem metodológica que uma organização deve enfatizar ao propor
um plano dessa envergadura (MARRAS, p. 2004).

Portanto, responder à sociedade por meio de serviços públicos de
qualidade exige o desenvolvimento permanente de atividade de gestão, sendo
muito preponderante a que envolve o quadro de servidores. Cada um, mesmo
na menor unidade administrativa, deve buscar a implementação de medidas e
políticas de motivação e qualificação, posto que o fator humano é fundamental para o aperfeiçoamento do serviço prestado e, consequentemente, para a
eficiência, eficácia e efetividade da administração pública.
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Gestão de processos no âmbito do
Juizado Especial Federal
José Gutemberg de Barros Filho1

1 Introdução
Os Juizados Especiais Federais cíveis foram instituídos com a finalidade de conferir maior celeridade e simplicidade aos julgamentos de causas
de menor expressão econômica: causas de competência da Justiça Federal até
o valor de sessenta salários mínimos, com exceção daquelas elencadas no art.
3º, § 1º, da Lei 10.259/2001(Lei dos Juizados Especiais Federais). Ressalvou-se
a competência do Juizado Especial Federal – JEF para o julgamento das causas
até sessenta salários mínimos que tratem de anulação ou cancelamento de
ato administrativo federal de natureza previdenciária e de lançamento fiscal.1
Os Juizados Especiais Federais ensejaram um amplo acesso da sociedade ao Judiciário para discutir diversas questões diante da administração
pública federal. Não há necessidade de advogado, pagamento de custas e honorários de sucumbência em primeira instância. O procedimento é bastante
simplificado e sumário, com julgamento por juízes de primeiro grau de jurisdição, inclusive em sede de recursos (Turma Recursal, Turma Regional de
Uniformização e Turma Nacional de Uniformização).
A par desse amplo acesso, as varas federais de Juizado Especial que
foram sendo criadas e instaladas em todo o país, em pouco tempo, passaram
a contar com acervo crescente de processos, tornando-se comuns varas com
mais de 10.000 processos. No âmbito da 1ª Região, existem varas de Juizado
Especial Federal com acervo superior a 30.000, 40.000 processos, a exemplos
dos Juizados das Seções Judiciárias do Pará, Maranhão e Piauí. Processos que,
no espírito da criação dos Juizados, deveriam ser julgados em pouco tempo,
um ou dois anos no máximo, começaram a levar quatro ou cinco anos até o
trânsito em julgado.
1

Juiz federal substituto.
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A situação chegou a tal ponto que o ministro Gilmar Mendes, um
dos idealizadores da Lei dos JEFs, então advogado-geral da União e hoje ministro do STF, classificou a experiência dos Juizados Especiais Federais como
“o sucesso do fracasso”.
Com efeito, a criação dos Juizados Especiais Federais desnudou claramente a existência de forte demanda reprimida no que tange ao acesso à Justiça
frente à administração pública, em especial em causas de natureza previdenciária, causas de pessoas que não têm condições de contratar advogado e pessoas
domiciliadas em cidades do interior desprovidas de vara federal. Nas regiões
mais pobres do país, como no estado do Piauí, somente na 7ª Vara da Seção
Judiciária do Piauí, instalada em 30/11/2010, a unidade jurisdicional começou
suas atividades já com acervo de 25.000 processos, oriundos de redistribuição.
Diante desse quadro, mostra-se tarefa das mais difíceis organizar e
administrar unidades jurisdicionais com tamanho acervo processual, deixando por vezes magistrados e servidores desestimulados por não vislumbrarem
solução interna para o problema, ficando-se à espera de iniciativas da administração judiciária superior e do Governo.
Assim, o foco desse trabalho consiste em demonstrar a necessidade
de se manter um foco na gestão dos processos, fazendo-se o saneamento dos
processos, ainda nas fases iniciais, e não somente por ocasião da sentença final
de mérito. São abordados também alguns aspectos processuais específicos do
microssistema processual constante das Leis 10.259/2001 e 9.099/1995 (Lei dos
Juizados Especiais Estaduais, aplicada subsidiariamente).

2 Despacho das petições iniciais
Como dito, o amplo acesso à jurisdição provocou enorme demanda
de processos no Juizado Especial Federal. O acesso ficou de tal forma facilitado, ante a dispensa de advogado e a ausência de custas, que se tem observado
que pessoas entram com ações judiciais pelo serviço de atermação da Justiça
apenas por ouvir dizer que teriam direito em determinada causa/matéria, mas
que por vezes não sabem nem a que se referem (p.ex., expurgos inflacionários
dos planos econômicos, ações revisionais previdenciárias), para ver no que vai
dar. Têm-se, ainda, os processos de advogados que fazem autêntica consulta
judicial, ingressando com centenas ou milhares de ações de determinada matéria já pacificada, não identificando, porém, se os casos de seus constituintes
se adéquam ao pedido deduzido, de modo que, após todo o trâmite processual,
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o juiz simplesmente verifica que a situação do autor não tem nada a ver com
a matéria levada a juízo (p.ex., ações revisionais previdenciárias invocando
a Súmula 260/TFR, o IRSM, a OTN/ORTN, etc.). Há também verdadeiras
aventuras judiciais, em que se ingressa com milhares de ações judiciais, de
uma só vez, veiculando-se novas teses jurídicas, ou malabarismos jurídicos,
com possibilidade ínfima de êxito.
Torna-se importante, pois, uma análise prévia das petições iniciais,
seja por ocasião do despacho de citação, seja logo após a contestação, visando ao
saneamento imediato do processo. Isso porque, caso não efetuado o saneamento nessa fase, o processo ficará aguardando a instrução — audiência, cálculos
da contadoria judicial, perícia —, que, ao final, mostrar-se-á desnecessária, o
que pode levar meses ou até anos, a depender da situação de congestionamento
da unidade jurisdicional.
Deve-se procurar, sempre que possível, separar os processos por
matéria e sanear as ações ineptas — petições sem fundamentação, com pedidos ininteligíveis, sem documentação (art. 295 do CPC), as causas prescritas
(art. 219, § 5º, do CPC) e as que veiculem matérias de direito já pacificadas, com aplicação do art. 285-A do CPC. Para tanto, é imprescindível que
os servidores sejam bem orientados para auxiliar nesse trabalho. Também
deve-se evitar intimações sucessivas ou com prazos estendidos para a parte
autora efetuar o saneamento, na medida em que nada impedirá que o autor
ingresse novamente com a ação, corrigindo o motivo que redundara no anterior indeferimento.
Outra situação que merece atenção são os casos de possível litispendência ou coisa julgada, que aparecem no relatório de prevenção gerado pelo
sistema processual da Justiça Federal. Como o processo não gera custa, não é
raro que as partes intentem nova ação com o mesmo pedido de outra já julgada
desfavorável (ou mesmo ainda pendente de julgamento, mas com tramitação
lenta), desta vez acompanhada de advogado ou com outro advogado. Uma
análise mais apurada do relatório de prevenção contribui significativamente para o controle do ajuizamento de ações repetidas, com a extinção destas
sem resolução do mérito (art. 267, V, do CPC). Nas hipóteses em que não for
possível identificar-se a identidade de causas, recomenda-se que seja a parte
autora intimada para se manifestar e apresentar documentos tendentes a afastar
a identidade de processos, sob pena de extinção do processo sem resolução do
mérito (art. 267, III e V, do CPC), evitando-se diligências como a expedição de
ofício ao juízo prevento solicitando informações ou intimações ao réu.
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3 Aplicação do art. 11 da Lei 10.259/2001
A Lei do Juizado Especial Federal trouxe regra salutar visando facilitar
a instrução de processos judiciais contra a administração pública, consistente
em: “A entidade pública ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que
disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da
audiência de conciliação” (art. 11 da Lei 10.259/2001).
No entanto, esse dispositivo legal tem sido utilizado, por vezes, para
o ajuizamento de ações sem a devida documentação. Penso que essa norma
não dispensa a parte autora de carrear aos autos documentação mínima e indispensável referente aos fatos constitutivos do direito alegado (art. 283 e art.
333, I, do CPC), mormente quando não há justificativa plausível para a não
apresentação. Cito como exemplo as ações condenatórias em que se pleiteia o
pagamento de gratificações a servidores públicos aposentados ou pensionistas
nos mesmos patamares pagos aos servidores ativos, sob o fundamento de isonomia (v.g. GDATA, GDASS, GDPGPE, etc.). Nesses casos, compete à parte
apresentar documentação inicial que demonstre a sua condição de servidor
aposentado ou pensionista e que efetivamente recebe ou recebeu a gratificação objeto do processo, sob pena de indeferimento da inicial. É salutar que a
parte, como maior interessada na rápida solução da demanda, traga também
as fichas financeiras referentes ao período da gratificação, com vistas a ensejar
a liquidação da sentença líquida pela contadoria judicial, bem como a verificação de supressão ou substituição da gratificação por outra, o que é visto
com frequência (a GDATA foi substituída pela GDPGTAS, posteriormente
alterada para GDPGPE). Vale gizar aqui que os servidores têm fácil acesso a
esses documentos no órgão de lotação. Não é demasiado ressaltar também que,
assim como o Judiciário está congestionado de processos, as representações
jurídicas dos entes públicos (AGU/PFN, PFE/INSS) também se encontram com
acúmulo de serviço, o que por vezes dificulta a apresentação de documentos
junto com a contestação, fazendo com que a individualização da demanda se
estenda pela fase de instrução ou liquidação e, consequentemente, aumentando
o tempo de duração dos processos.

4 Necessidade de prévio requerimento administrativo
A jurisprudência dos tribunais tem se posicionado no sentido de que
o prévio requerimento administrativo não é condição necessária ao ajuizamento
de ações judiciais, sob o fundamento da garantia constitucional da inafastabi61
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lidade da jurisdição — CF/88, art. 5º, XXXV. No âmbito do Juizado Especial
Federal, contudo, essa questão tem sido enfrentada de forma diversa. Penso que
de forma acertada. O amplo acesso à jurisdição não pode ser encarado como
dispensa de a parte interessada buscar a satisfação de sua pretensão perante a
pessoa que entende responsável. O problema insere-se no âmbito processual
da pretensão resistida ou do interesse de agir. Tratando-se de administração pública, cabe aos órgãos públicos analisar as formulações administrativas
que lhe são dirigidas. Somente nos casos de indeferimento administrativo ou
demora injustificada no processamento, exsurgirá a pretensão resistida e a
necessidade de se buscar a tutela jurisdicional, ficando configurado o interesse de agir, como condição da ação judicial. Entendimento diverso implica
desconsiderar-se a importância do processo administrativo, com reflexos na
autonomia administrativa, e conduz ao amento da litigiosidade judicial. É
dizer, o Judiciário transforma-se em autêntico “balcão” administrativo. Vale
dizer também que é no processo administrativo que a questão controvertida
fica bem delineada, a partir dos fundamentos do indeferimento constantes do
ato ou parecer administrativo.  
No âmbito previdenciário, a Lei 8.213/1991 (Lei de Benefícios), em
seu art. 105, dispõe que “A apresentação de documentação incompleta não
constitui motivo para a recusa do requerimento de benefício”. Assim, não
procede a alegação por vezes levantada de que a agência do INSS recusou-se
a receber o requerimento, cabendo à parte, muitas vezes acompanhada de
advogado, tomar as devidas providências para formalizar o pedido.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência possui entendimento no sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo:
EMENTA. PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA ESPECIAL – TRABALHADOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE PRÉVIA
CARACTERIZAÇÃO DE LIDE – PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO
CONHECIDO.
1) A Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo para que o segurado possa
ajuizar ação de natureza previdenciária não tem similitude fática com as
hipóteses das ações previdenciárias que tramitam nos Juizados Especiais Federais, tendo em vista que foram estabelecidos em processos previdenciários
de varas federais comuns, antes mesmo da criação dos Juizados Especiais
Federais.
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2) Nas ações previdenciárias no âmbito dos JEFs é necessária a prévia
caracterização de lide para atender à condição da ação relativa ao interesse
de agir, na sua modalidade de utilidade/necessidade do provimento jurisdicional, o que se dá com o prévio requerimento administrativo, em que
haja indeferimento expresso do pedido ou demora injustificável para sua
apreciação. Entendimento contrário importa no aumento extraordinário do
número de demandas desnecessárias no âmbito dos JEFs, o que compromete
a celeridade daqueles processos onde realmente haja lide e necessidade da
intervenção do Poder Judiciário.
(Proc. 2005.72.95.006179-0. Órgão Julgador: Turma Nacional de Uniformização. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE MIGUEL. DJU de 26/10/2006.)

Calha ressaltar, ainda, dois pontos sobre esse tema: 1) os precedentes que acolhem a desnecessidade de requerimento administrativo, em sua
maior parte, referem-se aos casos em que o ente público, por meio de sua
procuradoria, adentra no mérito em suas defesas no sentido da improcedência do pedido, o que denotaria que o pedido seria indeferido no âmbito
administrativo (reputo que não é bem assim, haja vista a constatação, na
praxe forense, da diversidade de entendimentos entre órgãos públicos);
2) mesmo no JEF, a exigência de prévio requerimento administrativo tem
sido abrandada nos casos de Juizados itinerantes: Súmula 5 da Turma Recursal do Piauí – “Em caso de benefício postulado no Juizado itinerante,
a falta de requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de
agir”; Enunciado 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais
– Fonajef – “Em juizados itinerantes, pode ser flexibilizada a exigência de
prévio requerimento administrativo, consideradas as peculiaridades da
região atendida”.
Assim, torna-se produtivo fazer uma análise criteriosa das ações veiculadas sem o prévio requerimento administrativo e extinguir-se o processo
sem resolução do mérito, por ausência de pretensão resistida e, consequentemente, de interesse de agir (interesse-necessidade). Recomenda-se evitar a
suspensão do processo judicial para a formalização do pedido administrativo,
haja vista que essa medida contribui para a demora no tempo de duração do
processo, a qual sempre é imputada ao Judiciário apenas, bem como o fato
de inexistirem verbas de sucumbência em primeira instância. Ademais, a Lei
9.099/1995, em sua art. 51, § 1º, dispensa a necessidade de prévia intimação
para a extinção do processo sem julgamento do mérito, o que indica a intenção legislativa de conferir rápida resposta, ainda que sem análise do mérito,
cabendo à parte intentar novamente a ação.
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5 Desnecessidade de concordância da parte contrária para a homologação de pedidos de desistência
Não é aplicável, no microssistema dos Juizados Especiais Federais,
o art. 267, § 4º, do CPC: “Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor
não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. O art. 51 da Lei
9.099/1995 traz norma especial aplicável ao JEF, elencando outras hipóteses,
além das dispostas em outros dispositivos legais, como o art. 267 do CPC, que
ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito. Entre elas, destaca-se a extinção do processo pelo não comparecimento do autor a nenhuma das
audiências do processo (inciso I). Ora, se o autor pode, por ato próprio, optar
por não comparecer a nenhuma das audiências no processo com a intenção de
provocar a extinção sem análise do mérito, ser-lhe-á possível também desistir
do processo em qualquer fase processual até a prolação da sentença de mérito.
Como referido alhures, o art. 51, § 1º, da Lei 9.099/1995 dispensa, inclusive, a
necessidade de prévia intimação para a extinção do processo sem julgamento
do mérito.
Sob o mesmo fundamento, considero também inaplicável, no microssistema do Juizado, o art. 3º da Lei 9.469/1997, o qual estabelece que “As
autoridades indicadas no caput do art. 1º poderão concordar com pedido de
desistência da ação, nas causas de quaisquer valores desde que o autor renuncie
expressamente ao direito sobre que se funda a ação (art. 269, V, do Código
de Processo Civil)”. Outrossim, essa lei configura abuso do direito de legislar
por ofensa ao devido processo substancial. Cabe ao ente público demonstrar
a existência de justa causa para a recusa do consentimento. Em causas previdenciárias (v.g. concessão e revisão de benefícios), torna-se difícil conceber a
existência de justa causa para eventual recusa do INSS em face de pedido de
desistência da ação.
Pois bem, efetuado o pedido de desistência antes da prolação da
sentença de mérito, deve o juiz homologar o pedido e extinguir o processo,
inclusive com dispensa de intimação prévia do ente público.

6 Reconhecimento de ofício de incompetência e extinção do processo sem resolução do mérito
Nos termos do art. 301, II e § 4º, do CPC, o juiz conhecerá de
ofício da incompetência absoluta. O § 3º da Lei 10.259/01 dispõe que, “No
foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é
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absoluta”. Nessa senda, tenho considerado que os casos de incompetência
do JEF devem ser enfrentados de ofício, seja qual for o critério de competência — material, funcional, valor da causa ou mesmo territorial. E mais,
havendo o reconhecimento da incompetência, o processo deve ser extinto
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, e não remetido ao juízo que se entender competente. Reputo inaplicável o art. 113, §
2º, do CPC, ao procedimento sumaríssimo do Juizado, ante a especialidade
da norma inserta no art. 51, III, da Lei 9.099/1995, que estabelece a extinção
do processo quando for reconhecida a incompetência territorial. Se a Lei do
Juizado prevê a extinção do processo para casos de incompetência territorial,
com mais razão a extinção se impõe para os casos de incompetência absoluta. Parece que, novamente, a intenção do legislador foi propiciar um curto
tempo de tramitação processual, ensejando que a parte, se assim desejar,
ingresse com nova ação.

7 Extinção do processo por abandono da causa nos casos de não
comparecimento à audiência ou à perícia
O não comparecimento da parte autora a qualquer audiência do
processo, sem justificativa razoável, implica a extinção do processo, a teor
do já mencionado art. 51, I, da Lei 9.099/1995. De igual modo, a ausência de
comparecimento à perícia designada, sem justificativa, conduz à extinção do
processo por abandono da causa, por aplicação analógica do art. 51, I, da Lei
9.099/1995, e art. 267, III, do CPC. Dessa forma, há de ser feito um acompanhamento desses casos pela secretaria da vara, para que tenham sua tramitação
encerrada com sentença de extinção.

8 Sentença com parâmetros de cálculos e apuração do valor devido pelo ente público na fase de cumprimento
A necessidade e definição de sentença líquida tem sido questão bastante discutida no âmbito do Juizado Especial Federal. Em minha experiência
de cinco anos em Juizado Especial Federal, tenho constatado que a exigência
de sentença líquida com valor expresso, ou seja, com cálculos prévios do valor
devido, na prática, tem acarreto maior demora processual em determinadas
causas, na medida em que se insere um novo incidente na fase de conhecimento
e se acarreta uma sobrecarrega de trabalho no setor de Contadoria Judicial, que
não tem conseguido dar vazão à grande quantidade de processo que lhes são
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remetidos. Há casos em que o processo permanece por seis meses aguardando
pronunciamento da Contadoria Judicial!
O art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995 dispõe que “Não se admitirá sentença condenatória por quantia líquida, ainda que genérico o pedido”.
No entanto, há de se considerar que os processos submetidos ao rito sumaríssimo do Juizado Estadual consistem em ações condenatórias para reparação
de danos (ações indenizatórias, de acidentes de veículos, etc.), ao passo que no
JEF os processos veiculam, na maioria dos casos, prestações de trato sucessivo
(ações previdenciárias, ações remuneratórias de servidores públicos, etc.). Assim, a aplicação pura e simples desse dispositivo legal no microssistema do JEF
pode conduzir a efeito diverso do desejado. Com efeito, a remessa do processo
à Contadoria Judicial demanda a apresentação de informações que estão em
poder do ente público (fichas financeiras, reestruturação de carreiras, etc.) e
análise judicial dos parâmetros da futura sentença condenatória. O processo
fica, ainda, aguardando a manifestação da Contadoria, que, não raro, devolve
o caso solicitando informações para a elaboração dos cálculos. Ademais, nos
casos de parcelas de trato sucessivo, possivelmente, o processo terá de retornar
à Contadoria para novos cálculos após o trânsito em julgado para atualização
e inclusão de parcelas vencidas até o cumprimento da obrigação de fazer.
Nesse contexto, tenho dispensado a remessa prévia à Contadoria
Judicial nos casos de verbas remuneratórias de servidores públicos, de benefícios previdenciários urbanos e de repetição de indébitos tributários incidentes
sobre verbas remuneratórias, em que a elaboração prévia de cálculos depende
de dados que estejam com o Poder Público e que envolvam obrigações de
trato sucessivo.
Tenho ressaltado que, tratando-se de prestações de trato sucessivo,
a apuração do quantum debeatur atinente à obrigação de pagar depende do
efetivo cumprimento da obrigação de fazer (termo final da obrigação de pagar).
Assim, a elaboração de cálculos, nesta fase processual, redundaria em procedimento inócuo (cálculos parciais), com dupla elaboração de cálculos (antes
e depois da sentença). O procedimento do Juizado Especial Federal deve se
adequar à natureza de suas causas, sob pena de prejuízo à parte hipossuficiente
e ao tempo de duração do processo, em descompasso com os princípios norteadores da celeridade e economia processuais e com o novel art. 5°, LXXVIII,
da Constituição Federal (direito à razoável duração do processo).
Ademais, tratando-se de causas de concessão de benefício previdenciário, a apuração da renda mensal inicial – RMI de benefício previ66
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denciário é atribuição da autarquia previdenciária, procedimento que pode
ensejar, inclusive, ação revisional própria, não sendo o caso de se propiciar,
em incidente processual, a discussão quanto à metodologia dos cálculos e à
legislação aplicável.
Em suma, tem-se que a apresentação de cálculos pelo ente público
implica, na prática, maior celeridade e economia processual e não traz prejuízos às partes, valendo mencionar, no ponto, as Súmulas 4 da Turma Recursal
do Piauí e 318 do STJ, o Enunciado 32 do Fonajef, bem como o fato de que,
uma vez cumprida a obrigação de fazer (implantação do benefício), a liquidação demanda simples cálculos aritméticos, constando todos os parâmetros na
parte dispositiva da sentença, dispondo a autarquia de maior agilidade para a
apresentação do valor devido. Transcrevo os enunciados:
Súmula 4 da Turma Recursal/PI: “Não há nulidade na sentença condenatória do Juizado Especial Federal que contenha os parâmetros de cálculo
de liquidação”.
Súmula 318/STJ: “Formulado pedido certo e determinado, somente o autor
tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida”.
Enunciado 32 do Fonajef: “A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995”.

Assim, sob esse prisma, os processos são julgados sem prévia remessa
à Contadoria Judicial, contendo todos os parâmetros de cálculos na sentença.
Com o trânsito em julgado, o ente público, que detém todas as informações
dos benefícios ou os dados funcionais do servidor, é intimado para cumprir
a obrigação de fazer (concessão de benefícios, revisão dos proventos ou vencimentos, etc.) e para apresentar os cálculos do valor devido, observando-se
os parâmetros da sentença, no prazo de 30 ou 60 dias. Após, dá-se vista à
parte autora para manifestação, com a ressalva de que, havendo concordância,
proceder-se-á, em ato contínuo, à expedição da requisição de pagamento com
base nos valores apurados pelo réu. Na esmagadora maioria dos casos, ocorre
essa concordância e a requisição de pagamento é expedida logo em seguida.
No dia a dia forense, os próprios entes públicos têm vislumbrado
que essa rotina processual é mais adequada. Já houve oportunidade, inclusive,
de pedidos de reuniões feitos por representantes judiciais dos órgãos públicos
para solicitação de adoção dessa prática a outras causas. Da mesma forma, os
advogados não têm questionado o procedimento; pelo contrário, tem havido
diversas manifestações favoráveis em que se ressalta a celeridade processual
com essa sistemática.
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9 Conclusão
Percebe-se que o desafio da gestão de processos no âmbito do Juizado
Especial Federal não é tarefa fácil de ser equacionada. Há carência de varas
de juizado, de juízes e de servidores. Existem também deficiências dos órgãos
de representação judicial da administração pública, o que implica dificuldade
de instrução dos feitos, nos casos em que a solução do conflito depende de
dados e documentos que estão com o Poder Público. Os juízes de juizado devem, assim, procurar manter o foco na gestão de processos e na administração
da vara e gabinete, acompanhando e orientando os trabalhos dos servidores,
identificando os pontos de maior congestionamento, as matérias repetitivas,
as rotinas desnecessárias, de maneira a buscar um melhor andamento da vara.
Devem ser utilizados os dispositivos legais dispostos no microssistema processual do Juizado Especial Federal (Leis 10.259/2001 e 9.099/1995) que ensejam
a celeridade, simplicidade e saneamento processual, extinguindo-se os processos que não estão aptos ao julgamento de mérito. É certo que toda gestão
administrativa, e a gestão processual não é diferente, encontra um limite. Em
varas com 20, 30 mil processos..., fica deveras prejudicada a implementação
de programas e métodos de controle de gestão minimamente efetivos. Cabe,
pois, ao magistrado responsável pela condução dos processos e servidores trabalharem dentro do melhor possível, ou seja, dando o melhor de si dentro das
possibilidades e estrutura disponíveis, conforme brilhante exposição do prof.
Dr. Mário Sérgio Cortella, proferida no II Encontro de gestão e planejamento
da Esmaf, na cidade de Brasília.
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O essencial é a Justiça — esta a minha obra
Katia Balbino1

1 Introdução
Gestão não pode ser moda, tem de ser meta.1
Se parece modismo o emprego do termo gestão, nada mais antigo
do que falar em administração. Se parece moderno falar em governança, nada
mais secular do que governar. Quem nunca utilizou a palavra direção para se
referir a estar no comando administrativo de determinada empresa ou negócio?
O que temos de novo então?
A novidade está no emprego na administração da Justiça de determinado conhecimento até pouco tempo restrito aos setores privados, especialmente empresariais, como forma de obtenção de um resultado para o qual o
saber técnico jurídico era tido como suficiente.
Passamos a reconhecer que as faculdades de direito não conferem
aos bacharéis diplomas de administradores de Justiça, mas de conhecedores
das leis e do direito. E isto não é o bastante para prestar a jurisdição prevista no
inciso LXXVIII introduzido no art. 5º da Carta Magna, por meio da Emenda
Constitucional 45, de 30/12/2004, que apresenta, como garantia fundamental,
o princípio da celeridade:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.

1

Juíza federal.
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Se, por um lado, não era novidade, na doutrina, nas leis de criação
dos Juizados Especiais, nem nos corredores das sedes do Poder Judiciário, a
necessidade de prestação jurisdicional efetiva, ou seja, aquela que agasalha o
direito protegido antes que este venha a falecer, é inegável que tornar cláusula pétrea esta garantia, com a proteção do art. 60, § 4º, IV, da Constituição
Federal2, chamou a atenção para a importância do combate à tão conhecida e
incômoda morosidade que atinge grande parte dos processos em tramitação.
Com que instrumentos podemos compatibilizar o referido direito à
brevidade processual com o respeito à qualidade da prestação jurisdicional e
à segurança jurídica?
Sem dúvida, com conhecimento de gestão.

2 Com que armas combater o bom combate?
Por meio de concursos bastante rigorosos, é exigido, para se exercer o
cargo de juiz federal, profundo conhecimento de direito constitucional, direito
administrativo, direito penal, direito processual penal, direito civil, direito
processual civil, direito previdenciário, direito financeiro e tributário, direito
ambiental, direito internacional público e privado, direito empresarial, direito
econômico e de proteção ao consumidor, podendo as provas discursivas, de
sentença e oral versar também sobre noções gerais de direito e formação humanística com enfoque em sociologia do direito, psicologia judiciária, ética e
estatuto jurídico da magistratura, filosofia do direito e teoria geral do direito
e da política3.
É de se destacar aqui o detalhamento das seguintes disciplinas, introduzidas nos editais de seleção de magistrados a partir da Resolução do
Conselho Nacional de Justiça 75, de 12/05/2009, Anexo VI:
a) SOCIOLOGIA DO DIREITO
1. Introdução à sociologia da administração judiciária. Aspectos gerenciais da atividade judiciária (administração e economia). Gestão. Gestão
de pessoas.

2

CF/88, art. 60, § 4º: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
IV – os direitos e garantias individuais.

3

Dados extraídos do Edital do XIV concurso público para provimento de cargo de juiz federal substituto da 1ª Região.

71

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

2. Relações sociais e relações jurídicas. Controle social e o Direito. Transformações sociais e Direito.
3. Direito, Comunicação Social e opinião pública.
4. Conflitos sociais e mecanismos de resolução. Sistemas não-judiciais de
composição de litígios.
b) PSICOLOGIA JUDICIÁRIA
1. Psicologia e Comunicação: relacionamento interpessoal, relacionamento
do magistrado com a sociedade e a mídia.
2. Problemas atuais da psicologia com reflexos no direito: assédio moral e
assédio sexual.
3. Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. Técnicas de negociação e mediação.
Procedimentos, posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a solução
conciliada dos conflitos.
4. O processo psicológico e a obtenção da verdade judicial. O comportamento de partes e testemunhas.
c) ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA MAGISTRATURA NACIONAL
1. Regime jurídico da magistratura nacional: carreiras, ingresso, promoções,
remoções.
2. Direitos e deveres funcionais da magistratura.
3. Código de Ética da Magistratura Nacional. Estatuto da OAB.
4. Sistemas de controle interno do Poder Judiciário: Corregedorias, Ouvidorias, Conselhos Superiores e Conselho Nacional de Justiça.
5. Responsabilidade administrativa, civil e criminal dos magistrados.
6. Administração judicial. Planejamento estratégico. Modernização da gestão.
d) FILOSOFIA DO DIREITO
1. O conceito de Justiça. Sentido lato de Justiça, como valor universal. Sentido estrito de Justiça, como valor jurídico-político. Divergências sobre o
conteúdo do conceito.
2. O conceito de Direito. Equidade. Direito e Moral.
3. A interpretação do Direito. A superação dos métodos de interpretação
mediante puro raciocínio lógico-dedutivo. O método de interpretação pela
lógica do razoável.

Os novos magistrados, portanto, não podem se furtar a demonstrar, no dia a dia de sua atividade judiciária, que entendem de administração
judiciária, de planejamento estratégico, de aspectos gerenciais da atividade
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judiciária (administração e economia), de modernização de gestão de processos e de pessoas e que conseguem fazer integrar estes aspectos do saber ao
conceito de Justiça.
Cabe àqueles juízes — nos quais me incluo — dos quais nada foi
exigido nesta área de conhecimento a atualização constante para adequação
aos novos meios e métodos e à exigência da sociedade expressa no referido
art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, compatível com a Loman, quando atribui
ao magistrado o dever de fiscalizar os serviços que lhe são afetos4.

3 Justificativa para manter tudo do jeito que está
No esforço de atingir uma razoável duração do processo, compatível
com a efetividade da tutela jurisdicional, tem o legislador pátrio adotado medidas de simplificação dos procedimentos, criação de ritos mais céleres, restrições
do direito de recorrer, diminuição dos incidentes processuais, entre outras.
Nada impede a criatividade dos litigantes e daqueles para os quais
o resultado do litígio não se aponta como a melhor solução. É impossível
deixar de ressaltar que a muitos interessa a duração longa do processo, com o
adiamento de suas responsabilidades para com a parte contrária e a sociedade
como um todo.

4

Lei 5.010, de 30/05/1966:
Art. 55. O Juiz é responsável pelo regular andamento dos feitos sob sua jurisdição e pelo bom funcionamento dos serviços auxiliares que lhe estiverem subordinados.
Lei Complementar 35, de 14/03/1979:
Art. 35. São deveres do magistrado:
I – cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos
de ofício;
II – não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar;
III – determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais;
IV – tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento,
quanto se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência.
[...]
VII – exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se refere à cobrança de
custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes;
Provimento/Coger/TRF 1ª Região 38, de 12/06/2009:
Art. 24 O juiz de primeiro grau é corregedor permanente dos serviços que lhe são afetos (art. 55 da Lei
5.010/1966 e art. 35, II e VII,  da Lei Complementar 35/1979).
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Mas não podemos perder de vista: a Justiça é nossa obra, nossa parcela de construção para um mundo melhor, nosso legado para as próximas
gerações.
Caminho fácil é se afundar nas ideias de que o volume é assustador,
de que não é possível vencer a distribuição de processos, de que a equipe de
servidores é pequena e de que nada faz a diferença nem altera a remuneração
no final do mês.
Com base nestas premissas, muitos se afastam da ideia central de fazer justiça e se dedicam a cumprir jornadas de trabalho com resultados dentro
do possível.
A cada pedido de preferência entabulado por um jurisdicionado desesperado, resta a velha frase: Farei o possível.
Como bem colocado pelo prof. Mario Cortella, fazer o possível está
longe de FAZER O MEU MELHOR5.
Não é possível estabelecer que o atraso na prestação jurisdicional
é fruto de falta de estrutura, da legislação desatualizada para atender à real
necessidade da população e se conformar com esta situação como se não fosse
possível fazer a diferença.
Pior é ter a certeza de que o “deixar tudo do jeito que está”, em
verdade, é permitir que as coisas piorem, que a equipe fique desatualizada e
desmotivada, que o estoque de feitos aumente e que maior parcela da população
desconheça o conceito de JUSTIÇA.
Existirá sempre uma justificativa para se manter tudo do jeito que
está, mas existe uma razão maior para mudar: realizar a obra de FAZER JUSTIÇA.

4 Por que tentar, por que acreditar
A carreira de juiz é fundamental, necessária para se atingir o ideal,
que pode fazer a diferença no futuro dos nossos filhos, no viver das próximas
gerações.
Delegar a realização da obra é deixar para os outros a responsabilidade e o prazer de pensar como fazer, analisar por que fazer e decidir quando
fazer. O juiz gestor deve estabelecer um planejamento, criar metas, traçar um
5
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caminho com todos os considerandos disponíveis, atitude indispensável para
que sua equipe possa ir em uma única direção e os esforços se somem em torno
do resultado pretendido.
Compartilhar o caminho, as descobertas e até tornar solidário o processo de busca de solução é bem diverso de transferir o comando do processo
de gestão.
Deixar que cada membro da equipe defina prioridades e tome um
rumo sem supervisão é transferir compromissos, obrigações. É perder o controle do todo em ações particulares. É deixar de atacar as causas e se perder
nos incêndios das consequências.
A obra não se completa com cada ato. Ela é interminável, mas realizável e, ao se chegar a determinado estado de êxito, com muito mais cuidado
deve ser mantida e propagada como boas práticas.
Melhores práticas virão?... Não sabemos. Que venham e aperfeiçoem
as realizações, transformem-nas em novas obras, ou dourem a pílula da Justiça
para que possa cada vez mais ser vivenciada como essencial.
Se a Justiça, ainda que em suas variações decorrentes do roteiro de
vida de cada um, for a essência do ser, tal qual o amor, a fraternidade, a amizade, a lealdade, etc., o Justo se torna perene na humanidade. Porque ser justo
é amar, ser justo é fraterno, é leal, é intrínseco ao essencial. A internalização
da justiça garante a vida, a perenidade, a transcendência da obra.

5 Trabalho em equipe — quem é o líder
“O líder é aquele que inspira, que anima as pessoas a se sentirem bem
com o que fazem e a se sentirem integrados à obra” (CORTELLA, 2010, p. 88).
“Não implica em não se cansar. Se você trabalha intensamente num projeto,
é claro que vai ficar cansado [...] Mas não vai ficar estressado. De onde vem
o estresse? De duas fontes: primeiro, de não enxergar o resultado da obra e,
segundo, de não conseguir partilhar o processo de trabalho ou responsabilizar
os outros” (CORTELLA, 2010, p. 91-92).
Permite nosso Código de Processo Civil e a própria Carta Magna
que juízes deleguem atos ordinatórios processuais, mas não o decidir. Ocorre
que a ausência de controle do procedimento afasta o magistrado da responsabilidade no resultado, uma vez que a preocupação com o processo só nasce
quando chega na mesa ou caixa virtual (para os mais afetos à era digital),
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quando conclusos ao juiz, depois de dormir em berço esplêndido de prateleiras
e armários bem lacrados, nos quais 180 dias passam a ser prazo razoável para
cada andar processual.
Esta gestão descompromissada, que se reveste de “democracia”, inspira a falta de preocupação com o direito constitucional a um julgamento célere
pela falta de liderança na execução da obra.
Os mapas estatísticos, tão em moda para comprovar e esconder verdades, podem, nos seus números mais básicos, demonstrar que o controle e o
compromisso com o resultado JUSTIÇA são mais facilmente obtidos com a
dedicação do que com a delegação.
O retrabalho contido nas diversas “chamadas de feitos à ordem”,
“conversões em diligência” e “embargos de declaração”, o vaivém desnecessário entre as partes, as citações inúteis de iniciais indeferidas, as declinações
de competência após a conclusão para sentença são alguns entre os muitos
exemplos de falta de orientação pelo curso solto de processos que só chegam
aos juízes para sentença.
As varas federais da 1ª Região que atingem menores números de
feitos em tramitação, ainda que afastados outros fatores diferenciais que seriam sazonais, estruturais, locais, etc., têm como maestros magistrados que,
concentrados na missão de suas vidas, vivem a essência de serem juízes, na
certeza que a única JUSTIÇA que pode se apresentar como válida é aquela que
atinge o detentor do direito em um lapso de tempo razoável.
O segredo está em se conhecer cada etapa do processo, para permitir
que todos os membros da equipe estejam aptos para executar toda e qualquer
tarefa e, em eventuais ausências, o líder identificará o substituto, sem prejuízo
algum da continuidade das atividades. Todos são indispensáveis, mas igualmente substituíveis.
Não se trata aqui de multiplicação de decisões padronizadas e sem
fundamento ou adequação ao requerido e, portanto, atos inconstitucionais.
Fala-se do afastamento das teses doutorais em casos simples e do exame profundo do direito em situações complexas.

Conclusão
A gestão empresta razoabilidade à tramitação processual, racionalizando as tarefas e conferindo presteza. Gerir também é deixar de ver apenas os
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contextos isolados e pensar no conjunto das peças, com a finalidade de obter
melhores resultados.
De qualquer modo, a inclusão do inciso LXXVIII no rol dos direitos
e garantias fundamentais (art. 5º da CF) constitui avanço que só pode ser obtido com gestão e liderança dos magistrados na construção da obra chamada
JUSTIÇA.
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O Poder Judiciário sob o crivo da efetividade:
diagnóstico e planejamento como
meios reais de adequação
Lana Lígia Galatti1

Introdução
1

A reflexão sobre a atuação do Poder Judiciário no quesito efetividade, entendida esta como a soma da eficácia e da eficiência, remete-nos à
constatação da necessidade da adoção de constantes medidas, algumas simples,
outras complexas, para o alcance das metas deste Poder: solucionar conflitos de
interesses da forma mais econômica para o Estado e o mais satisfatória possível
para o jurisdicionado. Algumas das medidas são urgentes e outras somente
passíveis de implantação ao longo do tempo.

Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade
Os termos eficácia, eficiência e efetividade, apesar de algumas vezes
empregados como sinônimos, não se confundem.
De acordo com modernas técnicas de planejamento administrativo, o
conceito de eficiência estaria associado à responsabilidade predominantemente
operacional (fazer certo); já eficácia traduz a responsabilidade predominantemente gerencial (fazer a coisa certa) enquanto a efetividade consiste na junção
da eficácia e da eficiência2.
Empiricamente, podemos afirmar haver maior probabilidade de
êxito nas ações planejadas, seja na esfera privada, seja na pública, a partir
do completo domínio da situação sobre a qual determinada estratégia incidirá. Estabelecidas as premissas estratégicas, passa-se à fase operacional
na busca da efetividade das ações empreendidas.

1

Juíza federal.

2

Cf. MOTA (2010).
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O esforço do Judiciário na busca da efetividade
É evidente a diferença de gestão adotada no serviço público e nas
empresas privadas. As distinções derivam de fatores variados desencadeados pelas normas de regência das atividades de cada qual, das finalidades às quais se destinam e até da legislação relativa ao quadro de pessoas
encarregadas de desempenhar as funções necessárias para que a entidade
funcione a contento.
No campo das normas de regência das atividades, temos normas de
direito privado — normas de caráter civil, comercial, trabalhista; no campo
do direito público, imperam o direito constitucional, administrativo, sendo os
servidores, quase na totalidade, regidos pelo RJU.
Com a afirmação, não se está a sustentar a incomunicabilidade dos
ramos do direito público e privado, nem de suas respectivas disciplinas, tal
como enunciada nos manuais de direito unicamente para fins didáticos. Forçoso reconhecer, entretanto, os reflexos lançados pela predominância de uma
ou outra norma sobre as atividades privadas e públicas, valendo lembrar, ainda,
a existência de relações jurídicas travadas entre pessoas de direito público e
de direito privado.
O foco do presente texto estará restrito ao âmbito do Poder Judiciário.
Nesta seara, é possível a abordagem das medidas gerais de planejamento adotadas para todo o Poder Judiciário, para determinado seguimento do
Poder Judiciário (Justiça Federal, ou Justiça do Trabalho, ou Justiça dos Estados
etc.), para um tribunal específico, para uma seção judiciária ou comarca e, por
fim, para a menor célula, a vara.
Em se tratando de unidades de um mesmo Poder, as unidades menores estão, necessariamente, vinculadas às políticas eleitas pelas células imediatamente superiores, que, por sua vez, também se vinculam, na medida de
sua organização, às políticas públicas traçadas para o Poder Judiciário.
No âmbito maior das políticas públicas, observa-se a constante busca
do Poder Judiciário pela redução dos custos e do tempo de tramitação dos
processos, o que se reflete no âmbito do Poder Executivo (orçamento) e do
Legislativo (edição de leis ou modificação das existentes).
A título de exemplo, citamos a EC 45/2004, que introduziu alterações constitucionais significativas, entre elas o instituto da súmula vinculante,
instrumento de caráter processual amplamente debatido no âmbito jurídico e
que terminou por se firmar como instrumento apto a evitar a rediscussão de
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tema já equacionado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como o dispêndio
de recursos e de tempo.
Ainda no campo da legislação, vale mencionar a Lei 11.672, de
08/05/2008, que acrescentou o art. 543-C ao Código de Processo Civil no intuito de conferir tratamento uniforme aos recursos especiais versando sobre
a mesma questão. Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem terão seguimento denegado na hipótese
de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça; ou serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese
de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça
(art. 543-C, § 7º, I e II, do CPC). A medida impede a subida de inúmeros processos ao Superior Tribunal de Justiça e confere maior agilidade à solução das
controvérsias objeto de recursos especiais.
Ao se examinar o cabimento de questão de ordem, o ministro César
Asfor Rocha consignou que:
A edição da Lei 11.672, de 08/05/2008, decorreu, sabidamente, da explosão
de processos repetidos junto ao Superior Tribunal de Justiça, ensejando
centenas e, conforme a matéria, milhares de julgados idênticos, mesmo após
a questão jurídica já estar pacificada. O mecanismo criado no referido diploma, assim, foi a solução encontrada para afastar julgamentos meramente
“burocráticos” nesta Corte, já que previsível o resultado desses diante da
orientação firmada em leading case pelo órgão judicante competente. Não se
perca de vista que a redução de processos idênticos permite que o Superior
Tribunal de Justiça se ocupe cada vez mais de questões novas, ainda não
resolvidas, e relevantes para as partes e para o País.
Assim, criado o mecanismo legal para acabar com inúmeros julgamentos
desnecessários e inviabilizadores de atividade jurisdicional ágil e com qualidade, os objetivos da lei devem, então, ser seguidos também no momento
de interpretação dos dispositivos por ela inseridos no Código de Processo
Civil e a ela vinculados, sob pena de tornar o esforço legislativo totalmente
inócuo e de eternizar a insatisfação das pessoas que buscam o Poder Judiciário com esperança de uma justiça rápida.
(STJ. QO no AG n. 1.154.599 - SP (2009/0065939-2). Rel.: min. César Asfor
Rocha. Julgado em 16 fev. 11. Citado também no voto-vista proferido pelo
exmo. min. Teori Zavascki.)

No plano administrativo, a EC 45/2004 incluiu o Conselho Nacional
de Justiça como órgão integrante do Poder Judiciário (art. 92, I-A). Lemos, na
página do CNJ:
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[...] O CNJ foi instituído em obediência ao determinado na Constituição
Federal, nos termos do art. 103-B.
Criado em 31 de dezembro de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005, o
CNJ é um órgão do Poder Judiciário com sede em Brasília/DF e atuação
em todo o território nacional, que visa, mediante ações de planejamento, à
coordenação, ao controle administrativo e ao aperfeiçoamento do serviço
público na prestação da Justiça. [...]3
Ainda, consta da mesma página que as principais diretrizes do CNJ são:
“Planejamento estratégico e proposição de políticas judiciárias, modernização tecnológica do Judiciário, ampliação do acesso à justiça, pacificação
e responsabilidade social, garantia de efetivo respeito às liberdades públicas
e execuções penais”.

Os exemplos mencionados, a par de não serem os únicos instrumentos buscados para otimizar a prestação jurisdicional, indicam o esforço do
Poder Público de levar ao Judiciário técnicas de melhoria de gestão em todas
as suas dimensões.

Das ferramentas à disposição do Judiciário
Em suas relações com os demais poderes e órgãos estatais, o Poder
Judiciário colocou à disposição dos juízes importantes ferramentas de agilização
do processo pelo acesso direto dos magistrados aos Sistemas de Informações
Sobre Pessoas e Bens: Bacenjud, Infojud, Infoseg e Renajud. Esses sistemas
introduziram formas ágeis e econômicas para se conferir maior efetividade
ao desempenho das atividades judiciais, principalmente nas questões onde o
tempo é fator primordial para o sucesso de medidas constritivas exigidas no
processo judicial.

A prestação jurisdicional propriamente dita: alguns problemas
enfrentados na administração das varas e soluções encontradas
A efetividade da prestação jurisdicional exige uma perfeita conexão,
ou ao menos uma busca intensa pela perfeita conexão, entre as macropolíticas
adotadas pelo Poder Judiciário — incluída aí a aplicação dos instrumentos
legais de agilização dos processos — e as medidas adotadas pelos aplicadores
do direito — entendidos como aqueles dos quais emanam as decisões e o
3

Disponível em: <http://cnj.jus.br>. Acesso em: 19 jun. 2011.
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planejamento de trabalho da repartição e aqueles aos quais as orientações são
dirigidas.
É necessário, ainda, que as instâncias administrativas superiores
tenham um perfeito diagnóstico das células menores ou hierarquicamente
inferiores a fim de que o planejamento elaborado tenha efetividade. Nesse
sentido, o CNJ significou um passo à frente, na medida em que atraiu para si
o equacionamento dos problemas do Judiciário em todo o país.
Realizado o diagnóstico, impõe-se o planejamento e a execução estratégica das metas de produtividade, de economia de recursos, de celeridade,
de moralidade administrativa, o que exige estrutura mínima do ponto de vista
físico e humano, o que vem sendo feito pelo Conselho Nacional de Justiça em
conjunto com os tribunais.
Nesse sentido, cito duas recentes notícias veiculadas na página do
CNJ: a primeira delas informa que a ministra Eliana Calmon, corregedora
nacional de justiça, inaugurou o seminário de gerenciamento de processos
na Justiça, que está ocorrendo no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O
objetivo do seminário era o de compartilhar práticas do Judiciário conducentes
à maior celeridade no julgamento dos processos.
Com o olhar voltado para o novo ritmo imposto pelo mundo globalizado, a ministra afirmou que: “A realidade da Justiça mudou, fizemos
o diagnóstico e percebemos o que está atravancando o andamento dos
processos”. Segundo a ministra, “Hoje a conciliação é de extrema importância para a Justiça, tendo em vista que um conflito gera em média cinco
processos no Judiciário. Precisamos contaminar a Justiça com a ideia de
técnica de administração, estamos muito atrasados nesse campo e por isso
temos pressa”.
O diagnóstico do CNJ também apontou a desorganização da Vara
de Execução Penal do Pará, que, segundo a ministra, teria possibilitado um
“balcão de negócios”, no qual o livramento condicional era vendido aos presos de R$ 300,00 e as saídas temporárias a R$ 150,00 (CARVALHO, 2011).
Outra medida recente adotada pelo CNJ, a exemplo do já realizado
pelo CNMP, e que repercutirá diretamente no trabalho das varas é a elaboração
dos cadastros nacionais de informações de ações coletivas, inquéritos e termos
de ajustamento de conduta. Os cadastros permitirão o trabalho conjunto do
CNJ e do CNMP nas matérias em que haja interesses complementares evitando-se o ajuizamento de ações idênticas, o que acontece com frequência em temas
próprios das ações coletivas.
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No plano da estrutura física, a Justiça Federal em sentido amplo, em
sua maior parte e dentro das possibilidades locais e orçamentárias, as varas
encontram-se razoavelmente bem instaladas e dotadas de equipamentos de
informática. Isso não significa a superação desses pontos, tendo em vista a
necessidade de aquisição de sede própria ou de ampliação de algumas seções
e subseções para abrigar novas varas e as frequentes alterações de aperfeiçoamento promovidas no sistema informatizado dos tribunais4.
Quanto aos recursos humanos, a Justiça Federal tem investido na
qualificação de seus servidores e magistrados, estes por meio da Escola Superior
da Magistratura, sendo frequente o oferecimento de cursos das mais variadas
áreas que compõem o espectro de funções de seus personagens e a modalidade
de serviços oferecidos à comunidade. A política em muito contribui para o
alcance das metas estratégicas e a perfeita integração entre a administração
interna das varas e as orientações administrativas emanadas dos tribunais e
do CNJ e para a satisfação do público-alvo.
O grande desafio do administrador de uma vara é encontrar a melhor
forma de adequar à demanda jurisdicional os recursos humanos e estruturais
de que dispõe, de modo a gerar, no menor tempo possível e com o menor
custo, a resposta ao jurisdicionado, sem prejuízo da observância do direito
material e das garantias constitucionais e processuais outorgadas às partes
pelo ordenamento jurídico.
Neste mister, as técnicas de administração de empresas certamente
em muito contribuirão para o afastamento de vícios históricos cultivados no
serviço público por força de tradição ou de falta de atitudes proativas de muitos
administradores.
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Os primeiros passos na instalação de uma nova
subseção judiciária federal
Lília Botelho Neiva1

A Subseção Judiciária de Paracatu/MG, criada pela Lei 12.011, de
04/08/2009, foi instalada no dia 19/11/2010, jurisdicionando os municípios de
Paracatu, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagoa Grande, São Gonçalo do Abaeté,
Varjão de Minas e Vazante, totalizando a população aproximada de 180.000
mil habitantes.1
O quadro de pessoal é formado por 20 servidores, conforme foi estabelecido pela Resolução Presi/Cenag 14 de 13/05/2010 do Tribunal Regional Federal, discriminando a estrutura administrativa de todas as novas varas
federais e das novas subseções judiciárias.
Cumpre ressaltar-se, inicialmente, que a instalação de uma nova
subseção judiciária requer estrutura funcional muito mais ampla que a de
uma nova vara federal. A subseção judiciária compreende todos os serviços
da área administrativa do foro, como recursos humanos, gestão de contratos,
manutenção, informática, contadoria, segurança, distribuição, autuação, etc.
Tais atividades, ordinariamente, não estão abrangidas pelas atribuições das
varas federais, que são compostas por uma secretaria e dois gabinetes.
Apesar disso, a subseção tem apenas dois servidores na área administrativa, além de que dois servidores efetivos da secretaria são oficiais de justiça-avaliadores, sendo, assim, idêntico o quadro das varas federais das subseções
e das capitais. Dessa forma, a subseção conta apenas com dois servidores a
mais que uma vara federal comum das capitais para atender a todo o serviço
da área administrativa.
Nesse prisma, a Subseção de Paracatu foi instalada contando com 20
servidores, dos quais 14 tomaram posse na mesma data e 6 foram removidos
de outras seções/subseções judiciárias.
1

Juíza federal.
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Logo nos primeiros dias da instalação, foram recebidos pela Seção
de Distribuição cerca de 1.500 processos, oriundos da Justiça Estadual, tendo os demais, provenientes da Subseção de Patos de Minas, sido recebidos
paulatinamente, na medida em que as partes foram intimadas da decisão de
declínio daquele juízo.
Conferidos os processos nas listagens entregues, os servidores foram
distribuídos em grupos com a função de cadastrá-los no sistema processual,
proceder à troca de capas, aposição de etiquetas e termos de autuação e um
último grupo ficou com a incumbência de analisar o estágio do processo para
posterior conclusão e despacho.
Vários problemas impediram que as tarefas fossem realizadas a contento. O acesso ao sistema processual só foi permitido quase uma semana após
a instalação da Subseção. Diante disto, não havia como imprimir etiquetas com
numeração e, por conseguinte, não havia como distribuir os processos. Após
a permissão de acesso, verificou-se que a Subseção de Paracatu não estava
cadastrada no sistema Oracle. Assim, ainda não era possível gerar etiquetas de
código de barras, que permitiriam a distribuição dos processos.
Sanados os problemas de informática pela Secretaria de Informática
do Tribunal, os processos foram regularmente distribuídos.
Procedeu-se à definição dos objetivos iniciais a serem alcançados
pela Subseção, ficando estabelecidas as metas de prolação de sentença, nos
processos do JEF adjunto, no prazo máximo de 6 meses da data do seu ajuizamento; e a movimentação de todos os processos no prazo de 30 dias, no
âmbito da Vara Única.
Todavia, logo no início, foram identificados problemas internos e
externos que dificultaram a consecução das tarefas propostas para alcançar-se
a realização das metas estabelecidas.
Internamente, verificou-se que, dos 20 servidores inicialmente lotados na Subseção, apenas 7 tinham algum conhecimento das rotinas da Justiça
Federal e, desses, apenas 5 possuíam experiência, ainda que mínima, na análise
processual. Não havia na Subseção aparelhagem para gravação de audiências,
dificultando-se sobremaneira a realização das audiências a serem designadas.
Além disso, o número de computadores e impressoras era insuficiente para
atender os diversos setores da vara e da área administrativa da Subseção.
Externamente, constatou-se a ausência de representação no município de Paracatu dos órgãos federais que litigam na Justiça Federal, além do
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Ministério Público Federal e da Defensoria Pública Federal, dificultando-se
e atrasando-se a comunicação dos atos processuais. De outra sorte, houve
resistência dos médicos da cidade em trabalhar como peritos nos processos
judiciais de natureza previdenciária, que perfaz grande volume no JEF adjunto.
Nesse prisma, apesar de ser atribuição da Seção Judiciária a realização
de cursos para o treinamento dos servidores, ressaltando-se que a Subseção
ainda não dispõe de equipamentos de videoconferência, verificou-se que seria
primordial que fizéssemos o inicial treinamento dos servidores, para que tivessem condições de entender o sistema de trabalho de uma subseção federal e de
uma vara federal da 1ª Região. Para tanto, cumpria ensiná-los com urgência,
pelo menos, a manusear o sistema processual informatizado, que é a principal
ferramenta de trabalho de que dispomos.
O treinamento dos servidores foi feito de forma improvisada pela
diretora de secretaria da vara, sendo dadas orientações gerais, além de se efetivarem atendimentos individualizados para tirar dúvidas. Saliente-se que
esse “treinamento” demandou o gasto de muito tempo, porque foi feito principalmente pela diretora de secretaria, a qual não teve nenhuma preparação
anterior na função de instrutora, o que inclui noções de didática, preparação
de material, etc.
Além disso, a estrutura do prédio designado para sede da Subseção
não favorece a comunicação entre os servidores, a diretora de secretaria e juízes,
pois as salas não possuem intercomunicação, sendo os diversos setores da Vara
instalados em salas fechadas, dividas em quatro pavimentos.
Nessa primeira etapa, objetivando buscar soluções para os problemas
encontrados, realizaram-se reuniões entre a juíza, a diretora de secretaria e
os servidores, sendo abordados temas como a missão da Justiça Federal, sua
função institucional/social, tipo de clientela atendida pela Subseção, valores que
deveriam ser assimilados pelos servidores, tais como responsabilidade social,
ética, respeito às partes e aos advogados, compromisso com o bom desenvolvimento dos trabalhos, a fim de se fomentar nesses servidores uma percepção
comum na consecução dos objetivos da Subseção recém-criada. Ora, o líder “é
aquele que inspira, que anima as pessoas a se sentirem bem com o que fazem
e a se sentirem integradas à obra” (Cortella, 2007, p. 88).
Os servidores que tinham alguma experiência no manuseio do sistema Oracle foram treinados pela diretora de secretaria e serviram de multiplicadores, repassando aos novos servidores as rotinas de funcionamento do
87

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

sistema, de modo que todos fossem capazes de interpretar/entender as rotinas
processuais, consultar e movimentar processos, bem como extrair relatórios.
A diretora de secretaria realizou reunião com todos os servidores,
explicando-lhes os procedimentos a serem adotados em cada setor da Subseção,
objetivando estabelecer o supervisor de cada setor e a realização de planejamento estratégico de suas atividades, ficando o supervisor responsável pela
orientação dos demais. Ficou definida, ainda, a realização de reuniões mensais
com todos os servidores, a fim de esclarecer eventuais dúvidas quanto aos
procedimentos e favorecer a proposição de sugestões que pudessem contribuir
para os objetivos propostos.
Nesse contexto, foram expedidas portarias delegando aos servidores
a prática de atos de mero impulso processual, além de regulamentações necessárias a nortear as atividades desenvolvidas na Vara.
Procedeu-se ao levantamento do quantitativo ideal de computadores
e impressoras. Todavia, foi recebida informação da Secin/TRF de que o número de computadores é padrão em todas as varas da 1ª Região, não havendo
possibilidade, em princípio, de sua alteração.
Nesse sentido, cumpre ressaltar-se, mesmo se correndo o risco de ser
repetitivo, que uma nova subseção judiciária requer estrutura funcional muito
mais ampla que a de uma nova vara federal. A subseção judiciária compreende
todos os serviços da área administrativa do foro, como recursos humanos,
gestão de contratos, manutenção, informática, contadoria, segurança, distribuição, autuação, etc., os quais não estão adstritos a apenas dois servidores e
dois computadores.
Segundo informações do Nutec/BH, o processo para aquisição da
aparelhagem para gravação de audiências está a cargo da Secin/TRF, encontrando-se em fase de entrega do material.
Foi solicitada à Seção Judiciária de Minas Gerais a aquisição de mais
mesas e armários, encontrando-se o processo de compra em andamento.
O problema estrutural do prédio foi parcialmente resolvido, com a
junção de setores em salas maiores, fazendo-se rodízio dos servidores entre
as seções e alternância de horários, ensejando que todos tenham visão dos
vários tipos de processos em tramitação na Subseção e das diferentes rotinas.
Foi solicitada, ainda, à Direção do Foro, autorização para reforma em algumas
salas, para que haja intercomunicação entre elas, facilitando a comunicação
entre os servidores e disseminação das orientações de trabalho.
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Em relação aos problemas externos detectados, a diretora de secretaria entrou em contato com o Ministério Público Federal, a Advocacia-Geral
da União, a Fazenda Nacional, a Caixa Econômica Federal e o INSS, traçando,
com os três primeiros, rotinas que possibilitem o envio semanal dos autos
mediante convênio firmado entre esses órgãos e os Correios.  A CEF e o INSS,
por sua vez, fazem a retirada semanal dos autos em cartório.
Quanto aos peritos, foi treinada pela diretora de secretaria uma servidora que fez visitas aos médicos da cidade, informando-lhes os procedimentos
da Subseção para realização de perícias, forma de pagamento, etc. Ficou ressaltada, ainda, a questão social do trabalho a ser desenvolvido, uma vez que a
grande maioria das partes são pessoas carentes residentes na zona rural.
Consigne-se que o engajamento do médico é imprescindível para que
tenhamos maior qualidade nas perícias, sendo importante que o perito atue
em verdadeira parceria com a Justiça, de forma a suprimir atos desnecessários,
como ocorre com a disponibilização prévia da agenda para a marcação das
perícias, com o que se evitam várias intimações, o que enseja maior celeridade
aos processos.
Depois do trabalho realizado com os médicos, habilitaram-se sete
peritos nas áreas de medicina do trabalho, clinica médica, cardiologia, ortopedia, urologia e oftalmologia, não se encontrando profissionais habilitados
que se dispusessem a auxiliar o juízo, em parceria com a Justiça Federal, nas
demais áreas.
A fim de se minimizar tal problema, foi readequado o espaço térreo
da Subseção para a instalação de uma sala de perícias, para que médicos de
outras localidades possam realizar exames periciais no município de Paracatu,
suprindo a falta de profissionais de algumas especialidades médicas, além de
propiciar a concentração de um maior número de atendimentos.

Conclusão
Diante das estratégias adotadas, analisando-se os primeiros seis meses
de funcionamento da Subseção Judiciária de Paracatu, na qual tramitam atualmente 2.396 processos, verifica-se que esta ainda está trilhando o caminho
para cumprir as metas previamente traçadas.
É importante registrar, todavia, que se busca, na Subseção de Paracatu, a realização do melhor, considerando-se as condições e limitações físicas,
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materiais e humanas. Como bem ressaltou o professor Mário Sérgio Cortella,
na sua excelente e contagiante palestra “Qual é a tua obra?”, é preciso que se
faça o seu melhor (como costumam dizer os americanos, “I will do my best”)
e não somente “o possível”.
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O Conselho Nacional de Justiça como catalisador do
atual processo de planejamento e gestão do
Poder Judiciário
Mara Lina Silva do Carmo1

1 Introdução
A Constituição Federal, a partir da Emenda Constitucional 45/2004,
passou a prever, em seu art. 5º, a garantia da razoável duração do processo
judicial e administrativo. Não por acaso, essa mesma Emenda Constitucional
criou o Conselho Nacional de Justiça, conferindo-lhe a atribuição de supervisionar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como o
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, o dever de
zelar pela observância do disposto no art. 37 da Constituição.1
Foram criados, a um só tempo, uma garantia constitucional e um
órgão destinado a viabilizar a sua concretização.
A fim de cumprir esse papel, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
instituiu o planejamento estratégico do Poder Judiciário, consolidando-o no
Plano Estratégico Nacional, a partir da Resolução 70, de 18/03/2009, o que
constitui uma louvável inovação no cenário vivido pelo Poder Judiciário, até
então, acostumado a ter seus juízes encastelados e atrelados, unicamente, à
função de exercer a jurisdição.
De acordo com o Plano Estratégico Nacional, o Judiciário deverá
cumprir determinadas metas e compromissos estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Justiça, o que exige o aperfeiçoamento dos juízes e seus colaboradores em ramos que fogem à tradicional capacitação jurídica; deve-se conferir,
inegavelmente, especial atenção ao desenvolvimento de competências ligadas
à gestão de pessoas e processos, como se depreenderá, no presente trabalho,
do exame das metas e compromissos em comento.

1
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2 O Conselho Nacional de Justiça
Em sua atual redação, conferida pela Emenda Constitucional 45/2004, a
Constituição traz a garantia da razoável duração do processo, nos seguintes moldes:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.

Inegavelmente vocacionado à concretização dessa garantia constitucional, o Conselho Nacional de Justiça foi inserido no texto constitucional,
também, pela Emenda Constitucional 45/2004:
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
I – o Supremo Tribunal Federal;
I-A – o Conselho Nacional de Justiça;
II – o Superior Tribunal de Justiça;
III – os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV – os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V – os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI – os Tribunais e Juízes Militares;
VII – os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

O Conselho Nacional de Justiça é um órgão voltado à reformulação de quadros e meios no Judiciário, sobretudo no que diz respeito ao
controle e à transparência administrativa e processual. O CNJ foi instituído
em obediência ao determinado na Constituição Federal, nos termos do
art. 103-B.
Criado em 31/12/2004 e instalado em 14/06/2005, o CNJ é um
órgão do Poder Judiciário com sede em Brasília/DF e atuação em todo o
território nacional, que visa, mediante ações de planejamento, à coordenação, ao controle administrativo e ao aperfeiçoamento do serviço público
na prestação da Justiça2.
2
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3 O planejamento estratégico nacional do Judiciário. Resoluções
49, de 18/12/2007, e 70, de 18/03/2008, do Conselho Nacional
de Justiça
Diante da gama de especificidades do território brasileiro e de cada
ramo da Justiça brasileira — estadual, federal, militar, eleitoral e do trabalho
—, o estabelecimento de um plano nacional de gestão demanda a comunicação
e o intercâmbio constante entre os órgãos do Poder Judiciário, sob pena de se
ter em mãos um amontoado de regras que, na prática, são inaplicáveis.
Atento a esse aspecto, o Conselho Nacional de Justiça tem realizado
diversos encontros e seminários envolvendo os órgãos do Poder Judiciário, no
intuito de aperfeiçoar tanto pessoas quanto as técnicas de trabalho desenvolvidas no âmbito de cada Tribunal. Surgiram, ao final desses eventos, propostas,
resoluções, metas e compromissos destinados ao Poder Judiciário, objetivando
propiciar à sociedade uma Justiça célere e de qualidade.
A partir das conclusões apresentadas pela Comissão de Estatística e
Gestão Estratégica, ao final do seminário Justiça em Números, realizado em
2007, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 49, de 18/12/2007.
Nesta resolução, consta, essencialmente, a necessidade de criação, pelos órgãos
do Poder Judiciário — à exceção do Supremo Tribunal Federal — de um núcleo
administrativo permanente, competente para elaboração de estatística e plano
de gestão estratégica do tribunal. Esse núcleo administrativo serviria para auxiliar o tribunal na racionalização do processo de modernização institucional,
sendo subordinado ao presidente ou corregedor do tribunal.
Em 18/03/2009, foi editada a Resolução 70/2009 pelo Conselho Nacional de Justiça, a fim de aperfeiçoar e modernizar os serviços judiciais, destacando a necessidade de se conferir maior continuidade administrativa aos
tribunais, independentemente das alternâncias de seus gestores. Essa Resolução
dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário, conforme deliberado pelos presidentes dos tribunais brasileiros, no I
Encontro Nacional do Judiciário.
Além desses eventos de cunho nacional, também são realizados
encontros regionais, dos quais, igualmente, são extraídas conclusões que se
agregam ao corpo de ideias obtido nos eventos que conglobam órgãos do Judiciário nacional. Assim ocorreu nos 12 encontros regionais, cujas conclusões
jus.br/sobre-o-cnj>. Acesso em: 04 nov. 2011.
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aprovadas foram consolidadas no Plano Estratégico apresentado e validado no
II Encontro Nacional do Judiciário, realizado em 16/02/2009.
De acordo com o texto da Resolução 70/2009, o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, consolidado no Plano Estratégico Nacional, tem
a missão de realizar justiça e pretende obter o reconhecimento da sociedade
como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Afirma, ainda, o
texto da Resolução em tela que devem ser agregados à sociedade os seguintes
atributos de valor judiciário: credibilidade; acessibilidade; celeridade; ética;
imparcialidade; modernidade; probidade; responsabilidade social e ambiental;
transparência.
Do art. 1º, IV, da Resolução 70/2009 consta, ainda, o seguinte:
IV – 15 (quinze) objetivos estratégicos, distribuídos em 8 (oito) temas:
a) Eficiência Operacional:
Objetivo 1. Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos;
Objetivo 2. Buscar a excelência na gestão de custos operacionais;
b) Acesso ao Sistema de Justiça:
Objetivo 3. Facilitar o acesso à Justiça;
Objetivo 4. Promover a efetividade no cumprimento das decisões;
c) Responsabilidade Social:
Objetivo 5. Promover a cidadania;
d) Alinhamento e Integração:
Objetivo 6. Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do
Judiciário;
Objetivo 7. Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais
nos planos nacional e internacional;
e) Atuação Institucional:
Objetivo 8. Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores
e instituições;
Objetivo 9. Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva;
Objetivo 10. Aprimorar a comunicação com públicos externos;
f) Gestão de Pessoas:
Objetivo 11. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores;
Objetivo 12. Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da Estratégia;
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g) Infraestrutura e Tecnologia:
Objetivo 13. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais;
Objetivo 14. Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia
de informação;
h) Orçamento:
Objetivo 15. Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da
estratégia.

Nos termos do art. 2º da Resolução 70/2009, até 31/12/2009, à exceção
do Supremo Tribunal Federal, todos os órgãos do Poder Judiciário deveriam
elaborar os seus respectivos planejamentos estratégicos, alinhados ao Plano
Estratégico Nacional, com abrangência mínima de cinco anos, aprovando-os
nos respectivos órgãos plenários ou especiais.

3 Metas e compromissos
No exercício da sua atribuição de garantir o cumprimento, pelo Judiciário, do disposto no art. 37 da Constituição, o que significa observar os
princípios que norteiam a administração pública — legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência —, o Conselho Nacional de Justiça
estabeleceu algumas metas e compromissos a serem cumpridos pelo Poder
Judiciário, em determinado período.
3.1 Metas nacionais de nivelamento – 2009
O II Encontro Nacional do Judiciário, realizado no dia 16/02/2009,
em Belo Horizonte (MG), trouxe uma inovação significativa para a administração do Poder Judiciário: o estabelecimento de metas nacionais que os seus
órgãos deveriam cumprir naquele ano, a fim de viabilizar a entrega de uma
prestação jurisdicional célere, eficiente e de qualidade.
Eis as dez metas nacionais de nivelamento que deveriam ser cumpridas no ano de 2009:
1– desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo
de 05 anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação
no Tribunal Pleno ou Órgão Especial.
2. Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas
para o julgamento de todos os distribuídos até 31/12/2005 (em primeiro,
segundo grau ou tribunais superiores).
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3. Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo
tribunal e à rede mundial de computadores (internet).
4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos.
5. Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo
de acompanhamento eletrônico das prisões provisórias.
6. Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas e de processos de trabalho, para imediata implantação de métodos de
gerenciamento de rotinas.
7. Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial
de computadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das
decisões de todos os processos, respeitado o segredo de justiça.
8. Cadastrar todos os magistrados como usuários dos sistemas eletrônicos
de acesso a informações sobre pessoas e bens e de comunicação de ordens
judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud).
9. Implantar núcleo de controle interno.
10. Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias.

3.2 Metas prioritárias 2010
Em fevereiro de 2010, foi realizado o III Encontro Nacional do Judiciário, ocasião em que foram estabelecidas dez metas prioritárias para 2010,
entre as quais se encontram metas de nivelamento fixadas em 2009 que não
foram integralmente cumpridas, como é o caso da meta 2/2009, incorporada
à meta prioritária 2/2010.
Essas foram as metas fixadas no III Encontro Nacional do Judiciário:
Meta 1: julgar quantidade igual à de processos de conhecimento distribuídos
em 2010 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal;
Meta 2: julgar todos os processos de conhecimento distribuídos (em 1º grau,
2º grau e tribunais superiores) até 31 de dezembro de 2006 e, quanto aos
processos trabalhistas, eleitorais, militares e da competência do tribunal do
Júri, até 31 de dezembro de 2007;
Meta 3: reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento ou de execução e, em 20%, o acervo de execuções fiscais (referência:
acervo em 31 de dezembro de 2009);
Meta 4: lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias após a sessão de
julgamento;
Meta 5: implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de processos
de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau;
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Meta 6: reduzir a pelo menos 2% o consumo per capita com energia, telefone, papel, água e combustível (ano de referência: 2009);
Meta 7: disponibilizar mensalmente a produtividade dos magistrados no
portal do tribunal;
Meta 8: promover cursos de capacitação em administração judiciária, com
no mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados;
Meta 9: ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre o Tribunal e
100% das unidades judiciárias instaladas na capital e, no mínimo, 20% das
unidades do interior;
Meta 10: realizar, por meio eletrônico, 90% das comunicações oficiais entre
os órgãos do Poder Judiciário.

3.4 Metas nacionais e metas específicas – 2011
Durante o IV Encontro Nacional do Judiciário, realizado em
07/12/2010, os tribunais nacionais fixaram quatro metas nacionais, exigíveis
de todo o Judiciário, bem como uma meta destinada a cada segmento de Justiça,
à exceção da Justiça Estadual.
Metas para todo o Judiciário para 2011:
Meta 1. Criar unidade de gerenciamento de projetos para auxiliar a implantação da gestão estratégica.
Meta 2. Implantar sistema de registro audiovisual de audiências em pelo
menos uma unidade judiciária de primeiro grau em cada tribunal.
Meta 3. Julgar quantidade igual a de processos de conhecimento distribuídos
em 2011 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal.
Meta 4. Implantar pelo menos um programa de esclarecimento ao público
sobre as funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou
quaisquer espaços públicos.

Metas por segmento de Justiça:
Justiça Trabalhista
Meta 5. Criar um núcleo de apoio de execução.
Justiça Eleitoral
Meta 6. Disponibilizar nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs)
até dezembro de 2011 o sistema de planejamento integrado das eleições.
Meta 7. Implantar e divulgar a “carta de serviços” da Justiça Eleitoral em
100% das unidades judiciárias de primeiro grau (Zonas Eleitorais) em 2011.
Justiça Militar
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Meta 8. Implantar a gestão de processos em pelo menos 50% das rotinas
administrativas, visando a implementação do processo administrativo eletrônico.
Justiça Federal
Meta 9. Implantar processo eletrônico judicial e administrativo em 70% das
unidades de primeiro e segundo grau até dezembro de 2011.

3.5	Compromissos
Sob a denominação “compromissos da Justiça com você em 2011”, o
Conselho Nacional de Justiça trouxe para o cenário nacional uma ferramenta
inovadora — se não inédita: a campanha publicitária acerca do trabalho do
Poder Judiciário. Essa campanha foi veiculada na TV e no rádio, além de cartazes espalhados pelos órgãos do Poder Judiciário, exibindo depoimentos reais
de desembargadores, juízes e servidores descrevendo seu trabalho, em linhas
básicas, e comprometendo-se a cumprir determinadas metas estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça. Com isso, propiciou-se uma maior transparência na gestão do Poder Judiciário, conferindo-se ao cidadão informação e, ao
mesmo tempo, possibilidade de acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos
pelos tribunais nacionais.
Foram fixados os seguintes compromissos da Justiça, a partir das
metas prioritárias:
1– julgar todos os processos que ingressarem na Justiça em 2011 e parcela
do estoque de ações;
2– julgar o estoque de processos propostos até 31 de dezembro de 2006 e,
quanto aos processos trabalhistas, eleitorais, militares e de competência do
tribunal do júri, até 31 de dezembro de 2007;
3 – após as sessões de julgamento, publicar os acórdãos até o prazo de dez
dias;
4 – publicar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal do
tribunal.

4 Resultados obtidos a partir da adoção do planejamento estratégico nacional do Judiciário – breves destaques
Os resultados obtidos a partir da atuação do Conselho Nacional de
Justiça se revelam em números, prazos e novas posturas, estas voltadas a propi98
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ciar maior transparência, comprometimento, celeridade e eficiência à atuação
do Poder Judiciário.
Os dados a seguir expostos foram extraídos, basicamente, dos sites
oficiais do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais
da 1ª e da 5ª Regiões, consistindo, essencialmente, em informações quanto ao
cumprimento da meta de nivelamento 2/2009, que foi englobada pela meta
prioritária 2/2010.
Nem todas as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça
foram cumpridas integralmente, mas a adoção de uma nova postura, a visão
estratégica acerca da administração do Poder Judiciário e o comprometimento
dos tribunais na busca por um Judiciário célere e eficiente já são pontos positivos suficientes para se ter como acertada — ainda que não seja perfeita — a
atuação desse novo órgão.
4.1	Tribunal Regional Federal da 1a Região
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região criou seu primeiro programa de metas para o biênio 2007-2008 e traz, em seu site oficial, informações
constantemente atualizadas acerca do cumprimento da meta de nivelamento
2/2009 do CNJ – “processômetro”, bem como acerca do mutirão judiciário
em dia. Tudo isso tem contribuído para a eficiência na prestação de serviços
da 1a Região e para o melhor acesso do cidadão aos trabalhos desenvolvidos
no intuito de se assegurar a razoável duração do processo.
Some-se a essa gestão transparente a preocupação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região com o constante aperfeiçoamento dos seus servidores
e magistrados, merecendo destaque a brilhante atuação da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região – Esmaf, sempre empenhada em oferecer cursos
voltados à formação global que ora se reclama do juiz, realizando seminários,
jornadas e encontros sobre direito, ciências sociais e planejamento e gestão.
4.2	Tribunal Regional Federal da 5a Região
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife (PE),
cumpriu 99,71% das metas de nivelamento do Judiciário em 2009 e entrou na
lista dos dez melhores tribunais do país. A unidade ficou em segundo lugar no
ranking divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça durante o 1º Workshop
de Gestores de Metas 2010, realizado nos dias 17 e 18/03, em Brasília.
A marca alcançada pelo TRF 5 superou a média da Justiça Federal,
que cumpriu 80,69% das metas estabelecidas durante o 2º Encontro Nacional
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do Judiciário. Na época, os compromissos foram assinados pelos presidentes
dos 91 tribunais brasileiros3.

5 Conclusão
É inquestionável a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos
de planejamento e gestão a fim de se propiciar o desempenho ideal da função
precípua do Judiciário, sob pena de se manter uma Justiça morosa e presa a
conceitos ancestrais, tais como a ideia de que, ao invés de ser primordial, a
função de julgador é a única atribuível ao magistrado.
Nessa linha de pensamento, o que se tem é uma Justiça mal vista pela
sociedade devido à sua lentidão e que se mostra inacessível e, muitas vezes,
injusta, pois “justiça tardia não é justiça”, como afirmou o notável jurista Ruy
Barbosa.
Assim, o Conselho Nacional de Justiça surgiu como órgão do Judiciário apto a viabilizar a concretização da garantia constitucional da razoável
duração do processo; diante do paradoxo entre a ampliação do acesso à Justiça
e a insuficiência de recursos materiais e humanos, tornou-se imperioso o desenvolvimento de competências ligadas ao planejamento e gestão na prestação
de serviços públicos pelo Poder Judiciário, a fim de se assegurar sua eficiência,
celeridade e qualidade.
A contribuição desse novo órgão do Poder Judiciário se deu, no mínimo, como catalisador desse novo processo de planejamento e gestão que vem
sendo priorizado pelos tribunais do país, no intuito de se entregar ao cidadão
uma Justiça capaz de trazer paz social e garantir segurança jurídica à sociedade,
a partir de uma atuação compromissada e transparente dos seus órgãos.
Com isso, sedimenta-se uma nova visão acerca da atuação do Poder
Judiciário, substituindo o juiz encastelado em sua função de exercer a jurisdição pelo juiz capaz de desenvolver competências administrativas, liderando,
a partir de um planejamento adequado, a sua equipe, no intuito de garantir
a razoável duração do processo, sem descuidar-se da qualidade na prestação
dos seus serviços.

3
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Contribuição para a expansão dos tribunais regionais
federais com base em critérios objetivos
Márcio José de Aguiar Barbosa1

1 Introdução1
Durante a recém-encerrada II Jornada de Planejamento e Gestão da
Esmaf, muito se falou sobre as possibilidades de atuação de cada magistrado
para solucionar os problemas de ineficiência, lentidão e prestação jurisdicional
insuficiente que caracterizam, em certa medida, o Judiciário federal, porém
pouco se falou sobre as discrepâncias na carga de trabalho entre os diversos
órgãos jurisdicionais, que são a principal causa dos “gargalos” na prestação
jurisdicional verificada em todas as instâncias2.
Como as crises também são momentos de oportunidades e como
está em pauta a expansão dos tribunais regionais federais, visando a subsidiar
os estudos para criação de novos cargos nos tribunais regionais federais, apresento este trabalho que busca explicitar a situação atual dos tribunais regionais
federais e propor uma alocação o mais equitativa possível dos novos cargos
conforme as necessidades de cada região, utilizando-se um critério objetivo
que se aproxima daquele hoje constante da Resolução CJF 297/2002, o ICVJF
(índice de carência de varas da Justiça Federal), originalmente previsto para
identificar a carência de varas federais (primeira instância federal), mas que
pode ser, mutatis mutandis, aproveitado também para identificação das necessidades da segunda instância federal.
1

Juiz federal substituto.

2

Aproveito o ensejo para elogiar as intervenções, sempre brilhantes, durante os trabalhos da II Jornada,
dos colegas Paulo Ricardo de Souza Cruz, juiz federal substituto da 5ª Vara Federal de Brasília/DF, e
Marcelo Dolzany da Costa, juiz federal titular da 16ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG, que salientaram a existência de dois pontos de vista acerca desse problema fundamental da prestação jurisdicional
neste momento: a existência de soluções individualizadas para resolver os problemas pontuais, mas a
permanência — e não podemos nos furtar a reconhecer o fato — de problemas estruturais cuja solução
é necessária para satisfazerem-se as expectativas da população em relação ao Judiciário. Entre esses
problemas estruturais, avultam os gargalos de recursos materiais e humanos (incluindo os próprios
julgadores) e a má distribuição desses recursos entre os órgãos jurisdicionais.
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2 O Índice de Carência de Varas – ICVJF
Esse índice, previsto na Resolução CJF 297/2002, simplificando-se
a notação, pode ser calculado para qualquer circunscrição (região, seção ou
subseção) que se deseje, pela fórmula:
ICVJF = (P/V + J/V) x (PIB%/V + POP%/V), onde:
V = número de varas;
P = número de processos; J = número de julgamentos no período;
PIB% = PIB normalizado (percentual do PIB3 nacional);
POP% = população normalizada (percentual da população nacional).

Nos termos da Resolução CJF 297/2002, esse índice deve ser utilizado
para a alocação de varas entre regiões e seções, fazendo-se a posterior alocação
de varas ou criação de subseções pela utilização também de outros parâmetros
geográficos, sociais e econômicos definidos no seu art. 3º. A alocação das novas varas deve procurar reduzir as discrepâncias entre os ICVJFs (reduzir as
desigualdades quanto à carência de varas).

3 O índice ICVJF – particularidades
Pela fórmula do ICVJF, podemos colocar a variável “V” em evidência
para obter:
ICVJF = (P + J) x (PIB% + POP%)
V
V

Ou seja, esse índice é o produto de dois termos, vale dizer, um termo
“processual” e outro “socioeconômico”, que podemos assim definir:
Termo processual = (P + J)/V = (Processos + Julgamentos)/Varas;
Termo socioeconômico = (PIB% + POP%)/V = (PIB_norm + População_
norm)/Varas.

Buscou-se resumir, num só índice, os critérios da demanda processual por vara (o termo processual) e da demanda socioeconômica por vara (o
termo socioeconômico), parametrizados, respectivamente, pela quantidade
de processos e julgamentos por vara, e o percentual do PIB e da população
por vara.
3

PIB é a abreviação de Produto Interno Bruto, a produção total de bens e serviços em dada economia
durante determinado período.
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A racionalidade do índice, enquanto medida das necessidades de
novas varas em cada região/seção/subseção, está na junção de dois fatores
igualmente importantes na definição dessas necessidades: a demanda processual
atual por vara — parametrizada pelo “termo processual”, que indica o estoque atual e a carga de trabalho atual dos juízes — e um indicativo da provável
demanda futura por vara e da complexidade dessa demanda — indicada pelo
“termo socioeconômico”, que fornece uma medida da dinâmica socioeconômica de cada região, indicativo da demanda reprimida e do potencial de futuras
causas a serem ajuizadas, bem como de sua complexidade, pela utilização dos
dois indicadores mais importantes da geografia econômica, o percentual do
PIB e o percentual da população de cada circunscrição.

4 O Índice de Carência dos Tribunais – IC — uma medida de discrepância na distribuição de cargos entre os tribunais regionais
federais e o problema da alocação de novos cargos
O índice acima – ICVJF, previsto na Resolução CJF 297/2002 para
medir a carência de varas federais, fornece uma excelente base para a formulação de indicador que meça as necessidades também da segunda instância,
pois os fatores que geram demanda processual na primeira instância são aproximadamente os mesmos da segunda instância, já que a maioria absoluta dos
processos de segunda instância são recursos de decisões da primeira instância.
Isto é, também na segunda instância, pode-se medir a demanda processual atual por desembargador por meio de um “termo processual” — o
estoque médio de processos por desembargador somado ao número médio de
julgados por desembargador — e aproximar a provável demanda futura por
desembargador por meio de um “termo socioeconômico” — o percentual do
PIB somado ao percentual da população de cada região, divididos pelo número
de desembargadores.
Desse modo, podemos definir o Índice de Carência dos Tribunais
– IC de forma análoga ao ICVJF da Resolução CJF 297/2002 pela seguinte
fórmula, para cada região:
IC = (P/D + J/D) x (PIB%/D + POP%/D), onde:
D = número de cargos no tribunal regional federal respectivo;
P = número de processos; J = número de julgamentos no período;
PIB% = percentual do PIB nacional daquela região; POP% = percentual da
população nacional daquela região.
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Na fórmula acima, efetuando a unificação da fração, obtemos:
IC = (P + J) x (PIB% + POP%)
D
D

Se considerarmos as variáveis P, J, PIB% e POP% constantes, isto
é, valores estatísticos obtidos em determinado momento, podemos redefinir:
IC =  K , onde K = (P + J) x (PIB% + POP%) é uma constante.
D2

Em outras palavras, esse índice varia com o inverso do quadrado do
número de cargos, se mantivermos todos os demais termos constantes, demonstrando-se alta não linearidade e dependência desse índice em relação ao
número de cargos nos tribunais regionais.
4.1 O problema da alocação de novos cargos — uma medida de discrepância
no que diz respeito à carência dos tribunais

Ao se discutir a criação de novos cargos nos tribunais regionais
federais, deve-se atentar para alguns fatos objetivos no que concerne a sua
alocação:
a) há uma enorme discrepância entre os tribunais no que diz respeito
ao critério de carência, conforme os dados atuais (vide planilha na página 111);
b) o número de novos cargos a ser alocado é finito;
c) a alocação dos novos cargos irá alterar o critério objetivo de carência, alterando-se, por consequência, as discrepâncias entre os tribunais
regionais federais.
Creio haver consenso em que o que se busca é a melhoria da prestação
jurisdicional, reduzindo-se as carências, os gargalos, compatibilizando-se os
tribunais para as altas demandas judiciárias presentes na sociedade e conformes
as características de cada região.
Não apenas se busca reduzir, mas minimizar as discrepâncias, de
modo que os Índices de Carência dos Tribunais sejam os mais uniformes possíveis após a alocação dos novos cargos de desembargador federal. Esta é uma
oportunidade histórica.
O problema é de otimização, de minimização das discrepâncias entre
as regiões federais com a alocação dos novos cargos de desembargador.
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Há de se definir um critério para a discrepância entre as regiões, com
base no índice objetivo de carência escolhido: uma medida da discrepância
entre essas carências.
Proponho que, dado um índice de carência qualquer (chamo de “IC”)
e uma dada distribuição de desembargadores entre tribunais regionais (chamo de “situação”), estabeleça-se uma medida da discrepância entre diferentes
distribuições de desembargadores por uma fórmula simples:4
DISCREPÂNCIA = MÁXIMO (IC) / MÍNIMO (IC),
onde: MÁXIMO (IC) é o maior Índice de Carência entre todos os tribunais e
MÍNIMO (IC) é o menor Índice de Carência entre todos os tribunais. Isto é,

dada uma determinada distribuição de desembargadores entre regiões, a medida
da discrepância de carências entre esses tribunais regionais é dada pela relação
entre o maior índice de carência e o menor índice de carência entre todas as regiões.

Esse índice de discrepância tem algumas características peculiares:
1) DISCREPÂNCIA ≥ 1 e DISCREPÂNCIA = 1 se, e somente se, a distribuição
de varas for perfeita (todos os tribunais regionais com o mesmo índice de carência), pois DISCREPÂNCIA = 1 se, e somente se, MÁXIMO (IC) = MÍNIMO
(IC), isto é, o maior Índice de Carência dos Tribunais é igual ao menor Índice
de Carência dos Tribunais, o que só pode ocorrer quando todos os tribunais
têm o mesmo Índice de Carência;
2) dados quaisquer tribunais regionais X ou Y, temos a seguinte desigualdade:
DISCREPÂNCIA ≥ ICX / ICY , ou seja, quando se compara a relação entre os
índices de carência de dois tribunais federais quaisquer, conforme dada distribuição de desembargadores, essa relação é sempre igual ou inferior ao índice
de discrepância, isto é, o índice de discrepância fornece a máxima diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais regionais em uma dada distribuição de desembargadores.
Portanto, diante do problema de otimização apresentado, postulo
que a melhor alocação dos novos cargos de desembargadores será aquela que
minimize a DISCREPÂNCIA (aproxime a DISCREPÂNCIA da unidade).
Em outras palavras, partindo-se de uma situação atual que está dada (139
desembargadores distribuídos nas cinco regiões), os novos cargos deverão ser
4
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Tecnicamente, DISCREPÂNCIA é definida como uma função que tem como domínio o conjunto de
todas as possíveis distribuições de desembargadores e como imagem o conjunto dos números reais
positivos e maiores ou iguais a 1. Isto é, cada “situação” é um elemento no conjunto das possíveis distribuições de desembargadores.
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alocados de modo que, ao final, a nova situação apresente a menor DISCREPÂNCIA possível.
4.2	Os dados atuais colhidos no IBGE e no CJF – os índices ICD, ICT e ICD+T
A planilha na página seguinte mostra os últimos dados disponíveis
de todas as regiões federais.
Os dados socioeconômicos foram obtidos no IBGE, sendo que os
dados de população foram obtidos no Censo 2010, conforme resultados preliminares apresentados em 29/11/2010, e os dados dos PIBs regionais foram
obtidos nas Contas Regionais 2008 do IBGE, último dado disponível, divulgado
também em novembro de 2010.
Os dados processuais foram obtidos na página de estatísticas processuais do CJF, que fornece dados dos tribunais regionais federais de 1996 a
20105. Os dados informam o número de processos distribuídos, julgados e em
tramitação no último dia útil de cada exercício.
Como houve alteração na composição dos tribunais nesse período,
optou-se por utilizar apenas os dados de 2003 a 2010 — subperíodo em que o
número de cargos ficou constante em todos os tribunais — e fazer os cálculos
usando a média aritmética simples de todo esse subperíodo, que significa uma
média de sete exercícios, o que certamente evita distorções e dá uma ideia bem
ajustada da demanda processual média de cada tribunal.
Há um pequeno problema na definição do número de processos
por desembargador: pode-se utilizar o número de processos distribuídos ou o
número de processos em tramitação, bem como a soma de processos distribuídos e em tramitação. Para evitar distorções e/ou escolhas indevidas de índice,
optou-se por calcular três Índices de Carência distintos:
No “ICD”, utilizou-se, como “número de processos”, a média dos
processos “distribuídos” entre 2003 e 2010.
No “ICT”, utilizou-se, como “número de processos”, a média de
processos “em tramitação” entre 2003 e 2010.
No “ICD+T”, o “número de processos” foi calculado pela média da
soma dos processos “distribuídos e em tramitação” entre 2003 e 2010.
5

Em 01/03/2011, havia obtido os dados entre 1996 e 2009, mas, em 03/04/2011, houve uma atualização,
estando disponíveis os dados entre 1997 e 2010. Os dados das duas visitas embasaram o presente estudo
e encontram-se no anexo, bem como os dados obtidos no IBGE.
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O índice “ICD” dá uma ideia melhor de qual é a demanda recente
(tendência) de processos, pois se baseia apenas na média dos processos distribuídos entre 2003 e 2010.
Já o “ICT” dá uma ideia melhor do estoque passado de processos e,
portanto, da atual carga processual.
O índice “ICD+T” apresenta o problema da redundância, pois muitos
dos processos distribuídos em um ano permanecem em tramitação no mesmo
ano, resultando em contagem em dobro do mesmo processo, porém ele mescla
as duas características dos outros índices (carga processual atual e tendência
da demanda). Vejam os dados atuais:
Dados
Econômicos
(*)
(**)

Dados Processuais Médios
no período de 2003 A 2010 (***)

Região
federal

POP%
(2010)

PIB%
(2008)

1ª

37,11%

28,20%

100.650

84.197

2ª

10,23%

13,65%

41.998

3ª

22,91%

34,25%

4ª

14,36%

5ª
TOTAL

Distribuídos

Julgados

Tramitação

Desembargadores

Índices de carência

Cargos

ICD

ICT

ICD+T

245.192

27

165,6

295,1

385,2

59.226

105.838

27

33,2

54,1

67,8

140.005

156.765

422.422

43

91,8

179,1

222,3

16,60%

103.349

103.788

119.514

27

88,0

94,8

138,7

15,40%

7,30%

39.336

42.029

74.200

15

82,1

117,2

156,9

100%

100%

425.339

446.005

967.165

139

90,2

146,3

190,3

discrepâncias iniciais =>

4,994

5,457

5,68

(*) Fonte: IBGE – Censo 2010 – Primeiros resultados divulgados em 29/11/2010 - http://www.ibge.gov.br/estadosat/)
(**) Fonte: IBGE – Contas Regionais do Brasil 2008 – http://www.ibge.gov.br/estadosat/)
(***) Fonte CJF/SPI – http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/MPTRFtab.htm - média anual de 2003 a 2010
As páginas do IBGE acessadas pela internet em 01/03/2011 e a do CJF em 03/04/2011
ONDE:
POP% (2010) => é a percentagem que a população regional representa da população nacional, conforme o Censo 2010 do
IBGE (último dado disponível)
PIB% (2008) => é a percentagem quer o PIB regional representa do PIB nacional, conforme as Contas Regionais 2008 do
IBGE (último dado disponível)
DADOS PROCESSUAIS MÉDIOS => são as médias de processos distribuídos, julgados e em tramitação em cada região em
2003 e 2010 (último dado disponível)
ICD => Índice de Carênciancia Distribuídos = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(DISTRIBUÍDOS + JULGADOS)/CARGOS}
ICT => Índice de Carência Tramitação = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(TRAMITAÇÃO + JULGADOS)/CARGOS}
ICD+T => Índice de Carência Distrituídos + Tramitação = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(DISTRIBUÍDOS +TRAMITAÇÃO + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.
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Observam-se grandes distorções entre as regiões, por qualquer dos
ICs utilizados, havendo maior carência (MÁXIMO (IC)) na 1ª Região e menor
carência (MÍNIMO (IC)) na 2ª Região em todas as modalidades dos Índices
de Carência atuais.
A discrepância é superior a cinco ou muito próxima de cinco em
todas as modalidades, ou seja, a carência de uma região chega a ser mais de
cinco vezes superior à carência de outra.
4.3	Propostas de alocação considerando-se um algoritmo de otimização
Em se tratando de grandezas não lineares, nem sempre é factível
a obtenção de fórmulas simples, finitas, para solução dos problemas que se
apresentam. Para tanto, utilizam-se métodos iterativos, computacionais.
No caso em tela, o problema pode ser resumido facilmente: minimizarem-se as desigualdades entre os ICs dos tribunais regionais federais,
distribuindo-se um número finito de novos cargos de desembargador entre os
tribunais, mantidas as demais variáveis (P, J, PIB%, POP%) constantes. É um
clássico problema de otimização, de minimização da função DISCREPÂNCIA.
Em se tratando de uma grandeza discreta a ser distribuída com a
finalidade de se reduzir a função DISCREPÂNCIA ao mínimo possível, é intuitivo entender qual o procedimento a seguir. Lembrando as fórmulas da
DISCREPÂNCIA e do IC:
DISCREPÂNCIA = MÁXIMO (IC) / MÍNIMO (IC) e
IC = K , onde K = (P + J) x (PIB% + POP%) é uma constante e D
D2

é o número de cargos nos tribunais
Pelas fórmulas acima, temos três informações importantes:
1) o IC de qualquer tribunal sempre se reduz quando se aloca um
novo cargo de desembargador (D) nesse tribunal;
2) portanto, se colocarmos um novo cargo de desembargador no
tribunal com MÁXIMO (IC), sempre haverá uma redução do MÁXIMO (IC)
— pois o novo MÁXIMO (IC) será o daquele tribunal onde foi colocado o
novo cargo (que é sempre inferior ao IC anterior) ou será o de outro tribunal
cujo IC era inferior ao do antigo MÁXIMO (IC) — e não haverá alteração
no MÍNIMO (IC) → conclui-se que o novo valor da DISCREPÂNCIA será
inferior ao anterior;
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3) por outro lado, se colocarmos um cargo de desembargador em
qualquer outro tribunal que não seja o que tenha o MÁXIMO (IC), o novo IC
desse tribunal será ainda menor do que o anterior e, portanto, menor do que o
MÁXIMO (IC) anterior. Assim, o novo MÁXIMO (IC) será igual ao anterior,
enquanto o MÍNIMO (IC) poderá ser igual ou menor do que o anterior (ele será
menor, por exemplo, se o novo cargo for alocado exatamente no tribunal que
já tinha o menor IC anterior). Logo, nesse caso, o valor da DISCREPÂNCIA
será igual ou maior do que o anterior.
Em resumo: só há um método garantido para redução da DISCREPÂNCIA a cada alocação de um novo cargo → é aquele em que o novo cargo de
desembargador é colocado sempre no tribunal que tenha o maior valor de IC.
Assim, o método iterativo é muito simples, com repetição dos mesmos passos até que se esgotem os novos cargos:
1) verifica-se qual o tribunal com maior IC e adiciona-se um cargo
nesse tribunal;
2) recalcula-se o novo IC para esse tribunal (assim o MÁXIMO (IC)
se reduzirá sempre que for colocado um novo cargo);
3) volta-se ao passo “1”.
Utilizando esse método e os dados atuais, socioeconômicos e processuais, procedi a algumas simulações de alocação, como trato a seguir, subdivididas nas três modalidades de IC.
4.4	Alocação ótima utilizando-se os ICs conforme as modalidades e número de
novos desembargadores igual a 106
Procedi a três simulações do algoritmo de otimização supracitado,
para minimizar a DISCREPÂNCIA entre os tribunais regionais federais quanto
à carência de novos desembargadores, utilizando cada uma das modalidades
citadas (ICD, ICT e ICD+T).
Como ainda não há uma definição do número total de novos desembargadores, fixei o número total de 106 novos cargos, de modo que o total de
desembargadores ao final, somando-se todos os tribunais, seja um múltiplo
ímpar de cinco — as razões dessa restrição serão expostas no tópico seguinte.
Somando-se o número atual com os novos cargos dessa simulação, o número
total de desembargadores federais deverá se elevar de 139 para 245.
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Os resultados das simulações estão a seguir:
Alocação de 106 novas vagas de desembargadores minimizando discrepância – ICD
Quadro de desembargadores

ICD

Cargos de
carreira

Cargos do
“quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

38

65

165,6

28,6

31

7

2ª

27

2

29

33,2

28,7

2

0

3ª

43

34

77

91,8

28,6

27

7

4ª

27

21

48

88,0

27,8

17

4

5ª

15

11

26

82,1

27,3

8

3

TOTAL

139

106

245

90,2

29,0

85

21

4,994

1,052

Discrepância =>

ICD => Índice de Carênciancia Distribuídos = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(DISTRIBUÍDOS + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.

Alocação de 106 novas vagas de desembargadore minimizando discrepância – ICT
Quadro de desembargadores

Ict

Cargos de
carreira

Cargos do
“Quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

41

68

295,1

46,5

33

8

2ª

27

2

29

54,1

46,9

2

0

3ª

43

42

85

179,1

45,8

34

8

4ª

27

12

39

94,8

45,4

10

2

5ª

15

9

24

117,2

45,8

7

2

TOTAL

139

106

245

146,3

47,1

86

20

5,457

1,031

Discrepância =>

ICT => Índice de Carência Tramitação = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(TRAMITAÇÃO + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.
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Alocação de 106 novas vagas de desembargadore minimizando discrepância – icd+t
Quadro de desembargadores

ICD+T

Cargos de carreira

Cargos do “quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

41

68

385,2

60,7

33

8

2ª

27

2

29

67,8

58,8

2

0

3ª

43

40

83

222,3

59,7

32

8

4ª

27

14

41

138,7

60,1

11

3

5ª

15

9

24

156,9

61,3

7

2

TOTAL

139

106

245

190,3

61,3

85

21

5,680

1,042

Discrepância =>

ICD+T => Índice de Carência Distrituídos + Tramitação = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(DISTRIBUÍDOS +TRAMITAÇÃO + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.

Observa-se facilmente a dramática redução das discrepâncias entre
as regiões. Enquanto a DISCREPÂNCIA atual chega a mais de 5,6 (isto é, o
maior Índice de Carência supera o menor Índice de Carência em mais de 5,6
vezes), a DISCREPÂNCIA final varia de 1,031 (no caso do ICT) a 1,052 (no
caso do ICD). Isto é, a diferença entre a maior e a menor carência seria de no
máximo 5,2% (o tribunal com maior carência superaria aquele com menor
carência em meros 5,2%), enquanto hoje a diferença chega a 468%.
4.5	Alocação

subótima utilizando-se os

ICs

conforme as modalidades, o nú-

mero total de novos desembargadores igual a

106

e arredondando-se o

resultado final de cada tribunal para múltiplos de cinco

Em um segundo conjunto de simulações, mantenho o mesmo procedimento anterior, inclusive quanto ao número total de novos cargos (106),
porém acrescentando uma nova restrição: a de que o quadro final de desembargadores em cada tribunal regional federal seja múltiplo de cinco.
O objetivo aqui é ainda o de minimizar a discrepância entre tribunais,
mas também maximizar o preenchimento de cargos nos tribunais por juízes de
carreira. Explico.
Dada a regra do “quinto” constitucional, a jurisprudência do e. STF
consolidou-se pela garantia de que o número de cargos nos tribunais preenchidos por integrantes da advocacia e do Ministério Público Federal não pode ser
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inferior a um quinto do número total de desembargadores, arredondando-se
para cima na hipótese de o “quinto” ser fracionário6.
O resultado prático desse entendimento é que, quando o tribunal
tem número total de desembargadores que não é múltiplo de cinco, a parcela
destinada à advocacia e ao Ministério Público supera 20% dos membros. Em
consequência, a parcela destinada à carreira de juízes federais é inferior a 80%
dos membros.
Exemplificando, nas 1ª, 2ª e 4ª Regiões federais, com 27 desembargadores, a divisão por cinco fornece resultado “5,4”, de modo que há obrigatoriedade de se destinarem ao “quinto” pelo menos 6 vagas nesses tribunais.
Sobram 21 vagas para a carreira. Então, na prática, o “quinto”, nesses tribunais,
equivale a 22,22%, enquanto a parcela destinada à carreira equivale a 77,78%.
Procedi a três simulações do algoritmo de otimização supracitado, para
minimizar a DISCREPÂNCIA, utilizando cada uma das modalidades citadas
acima (ICD, ICT e ICD+T), mas forçando, ao final, que cada tribunal tenha
número de desembargadores final múltiplo de cinco. Os resultados estão a seguir:
Alocação de 106 novas vagas minimizando discrepância e arrendondando
para múltiplo de 5– icd
Quadro De Desembargadores

ICD

Cargos de
carreira

Cargos do
“quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

38

65

165,6

28,6

31

7

2ª

27

3

30

33,2

26,9

3

0

3ª

43

32

75

91,8

30,2

26

6

4ª

27

23

50

88,0

25,6

19

4

5ª

15

10

25

82,1

29,5

8

2

TOTAL

139

106

245

90,2

29,0

87

19

4,994

1,176

Discrepância =>

ICD => Índice de Carênciancia Distribuídos = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(DISTRIBUÍDOS + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.
6

Nesse sentido, julgados do STF, AO 493-PA, rel. min. Octavio Gallotti, j. 06/06/2000, e MS 22.323-SP,
rel. min. Carlos Velloso, j. 28/09/1995 (DJU de 19/04/1996). Este último, por unanimidade. O STJ tem
a mesma posição: RMS 15.583-PR, DJ 30/06/2003; RMS 12.602-AL, DJ 19/11/2001, e RMS 10.594-AC,
DJ 02/05/2000. RMS 31.448-RJ, rel. min. Haroldo Rodrigues (desembargador convocado do TJ-CE),
julgado em 22/02/2011.
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Alocação de 106 novas vagas minimizando discrepância e
arredondando para múltiplos de 5 – ICT
Quadro de desembargadores

ICT

Cargos de
carreira

Cargos do
“quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

38

65

295,1

50,9

31

7

2ª

27

3

30

54,1

43,8

3

0

3ª

43

42

85

179,1

45,8

34

8

4ª

27

13

40

94,8

43,2

11

2

5ª

15

10

25

117,2

42,2

8

2

TOTAL

139

106

245

146,3

47,1

87

19

5,457

1,206

Discrepância =>

ICT => Índice de Carência Tramitação = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(TRAMITAÇÃO + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.

Alocação de 106 novas vagas minimizando discrepância e
arredondando para múltiplos de 5– ICD+T
Quadro de desembargadores

Icd+t

Cargos de
carreira

Cargos do
“quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

38

65

385,2

66,5

31

7

2ª

27

3

30

67,8

54,9

3

0

3ª

43

42

85

222,3

56,9

34

8

4ª

27

13

40

138,7

63,2

11

2

5ª

15

10

25

156,9

56,5

8

2

TOTAL

139

106

245

190,3

61,3

87

19

5,680

1,210

Discrepância =>

ICD+T => Índice de Carência Distrituídos + Tramitação = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(DISTRIBUÍDOS +TRAMITAÇÃO + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.

Como se pode ver nas planilhas apresentadas, essa alocação é subótima, isto é, não minimiza a DISCREPÂNCIA como a alocação anterior, pois
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a restrição do número final de desembargadores ser múltiplo de cinco implica
uma redução na otimização. Ainda assim, a DISCREPÂNCIA máxima (com
o ICD+T) atinge 21%.
As planilhas demonstram que essa alocação garante o maior acréscimo no total de cargos destinados à carreira dos juízes federais (87 dos 106),
considerando-se o “quinto”.
4.6	Alocação

subótima utilizando-se os

ICs

conforme as modalidades, o nú-

mero total de novos desembargadores igual a

106 e estabelecendo-se um

mínimo de novos cargos para cada região

Em um terceiro conjunto de simulações, mantenho o mesmo procedimento de otimização, inclusive quanto ao número total de novos cargos
(106), mas acrescentando outra restrição: de que o mínimo de novos cargos em
cada tribunal seja de cinco.
O objetivo aqui é ainda o de minimizar a discrepância entre tribunais,
mas também respeitar o princípio federativo, de modo que 25 das novas vagas
(cerca de um quarto do total de 106) sejam distribuídas igualmente entre todos
os tribunais, perfazendo um mínimo de 5 novos cargos para cada tribunal. O
resultado encontra-se a seguir:
Alocação de 106 novas vagas minimizando discrepância e mínimo de
5 novos cargos para Região 5– ICD
Quadro de desembargadores

Icd

Cargos de
carreira

Cargos do
“quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

37

64

165,6

29,5

30

7

2ª

27

5

32

33,2

23,6

4

1

3ª

43

33

76

91,8

29,4

26

7

4ª

27

20

47

88,0

29,0

16

4

5ª

15

11

26

82,1

27,3

8

3

Total

139

106

245

90,2

29,0

84

22

4,994

1,248

Discrepância =>

ICD => Índice de Carênciancia Distribuídos = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(DISTRIBUÍDOS + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA ===> É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença
de carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.
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Alocação de 106 novas vagas minimizando discrepância e mínimo de
5 novos cargos para Região – ICT
Quadro de desembargadores

Ict

Cargos de
carreira

Cargos do
“quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

40

67

295,1

47,9

32

8

2ª

27

5

32

54,1

38,5

4

1

3ª

43

41

84

179,1

46,9

33

8

4ª

27

11

38

94,8

47,9

9

2

5ª

15

9

24

117,2

45,8

7

2

Total

139

106

245

146,3

47,1

85

21

5,457

1,245

Discrepância =>

ICT => Índice de Carência Tramitação = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(TRAMITAÇÃO + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.

Alocação de 106 novas vagas minimizando discrepância e mínimo de
5 novos cargos para Região – ICD+T
Quadro de desembargadores

Icd+t

Cargos de
carreira

Cargos do
“quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

40

67

385,2

62,6

32

8

2ª

27

5

32

67,8

48,3

4

1

3ª

43

38

81

222,3

62,7

30

8

4ª

27

14

41

138,7

60,1

11

3

5ª

15

9

24

156,9

61,3

7

2

Total

139

106

245

190,3

61,3

84

22

5,680

1,298

Discrepância =>

ICD+T => Índice de Carência Distrituídos + Tramitação = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(DISTRIBUÍDOS +TRAMITAÇÃO + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.
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Como se pode ver nas planilhas acima, essa alocação também é subótima, isto é, não minimiza a DISCREPÂNCIA como a alocação ótima, pois a
restrição do número mínimo de cinco novos desembargadores em cada tribunal
implica uma redução na otimização.
Essa é a simulação em que a DISCREPÂNCIA se reduz menos. Ainda
assim, a DISCREPÂNCIA máxima (com o ICD+T) atinge 29,8%.
4.7	Alocação subótima calculando-se os ICs conforme as modalidades, utilizando-se as duas restrições anteriores
Em um quarto conjunto de simulações, utilizo as duas restrições anteriores (número mínimo de cinco novos cargos para cada tribunal e número
final de desembargadores múltiplo de cinco em cada tribunal) e as demais
definições para obter as planilhas seguintes:
Alocação de 106 novas vagas minimizando discrepância, quadro final múltiplo de 5 e
mínimo de 5 novos cargos para Região – ICD
Quadro de
desembargadores

Icd

Cargos de
carreira

Cargos do
“quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

38

65

165,6

28,6

31

7

2ª

27

8

35

33,2

19,7

7

1

3ª

43

32

75

91,8

30,2

26

6

4ª

27

18

45

88,0

31,7

15

3

5ª

15

10

25

82,1

29,5

8

2

Total

139

106

245

90,2

29,0

87

19

4,994

1,605

Discrepância =>

ICD => Índice de Carênciancia Distribuídos = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(DISTRIBUÍDOS + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.
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Alocação de 106 novas vagas minimizando discrepância, quadro final múltiplo de 5 e
mínimo de 5 novos cargos para Região – ICT
Quadro de desembargadores

Ict

Cargos de
carreira

Cargos do
“quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

38

65

295,1

50,9

31

7

2ª

27

8

35

54,1

32,2

7

1

3ª

43

37

80

179,1

51,7

30

7

4ª

27

13

40

94,8

43,2

11

2

5ª

15

10

25

117,2

42,2

8

2

Total

139

106

245

146,3

47,1

87

19

5,457

1,608

Discrepância =>

ICT => Índice de Carência Tramitação = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(TRAMITAÇÃO + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.

Alocação de 106 novas vagas minimizando discrepância, quadro final múltiplo de 5 e
mínimo de 5 novos cargos para Região – ICD + T
Quadro de desembargadores

Icd+t

Cargos de
carreira

Cargos do
“quinto”

Região
federal

Atual

Novos

Final

Atual

Final

Acréscimo

Acréscimo

1ª

27

38

65

385,2

66,5

31

7

2ª

27

8

35

67,8

40,4

7

1

3ª

43

37

80

222,3

64,2

30

7

4ª

27

13

40

138,7

63,2

11

2

5ª

15

10

25

156,9

56,5

8

2

Total

139

106

245

190,3

61,3

87

19

5,680

1,647

Discrepância =>

ICD+T => Índice de Carência Distrituídos + Tramitação = {(POP% + PIB%)/CARGOS} X {(DISTRIBUÍDOS +TRAMITAÇÃO + JULGADOS)/CARGOS}
DISCREPÂNCIA => É a razão entre o maior Índice de Carência e o menor Índice de Carência – mede a maior diferença de
carência de desembargadores entre os tribunais, quanto mais próximo de 1 significa menor diferença entre as regiões.
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Ainda que a utilização das duas restrições em conjunto resulte em
uma alocação subótima pior do que as demais — a DISCREPÂNCIA máxima
(com o ICD+T) atinge pouco mais de 64,7% — essa simulação é aquela que
mostra a maior convergência entre as diversas modalidades de IC, pois a 1ª, 2ª
e 5ª Regiões têm o mesmo número de novos cargos em todas as modalidades
e há apenas uma pequena variação da 3ª e 4ª Regiões.
Além disso, ela também apresenta o máximo acréscimo de cargos da
carreira da magistratura (87 em 106), considerando-se a regra do “quinto”.
Essa convergência é um sinal de que o atendimento conjunto dos critérios objetivos estritos (redução da DISCREPÂNCIA) e das injunções políticas
(as restrições estudadas) fornece um sábio resultado médio equidistante entre
a rigidez tecnocrática e a adequação política que me parece mais defensável do
ponto de vista dos interesses regionais e corporativos.

5 Conclusão
Sem a pretensão de esgotar o tema, buscou-se apresentar uma gama
de propostas de alocação de novos cargos nos tribunais regionais federais da
forma mais objetiva possível, utilizando-se o método iterativo de redução de
diferenças entre regiões de uma grandeza previamente escolhida como indicadora da carência de desembargadores, o IC – Índice de Carência — derivado,
analogicamente, do ICVJF da Resolução CJF 297/2002.
As simulações, baseadas em um número prefixado de novos cargos
(106), utilizado apenas para exemplificação, demonstraram que a aplicação do
método iterativo resulta em uma redução substancial das grandes diferenças
atuais dos ICs dos diversos tribunais.
Utilizou-se o conceito de DISCREPÂNCIA — medida de desigualdade dos tribunais no que respeita ao IC, definida pela relação MÁXIMO (IC)/
MÍNIMO (IC) para cada distribuição de desembargadores entre tribunais. O
problema da alocação dos novos cargos se resume em uma minimização da
DISCREPÂNCIA.
Além da alocação ótima — aquela em que a DISCREPÂNCIA atinge
o mínimo possível —, mostrou-se que é possível mesclar o critério de minimização da DISCREPÂNCIA com outros critérios também relevantes, como
o número final de desembargadores ser múltiplo de cinco, para permitir que
cada tribunal seja composto de 80% de desembargadores oriundos da carreira,
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ou que um percentual dos novos cargos seja dividido igualmente entre todas
as regiões — utilizou-se na simulação cerca de um quarto do total de novos
cargos —, de modo a enaltecer o princípio federativo.
De todas as simulações, a que apresenta a maior convergência é aquela em que as restrições supracitadas (número final múltiplo de cinco e número
mínimo de cinco novos desembargadores para cada tribunal) são utilizadas em
conjunto, sendo também esta a que possibilita a maior expansão dos cargos de
carreira nos tribunais (87 de 106).
Observo que os números finais muitas vezes implicam uma dificuldade na distribuição dos desembargadores entre os órgãos fracionários dos
tribunais, pois nem sempre permitem uma divisão dos desembargadores em
órgãos fracionários com o mesmo número de integrantes, porém não há na
Loman, ou em qualquer outra norma que rege a magistratura, a obrigação de
que todos os órgãos fracionários tenham igual número de integrantes, pelo que
isso pode ser sempre adequado segundo as características de cada tribunal, nos
termos de seus regimentos internos, privilegiando-se, por exemplo, as seções
com maior número de processos para terem maior número de integrantes e/
ou turmas.
Outros critérios podem ser mesclados, acrescentados, o número de
novos cargos pode ser modificado, enfim, o importante é ter consciência de
que é possível aproveitar essa próxima expansão dos tribunais regionais federais
para reduzir, de forma objetiva, as desigualdades na carga de trabalho e no
acesso e efetividade da Justiça, finalidade última da existência do próprio Poder
Judiciário.
A maior eficiência do Judiciário depende, em grande parte, da solução dos problemas estruturais que acometem esse Poder, em particular, dos
gargalos decorrentes da má distribuição dos julgadores e demais recursos materiais e humanos entre os diversos órgãos de jurisdição, vis-à-vis, sua carga de
trabalho e complexidade das causas. Sem tal solução, dificilmente a morosidade
e a ineficiência, hoje percebidas pela população, poderão ser reduzidas nem a
missão de fazer justiça ser cumprida.

6 Planilhas com dados originais
A seguir, apresento as planilhas com os dados de origem utilizados neste estudo, obtidos no IBGE e no CJF, cujos sites foram visitados em
01/03/2011 e 03/04/2011, respectivamente.
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População em 01/08/2010
Região federal

Estado

População

%Nacional

1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
Total da 1ª Região
2ª
2ª
Total da 2ª Região
3ª
3ª
Total da 3ª Região
4ª
4ª
4ª
Total da 4ª Região
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
Total da 5ª Região
Total nacional

Acre
Amapá
Amazonas
Bahia
Distrito federal
Goiás
Maranhão
Mato grosso
Minas gerais
Pará
Piauí
Rondônia
Roraima
Tocantis

732.793
668.689
3.480.937
14.021.432
2.562.963
6.004.045
6.569.683
3.033.991
19.595.309
7.588.078
3.119.015
1.560.501
451.227
1.383.453
70.772.116
3.512.672
15.993.583
19.506.255
2.449.341
41.252.160
43.701.501
10.439.601
10.695.532
6.249.682
27.384.815
3.120.922
8.448.055
3.766.834
8.796.032
3.168.133
2.068.031
29.368.007
190.732.694

0,38%
0,35%
1,83%
7,35%
1,34%
3,15%
3,44%
1,59%
10,27%
3,98%
1,64%
0,82%
0,24%
0,73%
37,11%
1,84%
8,39%
10,23%
1,28%
21,63%
22,91%
5,47%
5,61%
3,28%
14,36%
1,64%
4,43%
1,97%
4,61%
1,66%
1,08%
15,40%
100,00%

Espírito Santo
Rio de Janeiro
Mato Grosso do Sul
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Alagoas
Ceará
Paraíba
Pernambuco
Rio Grande do Norte
Sergipe

(Fonte: IBGE – Censo 2010 – Primeiros resultados divulgados em 29/11/2010. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/estadoat/.)
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Pib Regional em 2008
Região federal

Estado

Pib(r$ milhões)

%Nacional

1ª

Acre

6.730

0,22%

1ª

Amapá

6.765

0,22%

1ª

Amazonas

46.823

1,55%

1ª

Bahia

121.508

4,02%

1ª

Distrito Federal

117.572

3,89%

1ª

Goiás

75.275

2,49%

1ª

Maranhão

38.487

1,27%

1ª

Mato Grosso

53.023

1,75%

1ª

Minas Gerais

282.522

9,34%

1ª

Pará

58.519

1,93%

1ª

Piauí

16.761

0,55%

1ª

Rondônia

17.888

0,59%
0,16%

1ª

Roraima

4.889

1ª

Tocantis

13.091

0,43%

853.123

28,20%

Total da 1ª Região
2ª

Espírito Santo

69.870

2,31%

2ª

Rio de Janeiro

343.182

11,34%

413.052

13,65%

Total da 2ª Região
3ª

Mato Grosso do Sul

33.145

1,10%

3ª

São Paulo

1.003.016

33,16%

Total da 3ª Região

1.036.161

34,25%

4ª

Paraná

179.270

5,93%

4ª

Rio Grande do Sul

199.499

6,59%

4ª

Santa Catarina

123.283

4,08%

502.052

16,60%

Total da 4ª Região
5ª

Alagoas

19.477

0,64%

5ª

Ceará

60.099

1,99%

5ª

Paraíba

25.697

0,85%

5ª

Pernambuco

70.441

2,33%

5ª

Rio Grande do Norte

25.481

0,84%

5ª

Sergipe

19.552

0,65%

Total da 5ª Região

220.747

7,30%

Total nacional

3.025.135

100,00%

(Fonte: IBGE – Contas Regionais do Brasil 2008 – http://www.ibge.gov.br/estadosat/)
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Série histórica da movimentação processual dos
Tribunais Regionais Federais de 1996 a 2010
Anos

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Processos

1ª Região

2ª Região

3ª Região

4ª Região

5ª Região

Distribuídos

47.023

46.973

101.228

67.593

31.139

293.956

Julgados

29.472

25.935

77.633

46.086

23.302

202.428

Tramitação(*)

86.847

101.254

239.125

116.522

15.789

559.537

Distribuídos

51.659

56.532

88.453

74.776

45.479

316.899

Julgados

34.830

29.821

63.749

57.747

27.106

213.253

Tramitação(*)

119.312

126.871

225.689

127.579

22.354

621.805

Distribuídos

64.343

43.803

105.660

89.054

54.420

357.280

Julgados

53.727

36.574

67.607

61.297

33.902

253.107

Tramitação(*)

107.635

141.703

258.944

148.507

25.534

682.323

Distribuídos

97.552

55.738

185.290

141.682

68.561

548.826

Julgados

80.131

42.788

74.139

85.497

45.147

327.702

Tramitação(*)

196.464

144.696

360.422

213.822

40.622

956.026

Distribuídos

107.667

66.857

180.225

174.176

62.961

591.886

Julgados

101.075

53.061

119.543

126.718

51.374

451.771

Tramitação(*)

236.427

150.458

436.079

135.793

41.256

1.000.013

Distribuídos

110.022

44.782

166.073

165.038

59.586

545.501

97.321

56.233

108.070

107.360

48.783

417.767

Tramitação(*)

209.776

139.738

457.575

114.968

41.215

963.272

Distribuídos

88.918

67.519

149.418

174.740

57.509

538.104

Julgados

Julgados

Total

79.909

69.346

81.201

99.395

51.572

381.423

Tramitação(*)

179.589

141.919

448.060

105.777

38.531

913.876

Distribuídos

63.510

39.749

106.134

108.735

34.750

352.878

Julgados

52.899

48.549

77.892

89.942

35.840

305.122

Tramitação(*)

162.976

125.457

405.857

117.606

49.972

861.868

Distribuídos

105.784

33.629

127.116

114.897

29.429

410.855

Julgados

47.938

42.380

110.620

97.667

33.479

332.084

Tramitação(*)

195.987

118.249

420.399

143.928

67.741

946.304

Distribuídos

83.143

34.979

134.387

119.590

37.175

409.274

Julgados

77.163

47.204

141.956

115.978

37.450

419.751

201.478

116.952

427.671

157.057

71.738

974.896

Tramitação(*)
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Anos

Processos
Distribuídos

2006

2007

2008

2009

2010

Julgados

Total
2003 a
2010

2ª Região

3ª Região

4ª Região

5ª Região

Total

88.915

37.963

133.817

91.776

37.743

39.214

82.323

61.131

170.719

107.102

42.035

463.310

Tramitação(*)

217.268

105.290

409.146

132.376

66.208

930.288

Distribuídos

107.721

42.394

158.340

96.839

48.417

453.711

93.863

63.812

169.599

100.904

46.708

474.886

Tramitação(*)

245.282

99.861

401.099

120.999

77.585

944.826

Distribuídos

119.307

47.907

172.393

101.446

43.849

484.902

Julgados

106.740

68.409

188.038

113.885

44.434

521.506

Tramitação(*)

285.602

93.504

428.938

120.345

84.627

1.013.016

Distribuídos

127.375

48.724

138.884

99.075

44.681

458.739

Julgados

109.607

72.998

190.175

101.583

50.432

524.795

Tramitação(*)

308.777

90.849

428.839

85.331

87.547

1.001.343

Distribuídos

109.447

50.640

148.969

94.434

38.646

444.954

Julgados

103.043

69.325

205.121

103.244

45.854

514.564

96.543

457.423

Julgados

Tramitação(*)
Total

1ª Região

78.467

88.178

1.064.779

Distribuídos

1.372.386

776.996 2.056.865 1.728.867

765.146

6.700.260

Julgados

1.150.041

821.284 1.743.984 1.414.204

674.607

5.804.120

Tramitação(*)

3.097.588 2.040.969 5.692.011 2.184.778 1.074.887 14.090.233

Distribuídos

805.202

335.985 1.120.040

826.792

314.690

3.402.709

673.576

473.808 1.254.120

830.305

336.232

3.568.041

Tramitação(*)

1.961.538

846.705 3.379.372

956.109

593.596

7.737.320

Médias Distribuídos
2003 a
Julgados
2010
(**)
Tramitação(*)

29.822

12.444

26.047

30.622

20.979

24.480

24.947

17.548

29.166

30.752

22.415

25.669

72.650

31.359

78.590

35.411

39.573

55.664

27

27

43

27

15

139

(***)

Julgados

344.168

Desembargadores
a partir de 2003

(**) Obtida pela divisão do número de processos pelo número de vagas de desembargador no respectivo
tribunal, independente do preenchimento efetivo, tendo em conta a possibilidade de substituição/convocação
de juízes de primeiro grau.
(***) Restringiram-se as médias ao período 2003-2009 em razão da diversidade de composição dos tribunais
no período anterior.

Fonte: CJF/SPI. Disponível em: http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/MPT RF tab.htm  (*) Processos em tramitação no último dia útil do período
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O juiz moderno e o desafio de administrar – a função
administrativa de organizar e a necessidade de
racionalizar os órgãos do Poder Judiciário
no âmbito da Justiça Federal
Pablo Zuniga Dourado1

1 Introdução
É unânime, entre os atores do sistema judiciário e da sociedade atual, a existência de uma situação de “crise do Judiciário”. Também é do senso
comum que a “crise” decorre das profundas transformações econômicas e
sociais ocorridas no século passado.1
Uma das principais consequências desse contexto de profundas alterações foi uma expansão súbita da litigiosidade, sem a necessária correção
da legislação e do sistema judicial. É dizer: não houve um adequado acompanhamento das estruturas existentes, de sorte que o sistema judicial padece de
ineficiência.
Esse contexto é ainda mais complexo no Brasil, sobretudo após a
Constituição de 1988, generosa no reconhecimento de direitos fundamentais,
porquanto a proteção dessas espécies é incumbência precípua do Poder Judiciário, diante do sistema de jurisdição una e do princípio da inafastabilidade
do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).
A evolução para técnicas não judiciais (privadas) de resolução de
conflitos é especialmente difícil, tendo em vista o caráter pétreo do monopólio
da jurisdição (art. 60, § 4º, IV, da CF).
A superação da “crise do Judiciário” é sem dúvida um dos maiores
desafios das sociedades modernas. As técnicas e métodos de planejamento,
gestão e controle, como por exemplo, o planejamento estratégico, são instrumentos valiosos que a ciência da administração coloca à disposição dos juízes
para cumprir esse mister.
É urgente um diálogo entre o direito e a administração.
1

Juiz federal substituto.
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Neste artigo vamos destacar a necessidade de melhor organização do
Poder Judiciário, especificamente no âmbito da Justiça Federal, relativamente
às funções do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça.
Reconhecemos que a dificuldade é o fato de a reorganização proposta
não depender apenas do Judiciário, mas do Legislativo, tendo em vista que a
estrutura orgânica é estabelecida na Constituição. As reformas dependem de
emenda à Constituição.

2 Definição de administração
A administração define o ato de administrar como aquele que envolve
uma das funções administrativas, quais sejam: prever, organizar, comandar,
coordenar e controlar (CHIAVENATO, 1999).
Constatamos que o plexo de competências afetado aos juízes exige
conhecimentos e habilidades relacionadas ao ato de administrar. A tarefa é
assaz complexa, tendo em vista a formação acadêmica dos profissionais do
direito em geral, cujas disciplinas não incluem as de administração, tampouco
o relacionamento do direito com a administração.
Nesse contexto, o Judiciário tem a tarefa de aperfeiçoamento dos
juízes para o fim de lhes moldar essas aptidões imprescindíveis à prestação
jurisdicional eficiente (art. 5º, XXXV, da CF) e à realização da democracia2.
O juiz administrador deve ter a consciência dessas novas tarefas e não
resistir à realidade social de exigência de serviço eficiente extraído do mundo
competitivo privado. O desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades
administrativas é inevitável. Esse é o juiz do século XXI.
No que tange à organização, a escassez de recursos é evidente. Basta
uma rápida passagem pelos fóruns e instalações da Justiça Federal para se
verificar a notória precariedade. Não há dinheiro suficiente para manutenção
e aperfeiçoamento dos órgãos, de sorte a comprometer a independência garantida pela Constituição. Conforme assentou Gilmar Ferreira Mendes (2011):
A concretização do princípio da proteção judicial efetiva pressupõe uma
justiça célere e eficiente, tal concepção, implícita na própria idéia de acesso à justiça, foi explicitada pela inclusão do inciso LXXVII, do art. 5º, da
Constituição de 1988, realizada pela já referida Emenda Constitucional 45,
2

Nas palavras do eminente professor José Geraldo de Sousa Júnior, “não é possível uma democratização
plena da sociedade se uma de suas instituições essenciais se conserva como modelo instrumental
resistente, porque ele se tornará obstáculo à própria mudança” (SOUZA JÚNIOR, 2010).
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no âmbito da Reforma do Judiciário, segundo o qual: “a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Para realizar esse objetivo, o aperfeiçoamento do serviço público de prestação da justiça passa pela busca incessante da melhoria da gestão administrativa, com a diminuição de custos e a maximização da eficácia dos recursos.

Nesse contexto, é necessário racionalizar as estruturas do Judiciário.
Devemos economizar os parcos recursos e evitar que a mesma função seja
exercida por órgãos distintos. Em outras palavras, os processos decisórios e
administrativos não podem ser promovidos mais de duas vezes por instâncias
administrativas do Judiciário.

3 Estrutura constitucional da Justiça Federal
A Constituição estabelece, resumidamente e no que importa ao ensaio, como órgãos da Justiça Federal e do Poder Judiciário os Tribunais Regionais Federais e os juízes federais (92, III, e 107 da CF); o Conselho da Justiça
Federal (105, parágrafo único, II, da CF); e o Conselho Nacional de Justiça
(92, I-A, e 103-B da CF), além do Supremo Tribunal Federal (102 da CF) e do
Superior Tribunal de Justiça (105 da CF).
Todos estes órgãos possuem funções administrativas. Os juízes federais na administração dos juízos e foros; os TRF com a função de prever,
organizar, comandar, coordenar e controlar a Justiça Federal; o Conselho da
Justiça Federal, que, na expressão da Constituição, deve exercer, na forma da
lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro
e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais,
cujas decisões terão caráter vinculante; e o Conselho Nacional de Justiça, cuja
competência constitucional é:
§ 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
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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 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;
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 qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal
Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da
sessão legislativa.

Esta estrutura foi implementada pela Emenda Constitucional
45/2004, que promoveu grandes avanços na área de administração do Poder
Judiciário, sobretudo com a criação do Conselho Nacional de Justiça. A partir
desta reforma, o paradigma da gestão administrativa excelente do Judiciário
foi trazido à discussão pelos juízes, tribunais e ministros.
3.1	Sobreposição de órgãos com idênticas funções administrativas e a necessidade de se racionalizar a estrutura orgânica

Fácil perceber, apenas pela leitura do texto constitucional, que há
uma sobreposição de órgãos com idênticas funções administrativas, de sorte
a tornar o sistema irracional e caro.
No sistema orgânico atual, um processo decisório administrativo no
âmbito da Justiça Federal é repetido três ou quatro vezes. Assim, por exemplo,
a proposta de criação de uma vara federal é discutida e decidida nos TRFs; no
CJF; no STJ; e, finalmente, no CNJ. Apenas depois da decisão do CNJ, o projeto
de lei é encaminhado ao Congresso Nacional. A decisão pode levar anos e estar
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defasada tecnicamente quando for discutida, votada e aprovada pelo Legislativo. O mesmo se daria caso a opção fosse pela extinção do órgão jurisdicional.
Evidentemente que esta estrutura é incompatível com os modernos
princípios da administração pública, segundo os quais as atividades de prever,
organizar, comandar, coordenar e controlar devem ser racionais e eficientes
(37 da CF).
A indagação é inevitável: é adequado um sistema com dois órgãos
superiores encarregados de realizar a supervisão da atuação administrativa e
financeira do Judiciário e com poderes idênticos? A resposta é desenganadamente negativa.
Não se pode confundir o controle externo ou interno a posteriori
com a realização da mesma competência mais de uma vez por órgãos distintos com o mesmo resultado prático, como ocorre hoje na Justiça Federal. É
que o CJF e o CNJ possuem as mesmas funções e competências na estrutura
administrativa da Justiça Federal. As decisões e processos administrativos são
implementados nos dois órgãos.
O legislador constituinte derivado de 2004, ao proceder à reforma
do Judiciário, por meio da Emenda Constitucional 45, perdeu a grande oportunidade de tornar a estrutura da Justiça Federal mais racional e econômico-financeiramente mais adequada. Com efeito, a manutenção do Conselho da
Justiça Federal, mesmo com a criação do Conselho Nacional de Justiça, foi
um equívoco.
É notório o desperdício de recursos públicos para sustentar os dois
Conselhos, ambos gigantes com corpo de servidores, prédios, equipamentos
e estruturas próprias.
Nesse contexto, em face da importância estratégica do CNJ, assim
como suas competências endereçadas a todos os ramos do Poder Judiciário, o
mais consentâneo com os princípios da administração pública (37 da CF) seria
extinguir-se o Conselho da Justiça Federal. Não são precisos grandes conhecimentos de administração para se constatar a irracionalidade da existência de
dois órgãos administrativos com funções, competências e atribuições idênticas.
O Conselho da Justiça Federal apenas aumenta os gastos com a administração da Justiça, bem como burocratiza os processos administrativos,
sem nenhuma justificativa, haja vista a sobreposição de atribuições com o CNJ.
Em outras palavras, a existência do CJF não promove a finalidade de “busca
incessante da melhoria da gestão administrativa, com a diminuição de custos
e a maximização da eficácia dos recursos”.
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Reconhecemos que esta reorganização é difícil de ser realizada, porquanto é necessária a aprovação de emenda constitucional, porém, a atual
quadra histórica e a imprescindibilidade do Poder Judiciário permitem o raciocínio aqui proposto.

4 Conclusão
O nascimento do novo juiz — o juiz administrador — ocorre diante
da necessidade da construção sistemática de uma teoria de administração judiciária. As necessidades imperativas da sociedade moderna exigem a passagem
do discurso retórico para a acomodação das modernas teorias da ciência da
administração às estruturas do Poder Judiciário, a fim de atender às especificidades do sistema judiciário.
O objetivo de superar a crise da Justiça é um dos pontos nucleares
para a relevância dos temas referentes à administração aplicada ao direito. Com
o objetivo de solucionar a explosão da demanda e de minimizar a morosidade,
são implementadas cada vez mais ações criativas que possam racionalizar os
recursos humanos e materiais disponíveis, bem assim o tempo dos magistrados. Sem discrepar dos limites legais, há o escopo de se dar celeridade ao
andamento dos processos, a fim de se concretizar a Constituição, especificamente a prestação jurisdicional eficiente e a democracia. Para isso, os agentes
do “sistema judiciário” têm se utilizado dos métodos e técnicas desenvolvidos
pela administração.
A estrutura atual do Judiciário foi estabelecida pela Emenda Constitucional 45/2004, que promoveu grandes avanços na área de administração do
Poder Judiciário, sobretudo com a criação do Conselho Nacional de Justiça.
A partir desta reforma, o paradigma da gestão administrativa excelente do
Judiciário foi trazido à discussão pelos juízes, tribunais e ministros.
Para se realizar o objetivo da proteção judicial efetiva, o aperfeiçoamento do serviço público de prestação da justiça passa pela busca incessante
da melhoria da gestão administrativa, com a diminuição de custos e a maximização da eficácia dos recursos.
No âmbito da Justiça Federal, há uma sobreposição de órgãos com
idênticas funções administrativas, de sorte a tornar o sistema irracional e caro.
Evidentemente que esta estrutura é incompatível com os modernos princípios
da administração pública, segundo os quais as atividades de prever, organizar,
comandar, coordenar e controlar devem ser racionais e eficientes (37 da CF).
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O legislador constituinte derivado de 2004, ao proceder à reforma
do Judiciário, por meio da Emenda Constitucional 45, perdeu a grande oportunidade de tornar a estrutura da Justiça Federal mais racional e econômico-financeiramente mais adequada.
A manutenção do Conselho da Justiça Federal, mesmo com a criação
do Conselho Nacional de Justiça, foi um equívoco. É notório o desperdício de
recursos públicos para sustentar os dois Conselhos, ambos gigantes com corpo
de servidores, prédios, equipamentos e estruturas próprias.
Nesse contexto, em face da importância estratégica do CNJ, assim
como suas competências endereçadas a todos os ramos do Poder Judiciário,
o mais consentâneo com os princípios da administração pública (37 da CF)
seria extinguir o Conselho da Justiça Federal.
A reorganização proposta neste artigo é difícil de ser realizada, porquanto é necessária a aprovação de emenda constitucional, porém a atual quadra histórica e a imprescindibilidade do Poder Judiciário permitem o raciocínio
aqui proposto.
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Necessária alteração da organização da Justiça Federal
de primeiro grau para mais eficiente
prestação jurisdicional
Paulo Ricardo de Souza Cruz1

Nas últimas duas décadas, podendo-se adotar, como marco temporal inicial aproximado do fenômeno, a promulgação da atual Constituição da
República, ou seja, 05/10/1988, o Brasil tem convivido com uma verdadeira
explosão no número de processos judiciais.1
O fenômeno tem diversas explicações, como a ampliação do rol de
direitos pela Constituição, a criação dos juizados especiais, que permitem à
própria população buscar os seus direitos e mesmo as maiores facilidades que
os meios de comunicação modernos propiciam não só para o conhecimento
das questões jurídicas como até mesmo para o próprio ajuizamento de demandas à distância.
Não nos aprofundaremos nessas causas, uma vez que não é esse o
objetivo do presente trabalho.
A questão que surge, então, é como responder a essa verdadeira explosão de litigiosidade, que vem causando sérios problemas à prestação jurisdicional, gerando não apenas uma demora excessiva na solução dos litígios,
como também uma queda na qualidade da prestação jurisdicional, já que,
pressionados pelo número de processos, cada vez crescente, e pela exigência,
por parte da sociedade e dos órgãos administrativos e correcionais do Poder
Judiciário, os órgãos julgadores (juízes de primeiro grau, tribunais e turmas
recursais) acabam por ter de decidir litígios sem o exame dos fatos e dos argumentos jurídicos com a profundidade que seria minimamente desejável.
Para esse problema, múltiplas soluções têm sido propostas, envolvendo desde soluções constitucionais, como a criação das súmulas vinculantes
e da existência de repercussão geral para a admissibilidade dos recursos extraordinários para o Supremo Tribunal Federal, até a tentativa de criação do que
se poderia chamar de uma “mentalidade de gestão” nos juízes.
1

Juiz federal.
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Essas múltiplas tentativas de solução formam um arcabouço complexo para se tentar solucionar um problema também complexo, sendo de
se esperar que assim o seja, já que é um mito que problemas complexos têm
sempre uma solução simples.
Se problemas complexos por vezes têm uma solução simples, na
maioria das vezes, problemas complexos têm soluções também complexas,
sendo que algumas soluções simples muitas vezes oferecem falsas soluções.
O objetivo deste trabalho também não é examinar todas as múltiplas facetas para a solução do problema apontado, mas oferecer uma pequena
contribuição, ou seja, trabalhar uma das múltiplas facetas que têm de ser trabalhadas para que o Brasil passe a ter uma prestação jurisdicional mais célere,
sem prejuízo da qualidade, já que é inadmissível que se pretenda transformar a
solução dos litígios em uma “linha de montagem de arquivamento de processos”, já que por trás dos processos estão pessoas e, em muitos desses processos,
discutem-se questões fundamentais para a vida dessas pessoas.
Tem-se muitas vezes dito que o problema do Judiciário é somente de
gestão, que não há necessidade de expansão de número de varas, juízes e servidores.
Desde já, registramos que a afirmativa nos parece equivocada.
É evidente que o Judiciário tem problemas de gestão e é necessário
que os juízes passem a adotar técnicas de gestão, de administração.
Todavia, não se pode partir do pressuposto de que, em certos casos,
não haja a necessidade de alteração de número de unidades jurisdicionais e de
seus recursos humanos, pois muitas vezes isso será necessário.
Por outro lado, embora seja necessário criar nos juízes uma mentalidade de que eles também são gestores, como tem procurado fazer o Conselho
Nacional de Justiça, dois erros têm de ser evitados.
O primeiro erro seria esquecer que o juiz pode ser também um gestor,
mas ele não é apenas um gestor e a gestão não é e não pode ser a sua única
atividade.
Esse risco existe em especial quando se adotam soluções de consultorias sem efetivo conhecimento da atividade jurisdicional, que imaginam que o
juiz é apenas um administrador de uma unidade, apenas dirigindo o trabalho
dos respectivos servidores, quando o juiz é, acima de tudo, um artesão, de quem
se espera que pessoalmente examine os autos, pessoalmente examine as provas,
pessoalmente receba e ouça os advogados, pessoalmente realize audiências e
pessoalmente profira as decisões judiciais, ou seja, julgue.
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O segundo erro seria superestimar o que se pode esperar de medidas
administrativas pontuais em cada unidade jurisdicional.
De fato, embora seja fato inegável que é possível melhorar (e muito) a prestação jurisdicional por medidas pontuais de gestão em uma unidade
jurisdicional, fato que é empiricamente demonstrável pela comparação entre
unidades jurisdicionais semelhantes em situações análogas, em que muitas vezes
há discrepância assustadora nos resultados, há limites até onde se pode chegar.
É que, por mais brilhante administrador que se revele determinado
juiz, ele sempre estará constrangido pelo fato de que os instrumentos de gestão
ao seu alcance são limitados, havendo fatores essenciais sobre os quais ele não
tem a menor ingerência, notadamente os recursos humanos e materiais que ele
tem à sua disposição e a forma básica como os processos devem ser conduzidos.
Quanto à forma básica como os processos devem ser conduzidos, ela
vem prevista na legislação, havendo sérios limites para o que pode ser feito.
Quanto aos recursos humanos, o Judiciário é composto por servidores públicos, estáveis e de remuneração fixada por lei, razão pela qual estão
totalmente fora do alcance do juiz-administrador medidas como substituir
servidores pouco competentes ou pouco eficientes ou alterar o número de
servidores que com ele trabalham.
Em suma, o juiz-administrador é constrangido a trabalhar rigorosamente com os recursos humanos e materiais que lhe são destinados pela lei,
pelos concursos públicos e pela administração dos tribunais.
Pois bem, uma questão que está além do alcance da atuação do juiz
de primeiro grau, por maiores que sejam os seus conhecimentos de gestão, mas
que precisa urgentemente ser trabalhada é a organização da Justiça Federal de
primeiro grau.
Isso porque a Justiça Federal de primeiro grau está organizada em
um modelo claramente obsoleto, rígido, definido na Lei 5.010, de 30/05/1966
e alterações posteriores.
Esse modelo é simples: a Justiça Federal está organizada em varas,
cuja localização é rígida, contando cada vara com um juiz federal e um juiz
federal substituto e um número de servidores fixado por lei.
A título de exemplo numérico dessa estrutura, as 230 varas criadas
pela última lei que tratou do tema, ou seja, a Lei 12.011, de 04/08/2009, foram
dotadas, cada uma, de 2 juízes (um titular e um substituto) e 18 servidores,
sendo 9 analistas judiciários e 11 técnicos judiciários.
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Quanto à localização das varas, embora por vezes a definição de sua
localização seja delegada à Administração, como aconteceu com a já citada Lei
12.011, de 04/08/2009, que delegou ao Conselho da Justiça Federal a sua localização, com base em critérios técnicos, na forma dos parâmetros estabelecidos
no § 1º do seu art. 1º2, por vezes a localização é feita por lei, como aconteceu
com as varas criadas pela Lei 10.772, de 21/11/2003, que, ao criar 183 varas
federais, definiu expressamente as cidades que as receberiam3.
Ressalte-se que, ainda nos casos em que a lei delega a localização das
varas à administração, a tradição tem sido no sentido de, uma vez localizadas,
essa localização não ser alterada, alterando-se, quando muito, a especialização
da vara.
Como traço final do modelo básico atual, registre-se que, nas chamadas seções judiciárias, ou seja, nas unidades da Justiça Federal de primeiro
grau localizadas nas capitais, que dispõem de mais de uma vara cada uma,
existe a figura do diretor do foro, que é um juiz que assume a direção de certas
tarefas administrativas, tais como gestão de recursos humanos, administração
de materiais e cumprimento de mandados judiciais.
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§ 1º A localização das varas criadas por este artigo será estabelecida pelo Conselho da Justiça Federal,
com base em critérios técnicos objetivos que identifiquem a necessidade da presença da Justiça Federal
na localidade, levando-se em conta, principalmente, a demanda processual, inclusive aquela decorrente da competência delegada, a densidade populacional, o índice de crescimento demográfico, o Produto
Interno Bruto, a distância de localidades onde haja vara federal e as áreas de fronteiras consideradas
estratégicas.

3

Meramente como exemplo, o inciso I do art. 1º da referida lei definiu que a 1ª Região da Justiça Federal
receberia 59 varas, “ficando já fixadas as sedes das seguintes Varas: 01 (uma) em Rio Branco/AC, 01
(uma) em Macapá/AP, 01 (uma) em Tabatinga/AM, 01 (uma) em Manaus/AM, 01 (uma) em Barreiras/
BA, 01 (uma) em Campo Formoso/BA, 01 (uma) em Eunápolis/BA, 01 (uma) em Feira de Santana/BA,
01 (uma) em Guanambi/BA, 01 (uma) em Itabuna/BA, 01 (uma) em Jequié/BA, 01 (uma) em Juazeiro/
BA, 01 (uma) em Paulo Afonso/BA, 03 (três) em Salvador/BA, 01 (uma) em Vitória da Conquista/
BA, 02 (duas) em Goiânia/GO, 01 (uma) em Anápolis/GO, 01 (uma) em Luziânia/GO, 01 (uma) em
Rio Verde/GO, 01 (uma) em Aparecida de Goiânia/GO, 01 (uma) em Caxias/MA, 01 (uma) em São
Luís/MA, 04 (quatro) no Distrito Federal, 03 (três) em Belo Horizonte/MG, 02 (duas) em Divinópolis/
MG, 02 (duas) em Governador Valadares/MG, 01 (uma) em Ipatinga/MG, 01 (uma) em Lavras/MG, 01
(uma) em Montes Claros/MG, 01 (uma) em Passos/MG, 01 (uma) em Patos de Minas/MG, 01 (uma) em
Pouso Alegre/MG, 01 (uma) em São João del-Rei/MG, 01 (uma) em São Sebastião do Paraíso/MG, 01
(uma) em Sete Lagoas/MG, 01 (uma) em Varginha/MG, 01 (uma) em Cáceres/MT, 01 (uma) em Cuiabá/MT, 01 (uma) em Sinop/MT, 01 (uma) em Rondonópolis/MT, 01 (uma) em Belém/PA, 01 (uma) em
Altamira/PA, 01 (uma) em Castanhal/PA, 01 (uma) em Teresina/PI, 01 (uma) em Picos/PI, 01 (uma) em
Palmas/TO, 01 (uma) em Porto Velho/RO, 01 (uma) em Ji-Paraná/RO, 01 (uma) em Boa Vista/RR”.
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O modelo que sugerimos, que evidentemente necessitaria de aprovação de lei para sua viabilização, adotaria algumas alterações que nada têm
de revolucionárias, mas que permitiram uma melhor gestão dos recursos disponíveis para o Poder Judiciário, que evidentemente não são e não devem ser
ilimitados.
Em primeiro lugar, parece-nos que não deveria haver uma estrutura demasiadamente rígida em termos de sedes da Justiça Federal. Em outras
palavras, os Tribunais Regionais Federais deveriam ser livres para, de acordo
com as necessidades do serviço e respeitada a garantia constitucional da inamovibilidade dos juízes, irem adequando a localização das unidades da Justiça
Federal de primeiro grau.
De fato, com o passar dos anos, com as alterações na economia e nos
fluxos migratórios, bem como alterações nos meios de comunicação, determinadas localidades aumentam ou diminuem a sua importância e a sua adequação
para funcionar como uma sede da Justiça Federal.
Por outro lado, não necessariamente as unidades da Justiça Federal
de primeiro grau devem ser todas iguais, ou seja, compostas de varas com
dois juízes e um número fixo de servidores, sendo intuitivo que determinadas
localidades poderiam ser bem atendidas com apenas um juiz, outras com dois,
outras com três e assim por diante.
Nesse modelo, os Tribunais Regionais Federais, embora tendo de
respeitar a inamovibilidade, que é garantia constitucional dos juízes e dos
próprios cidadãos, poderiam ir definindo o número mais adequado de juízes
para cada unidade.
E haveria a possibilidade clara inclusive de unidades jurisdicionais
sem a presença constante de um juiz, o que se releva uma tendência com a
informatização do processo.
Com o processo virtual, que é uma tendência inexorável, o juiz com
jurisdição sobre determinada localidade pode estar a centenas ou milhares de
quilômetros dela e instantaneamente receber os autos virtuais de processos
ali distribuídos, o que permitiria diminuir significativamente o tamanho das
estruturas descentralizadas da Justiça Federal.
No futuro, pode-se imaginar que os juízes e a maioria dos servidores
estejam concentrados apenas nas capitais ou em algumas poucas outras cidades
de grande porte e haja a descentralização apenas do atendimento do público,
que, ainda assim, atuaria apenas em caráter subsidiário, já que a tendência é o
peticionamento via internet, a consulta dos autos via internet etc.
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Restaria, então, apenas a questão das audiências, podendo-se facilmente estabelecer um modelo pelo qual os juízes periodicamente se deslocariam
às várias cidades componentes de sua jurisdição para a realização de audiências,
de acordo com as respectivas necessidades, ou seja, de acordo com o número
de audiências a ser realizado em cada cidade.
No tocante ao atendimento aos advogados, ressalvada a possibilidade de preferirem se deslocar aos locais onde estariam os juízes para contato
pessoal, poderiam ser criados mecanismos para os advogados despacharem
com os juízes por teleconferência, a partir de equipamentos instalados nas
unidades locais.
Por outro lado, nas grandes seções judiciárias em que estariam concentrados os juízes, teria de ser adotado um modelo inteiramente diverso do
atual, em que cada vara tem os seus servidores dedicados a atividades burocráticas.
No novo modelo proposto, as atividades eminentemente administrativas seriam todas concentradas em setores especializados, sob a direção de
um ou mais juízes (de acordo com o porte da seção judiciária), que estariam
afastados das atividades jurisdicionais e dedicados às atividades administrativas.
Sob o comando de cada juiz, seja ele titular ou substituto, restaria
apenas uma pequena subunidade, grosso modo, o que atualmente constitui o
“gabinete” do juiz, dedicado exclusivamente à atividade judicial precípua, que
é a de julgar.
O singelo modelo proposto, assim, dotaria a Justiça Federal de primeiro grau de uma maior flexibilidade na sua localização material e na distribuição de seus recursos humanos (servidores e juízes), que poderia ser alterada
pelos Tribunais Regionais Federais de acordo com a evolução das necessidades,
respeitada a inamovibilidade dos juízes; permitiria uma descentralização menos
custosa do atendimento, já que as unidades locais seriam pequenas, visando
suprir apenas os atendimentos que não pudessem ser realizados via internet
(tendência em todas as organizações, em todo o mundo) e permitiria melhor
prestação jurisdicional, já que as tarefas eminentemente administrativas seriam
concentradas em setores especializados, sob a direção de juízes que se dedicariam apenas a dirigi-los, afastados temporariamente da atividade jurisdicional
para se dedicarem a esse mister.
E, finalmente, as atividades eminentemente jurisdicionais teriam a
dedicação plena de juízes dedicados apenas a julgar, atividade fim do Poder
Judiciário, em número que poderia ser alterado, à medida que necessário, pelos
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Tribunais Regionais Federais, que poderiam relocalizar cargos à medida que
fosse necessário, com a restrição apenas da garantia da inamovibilidade dos
juízes.
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Gestão processual: crime organizado e
valoração de provas
Pedro Francisco da Silva1

1 Introdução
Neste trabalho pretende-se investigar se o modelo de intervenção
penal adotado pela legislação brasileira para conter o avanço da criminalidade
organizada adotou boas práticas de gestão processual, capazes de promover
a composição de relevantes interesses em conflito, especialmente aqueles que
emergem do embate entre o direito de punir estatal e os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana.1No mesmo contexto dessa reflexão, não haverá
de ser desconsiderada a indagação formulada por muitos autores e resumida
por Percival de Souza (1995, p. 52), no sentido de que parece evidente haver
algo errado no cenário criminológico, quando se constata o triunfo do crime
organizado, apesar da existência de uma série de aparatos legais à disposição
das agências encarregadas de seu controle.
Com vista a esse propósito, a primeira questão a ser abordada cinge-se à necessidade de identificação dos modelos de intervenção penal frente
ao fenômeno da criminalidade organizada. Na verdade, as respostas penais
a essa modalidade delitiva são relativamente recentes. Salvo na Itália e nos
Estados Unidos, onde se percebeu anteriormente tal fenômeno, na maioria
dos países, antes da década de noventa, ainda não se havia tomado consciência
da danosidade social das organizações criminosas que, acopladas ao processo
de liberalização dos mercados, expandiram-se pelo mundo afora, adquirindo caráter transnacional, alçando assim um significativo salto quantitativo e
qualitativo, o que resultou na necessidade de os Estados formularem respostas
legais frente a essa nova realidade delituosa.
O primeiro modelo de intervenção penal, que encontra suas origens
na legislação italiana, é o modelo de emergência: confere ao crime organizado
1

Juiz federal.
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um tratamento análogo a um inimigo a ser combatido. Trava-se uma “luta”
contra esse tipo de criminalidade, mediante respostas estatais criminalizadoras
e penalizadoras. Luiz Flávio Gomes (1997) observa que:
Primeiro foi o “combate” ao tráfico, depois aos crimes violentos e agora o
grande “inimigo” (da era pós-industrial, alguns afirmam) é o crime organizado. Em muitos lugares fala-se abertamente em “guerra” ou “luta” contra
a criminalidade, dentro ainda de uma visão criminológica “positivista”,
esquecendo-se que ela é um problema “da” comunidade, que nasce “na”
comunidade e que deve ser solucionado “pela” comunidade.

Esse tipo de resposta de emergência ou exceção muito se aproxima da
política contra o terrorismo, de modo que a tendência, nos últimos tempos, tem
sido a de assemelhar o tratamento penal do terrorismo ao da criminalidade organizada, resultando no conceito de “direito penal do inimigo”, consoante formulação teórica proposta por Günther Jakobs e Manuel Cancio Meliá (2007, p. 49):
A função manifesta da pena no Direito penal do cidadão é a contradição, e
no Direito penal do inimigo é a eliminação de um perigo. Os correspondentes tipos ideais praticamente nunca aparecerão em uma configuração pura.
Ambos os tipos podem ser legítimos. [...] Quem por princípio se conduz de
modo desviado, não oferece garantia de um comportamento pessoal. Por
isso, não pode ser tratado como cidadão, mas deve ser combatido como
inimigo. Essa guerra tem lugar como um legítimo direito dos cidadãos, em
seu direito à segurança; mas diferentemente da pena, não é Direito também
a respeito daquele que é apenado; ao contrário, o inimigo é excluído.

Por outro lado, os críticos desse modelo de intervenção penal — em
certa medida, poderíamos reuni-los no modelo garantista — não hesitam em
afirmar que ele dá origem a uma legislação essencialmente simbólica, chegando
Alessandro Baratta (apud Moccia, 1999, p. 104-105) a denunciar uma falta de
coerência dessa luta que pode fazer com que o Estado pague um preço muito
alto pela perda de eficácia do pacto social, numa clara alusão à ausência de
legitimação dessa opção pela luta frontal do tipo emergencial.
Luigi Ferrajoli (2006, p. 753) reconhece haver incompatibilidade
entre Estado de direito e direito penal de exceção, acentuando que:
[...] a contradição se dá em termos: a ruptura das regras do jogo se dá, de
fato, neste caso, invocando a tutela das mesmas regras do jogo; o Estado de
direito é defendido mediante sua negação [...] O direito penal produzido
na Itália para enfrentar a emergência do terrorismo e da criminalidade
organizada é, indubitavelmente, sob mais de um dos pontos perfilados,
contrastante com os princípios do Estado de direito.
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Não convém desconsiderar os importantes argumentos da corrente
garantista, que pugna pela necessidade de uma política criminal que respeite os
princípios básicos do Estado de direito, mesmo porque se trata de conquistas
históricas da humanidade que não admitem retrocessos. Contudo, igualmente
não se pode olvidar que a criminalidade organizada tem assumido proporções
gigantescas e gradativamente vem degenerando as estruturas do Estado, especialmente pela reconhecida simbiose com o poder público, caracterizando-se
como um poder transversal ao seu aparato político-administrativo ou policial.
Em razão disso, faz-se necessário pavimentar uma terceira via para prevenir e
reprimir esse fenômeno criminológico, buscando fórmulas que não negligenciem a função protetora da sociedade por parte do Estado e garantam respostas
legais substancialmente válidas e eficazes, mediante a adoção de boas práticas
de gestão processual.

2 Crime organizado: meios operacionais versus garantias individuais
O gigantesco avanço da criminalidade organizada tem gerado problemas de matizes diversos à sociedade contemporânea, que passou a experimentar graves contradições na forma de composição do binômio: direito de
punir estatal e garantias individuais do acusado. Essas exigências contrapostas
alcançam elevado nível de tensão no campo da produção de provas, posto
que as organizações criminosas, além de se articularem de maneira complexa, beneficiam-se do que se convencionou chamar de cultura da supressão
de provas, a qual tanto emerge naturalmente da própria sofisticação de suas
ações, como também de um comportamento dirigido à eliminação dos sinais
de sua atuação, como a destruição de documentos, a ameaça ou a eliminação
de fontes testemunhais, a implantação da solidariedade pelo medo entre seus
membros, as comunicações cifradas ou mediante dialetos etc.
É nesse contexto que se desenvolveu uma tendência de conferir maior
eficiência ao procedimento probatório relativamente às ações praticadas pelas
organizações criminosas, pois os meios tradicionais até então utilizados não
mais se revelavam eficientes. Ada Pellegrini Grinover (2006, p. 152) observa que:
Hoje, a teoria dominante, da inadmissibilidade processual das provas ilícitas,
colhidas com infringência a princípios ou normas constitucionais, vem,
porém, atenuada por outra tendência, que visa corrigir possíveis distorções
a que a rigidez da exclusão poderia levar em casos de excepcional gravidade.

Não é por outra razão que Winfried Hassemer (1993, p. 68) afirma
que o medo da criminalidade organizada é o principal responsável pelas mais
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radicais alterações e exacerbações do poder de polícia e do direito penal dos
últimos tempos. Princípios fundamentais como o in dubio pro reo, a separação
entre poder de polícia e persecução penal (ou seja, entre prevenção e repressão), a limitação do emprego de medidas restritivas de direitos à pessoa e a
regra básica da transparência das investigações ou não valem mais ou valem
apenas limitadamente.
Fauzi Hassan Choukr (2002, p. 66) critica com vigor essa tendência
restritiva de garantias individuais:
Cria-se, desta forma, a quebra do Estado de Direito pelo próprio Estado
que lhe dá vida, situação paradoxal que não apresenta solução, vez que os
paradoxos, por definição, são insolúveis [...] O paradoxo se evidencia na
busca da recomposição do Estado de direito através da quebra das garantias
fundamentais que sustentam, por definição, esse mesmo Estado.

Aqueles que se posicionam contrariamente à relativização das garantias fundamentais em nome de uma maior eficiência penal sustentam que
a resposta estatal à criminalidade organizada em hipótese alguma poderá se
afastar de sua estrita obediência, sob pena de quebra de uma conquista histórica consagrada na cláusula do devido processo legal, assentada em bases
humanísticas, advertindo Fauzi Hassan Choukr (2002, p. 69) que:
Não se pode admitir um conceito de segurança que passe pela violação das
normas fundamentais. Essa segurança, que aqui só pode ser aceita pelo seu prisma
jurídico, reside na obediência, pelos particulares e pelo poder público, daquilo que foi
estatuído no ato de fundação da sociedade. Patrocinar oficialmente a quebra dessa base
significa incorrer no retorno ao caos e na negação da própria convivência comum,
conseqüência esta justamente alcançada pelo sistema repressivo ora criticado.

Contudo, não há como negar o fato de que os mecanismos de controle outrora manejados pelo Estado tornaram-se obsoletos diante da sofisticação das organizações criminosas, justificando plenamente uma mudança
de paradigma. Parece inconcebível que se pretenda oferecer uma resposta a
esse fenômeno criminológico lançando mão de algumas estruturas tipológicas
arcaicas do Código Penal brasileiro de 1940, a exemplo do art. 288, que tipifica
o crime de quadrilha ou bando, com nítida inspiração nas ações desenvolvidas pelo cangaço, fenômeno ocorrido no Nordeste brasileiro e notabilizado
pela expressiva liderança de Virgulino Ferreira da Silva, o “Lampião”, morto
numa emboscada em 28/07/1938, circunstância que resultou na rendição de
significativa parcela de seus seguidores.
O grande desafio é exatamente a busca de um equilíbrio entre os
interesses estatais de conferir maior eficiência penal na apuração de certas
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formas de criminalidade e a necessidade de preservação dos direitos individuais. Neste ponto, impende observar que uma das características dos direitos
ou garantias fundamentais é a sua limitabilidade, revelada nas precisas lições
de Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior (2004, p. 95-96):
Os direitos fundamentais não são absolutos. Isto quer dizer que, por vezes,
dois direitos fundamentais podem chocar-se, hipótese em que o exercício
de um implicará a invasão do âmbito de proteção do outro [...] Verificado o
conflito e fixada a limitabilidade dos direitos fundamentais, resta estabelecer
o mecanismo de equacionamento do conflito emergente.

Algumas dessas colisões foram antevistas pelo próprio legislador
constituinte originário, o qual se encarregou de estabelecer um regime de harmonização. Cite-se o exemplo do art. 5º, XII, que excepciona a inviolabilidade
do sigilo das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Nesse ponto, releva observar o posicionamento jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal, em voto proferido pelo ministro Celso de Mello2:
[...] não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se
revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse
público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades
legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas,
desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O
estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico
a que estas estão sujeitas — e considerado o substrato ético que os informa
—, permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a
assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades públicas, pois nenhum
direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou
com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.

Reconhecendo a existência de um conflito positivo de normas
constitucionais, cuja solução deve ser obtida pela máxima observância dos
direitos fundamentais envolvidos e pela sua mínima restrição compatível
com a salvaguarda adequada de outro direito fundamental ou outro interesse constitucional em causa, Canotilho e Vital Moreira (1991, p. 134)
concluem que:
2
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[...] a restrição de direitos fundamentais implica necessariamente em uma
relação de conciliação com outros direitos ou interesses constitucionais e
exige necessariamente uma tarefa de ponderação ou de concordância prática
dos direitos ou interesses em conflito. Não se pode falar em restrição de um
determinado direito fundamental em abstrato, fora da sua relação com um
concreto direito fundamental ou interesse fundamental diverso.

Da mesma forma que não se admitem direitos fundamentais absolutos, também não se pode tolerar o exercício de poderes ilimitados pelo Estado,
como consignado no Colóquio de Toledo, realizado em abril de 1992, de cujo
preâmbulo, segundo relato de Mario Chiavario (1994, p. 34), constou o seguinte:
“nem mesmo a luta contra o terrorismo e o crime organizado poderá restringir
os direitos fundamentais, senão na medida do estritamente necessário [...]”.
Decorre desse propósito que qualquer iniciativa tendente à restrição
de direitos fundamentais deve ter caráter excepcional, a fim de não se abalarem
as conquistas inerentes ao processo de evolução da humanidade, especialmente
aquelas que rejeitam peremptoriamente as práticas abusivas agressoras da dignidade da pessoa humana. Essa intervenção mínima deve preservar, igualmente,
outros valores correlatos de alta grandeza, como a inviolabilidade da vida e a
integridade moral e física dos investigados, os quais constituem o núcleo essencial dos direitos, liberdades e garantias que constituem a unidade material
de todo o sistema constitucional de direitos fundamentais, como sustenta José
Miguel Sardinha (1989).
Procurar solução para as mazelas sociais causadas pelo avanço da
criminalidade organizada no campo do direito penal e processual penal tem
sido uma atitude recorrente dos governantes no mundo inteiro. Talvez essa
estratégia encontre sua justificação na necessidade de colheita de dividendos
políticos, sobretudo pela relativa facilidade de implantação de um direito penal
simbólico que, ao menos em tese ou durante algum tempo, possa confortar o
espírito das comunidades.
No Brasil, essa prática não sofre nenhuma singularidade. As mudanças legislativas ocorridas no campo penal e processual penal acerca do
fenômeno tratado seguem os influxos da opinião pública, ou mais precisamente, das opiniões veiculadas pelos meios de comunicação social. Nota-se
com facilidade que o movimento do legislador sempre sucede à agitação do
problema por parte destes meios.
Decorre dessa realidade que algumas dessas medidas elaboradas à
revelia de qualquer reflexão mais acurada, ou são inválidas, porque ferem o
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ordenamento constitucional; ou são ineficazes, porque sem nenhuma possibilidade de aplicação prática, em face da nossa cultura jurídica, bem como da
estruturação administrativa do Estado, que não dispõe dos meios para tanto.
Portanto, quando se pretende dar uma resposta efetiva e racional a esse fenômeno que está solapando as estruturas legais, culturais, econômicas e políticas
da sociedade, convém buscar soluções jurídico-penais que respeitem os princípios básicos do Estado de direito e que estejam sintonizadas com a própria
estrutura administrativa e policial do Estado, resultando em respostas legais
válidas e eficazes.
É sob esse ponto de vista que este trabalho passa a analisar os meios
operacionais para prevenção e repressão do crime organizado no Brasil, encarando-os como instrumento de gestão processual penal para uma prestação
jurisdicional justa e eficaz.
2.1	Os reflexos da utilização da delação premiada no Brasil
Uma das primeiras objeções que se apresenta em relação a esse
meio de prova diz respeito à sua própria natureza jurídica. Sabe-se que
o interrogatório é meio de defesa do acusado exercido direta e pessoalmente pelo juiz da causa. Nessa linha de compreensão, denota-se que a
delação premiada ou colaboração processual, além do benefício buscado
pelo acusado à sua própria defesa, também se reveste de um denso conteúdo acusatório em relação ao corréu, não encontrando identidade pura e
simplesmente ao interrogatório.
Por outro lado, também não se pode compará-lo formalmente à
prova testemunhal, pois suas consequências práticas são diferentes. Eduardo
Araújo da Silva (2003, p. 143), citando Ignácio Flores Prada, observa que o
imputado é parte no processo, encontrando-se protegido “pelo princípio nemo
tenutur se detegere, enquanto a testemunha está obrigada a dizer a verdade,
sob pena de praticar crime de falso testemunho”.
Vitor Moreno Catena (1999, p. 143) identifica a delação do corréu
como uma forma de “testemunho impróprio”, já que possui ingredientes de
interrogatório, em relação ao delator, mas de depoimento testemunhal em face
dos demais integrantes da empreitada criminosa. Cumpre observar que essa
realidade exige do jurista um especial cuidado no tratamento da modalidade
probatória em questão, sob pena de transformá-la num cruel instrumento de
acusação, ou num mecanismo inútil, porque ineficaz para a finalidade que
motivou a sua criação.
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adverte:

Eduardo Araújo da Silva (2003, p. 143), citando Orestes Dominioni,
Independentemente da classificação jurídica que se dê à delação do co-réu,
não há dúvidas de que se trata de verdadeira prova acusatória e, como tal, é
de rigor assegurar a participação dos defensores dos demais acusados quando de sua realização em juízo, em observância ao contraditório sucessivo,
para que a defesa possa contribuir de forma dialética na formação da prova.

Outra situação que justifica o permanente acompanhamento do
defensor do acusado diz respeito à integridade física, moral e psicológica do
réu colaborador, que não pode ser afetada durante a formulação do acordo,
quebrando assim a voluntariedade do ato. Não é crível que o réu colaborador
possa aderir a um acordo de delação sem a participação da defesa técnica,
especialmente porque essa primeira fase deve ser formalizada exclusivamente
entre a acusação (materializada pelo Ministério Público, como titular da ação
penal pública) e a defesa, sem a participação do juiz, que, somente ao depois,
poderá acolher ou não o acordo firmado entre as partes.
Não há dúvida de que a participação do juiz na formalização do
acordo é temerária, por evidente quebra de imparcialidade. Ao contrário,
mantendo-se equidistante, o juiz conserva seu poder discricionário de apreciar
livremente as provas produzidas, podendo até mesmo denegar motivadamente
algumas condições estabelecidas no acordo, quando julgadas desproporcionais
aos resultados alcançados.
É natural que alguns benefícios pretendidos pelo réu colaborador
podem e devem ser antecipados durante a instrução criminal, tudo em nome
da segurança jurídica que deve permear a aplicação do instituto, bem como
da credibilidade que se deve atribuir ao ente público que participou de sua
elaboração, a exemplo de medidas de proteção da vida e da integridade física,
moral e psicológica do réu.
Não se nega que a maior dificuldade ocorre no processo de valoração
da prova obtida mediante delação do corréu, haja vista que o réu colaborador
não presta compromisso de dizer a verdade em seu interrogatório e, além disso, está na iminência de obter benefícios com a inculpação de terceiros. Para
Eduardo Araújo da Silva (2003, p. 145), a combinação desses dois fatores deve
suscitar no espírito do julgador um alerta para o perigo de o pretenso colaborador incriminar “indevidamente os demais acusados em troca de benefícios
previstos em lei (manutenção no sistema de proteção, cumprimento da pena
em regime especial, concessão de perdão judicial, diminuição da pena)”.
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Vitor Moreno Catena (1999, p. 144) sugere que a credibilidade das
declarações do “corréu” colaborador deve ser submetida a um rigoroso controle
por parte do órgão julgador, que precisa levar em conta a ausência do dever de
ser veraz em suas palavras, o que pode servir de estímulo para incriminar os
demais acusados, atribuindo-lhes deliberadamente falsas imputações.
Tendo-se em conta essa realidade, importa observar que a declaração
do réu colaborador, por si só, não pode desmontar a presunção de inocência
reconhecida constitucionalmente, de modo que, para ensejar a condenação do
coimputado, necessita de estar ancorada em algum outro elemento de prova
que a corrobore razoavelmente. Essas declarações devem ser contextualizadas
nos demais elementos de provas, perquirindo o julgador se elas conquistaram
o aval de algum fato, circunstância ou dados externos a elas, colacionados no
curso da instrução processual. Eduardo Araújo da Silva (2003, p. 148) recomenda que essa confrontação deva ser um importante vetor a orientar o juiz
quando da valoração da prova, servindo também esse prudente entendimento
para nortear “as condutas da autoridade policial e do representante do Ministério Público na busca da prova, os quais, portanto, não devem limitar suas
atividades à obtenção de delações dos co-réus”.
Parece verdadeiro que a valoração da prova obtida mediante depoimento de réu colaborador é uma atividade extremamente complexa, cujo fator
acentua sobremaneira a contradição do instituto com os postulados sobre os
quais assentam o direito penal liberal, constituindo-se numa difícil justificação
dogmática, o que resulta numa desafiadora experiência de gestão processual
penal para o magistrado.
Não obstante, razões de ordem político-criminais utilitaristas no
enfrentamento da criminalidade organizada têm justificado sua utilização nos
países ocidentais, inclusive no Brasil, a partir de 1990. Sua utilização presta-se
principalmente a instrumento de revelação das estruturas de funcionamento
das organizações criminosas, já que ordinariamente adotam um modelo fechado, cujas senhas somente estão disponíveis em alguns níveis de suas instâncias.
Portanto, sua utilização deve se revestir de acurada cautela e na medida da
necessidade que a justifique, conforme acentuado nas linhas precedentes.
Essa recomendação se revela ainda mais valiosa quando se verifica
que, no plano legislativo em que se deu a sua utilização no direito nacional, não
há nenhuma previsão de um procedimento que possa orientar sua aplicação.
Não se ocupou o legislador pátrio de estabelecer um parâmetro procedimental
nessa seara, deixando tal tarefa a cargo dos aplicadores da lei, que haverão de
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construir um ambiente ético onde possam operar a aplicação do instituto,
sopesando os interesses da coletividade em face dos direitos e garantias fundamentais, tendo como vetores principais valores constitucionais de alta grandeza,
como a dignidade da pessoa humana e os princípios da proporcionalidade, do
contraditório e da ampla defesa.
2.2	Algumas diretrizes na utilização da infiltração por agentes do Estado em
organizações criminosas e na ação controlada

Optou-se por estudar estes dois institutos em conjunto, tendo em
vista que a compreensão de ambos passa pela categorização do que vem a ser
“agente provocador”, “agente infiltrado” e “agente encoberto”. A primeira
categoria tem sua utilização proscrita no direito penal brasileiro, tanto pelo art.
17 do Código Penal, quanto pela Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal.
No que se refere às duas outras categorias, o direito pátrio acolheu
a figura do “agente infiltrado” no art. 2º, V, da Lei 9.034/1995, com redação
determinada pela Lei 10.217/2001, enquanto a espécie de “agente encoberto”
foi contemplada pelo inciso II da mesma lei, com a denominação de “ação
controlada”. Posteriormente, ambas as categorias foram contempladas na Lei
11.343/2006, conhecida como a nova lei antidrogas.
Fundamentalmente, a técnica de infiltração de agentes em organizações criminosas constitui uma providência que tem por finalidade maior obter
informações que possam ser utilizadas como provas hábeis a fundamentar uma
sentença penal condenatória. Dúvida não há de que essa técnica responde a
uma política tendente a articulação de meios extraordinários de investigação
a serviço da instrução processual penal. Caracteriza-se como um meio extraordinário porque afeta princípios constitucionais básicos e promove uma
forte restrição de direitos fundamentais, devendo ser empregada nos estritos
limites legais, diante dos riscos que representa para as garantias processuais
do Estado de direito. Trata-se de mais um produto do direito penal simbólico
que muitos autores reputam como de eficácia duvidosa.
A literatura jurídica especializada na matéria atribui às duas características essenciais desse meio de produção probatória a responsabilidade pela
sua duvidosa validade: o engano e a identidade fictícia do agente infiltrado
(BRAUN, 1999, p. 7). Inegável que a obtenção de informação de relevância
incriminadora vem motivada por uma falsa relação de confiança, fruto da
ocultação da verdadeira condição do agente, bem como pela utilização de
uma identidade fictícia, com alta potencialidade lesiva a direitos fundamen149
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tais, a exemplo daquele direito que a doutrina alemã denomina de direito à
autodeterminação informativa, assim como também pode afetar o direito à
intimidade tanto em sentido amplo (privacidade) quanto em sentido restrito.
Por via de consequência, essa modalidade probatória coloca em risco o direito
à intangibilidade de dignidade humana, bem como ao livre desenvolvimento
da personalidade.
O direito à autodeterminação informativa implica que todos tenham
o direito de eleger livremente os destinatários de suas conversas, precavendo-se
desse modo em sua esfera privada, pela escolha de seus interlocutores, embora
correndo um risco natural representado pela possibilidade de quebra da confiança depositada. Entretanto, no âmbito das relações com o Poder Público,
esta última circunstância não pode ocorrer, posto que a relação de confiança
tem assento na própria moralidade dos atos do Poder Público, de modo que
não há lugar para enganos ou subterfúgios, sob pena de subversão dos preceitos
éticos que devem permear essa relação.
Convém agregar a esse contexto a observação de que todas as pessoas têm a faculdade de saber tudo que consta a seu respeito em registros ou
bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. No Brasil,
a esse direito corresponde uma garantia representada pela possibilidade de
ajuizamento do habeas data, previsto no artigo 5º, LXXII, “a”, da Constituição
Federal.
Em outras palavras, o direito à autodeterminação informativa visa
assegurar que as relações entre os cidadãos e o Poder Público se desenvolvam
num ambiente imune a enganos e subterfúgios, exigindo-se, por parte deste,
uma atitude transparente. Desse modo, quando se admite que o Estado possa
enganar sem violar direitos constitucionais, outra coisa não pode ser senão
a admissão pura e simples do modelo de Estado policial, no qual, a qualquer
momento e sob qualquer pretexto, o Poder Público pode violar as comunicações postais, telefônicas, bem como introduzir agentes encobertos (GASCON
INCHAUSTI, 2001, p. 94-95).
Toda vez que o Poder Público lança mão desse meio de prova, penetra, sem o consentimento do cidadão, na esfera de sua vida privada (intimidade
em sentido amplo), mediante uma ação de natureza continuada, que se revela
muito mais grave do que, por exemplo, uma escuta telefônica, que se reveste
de caráter pontual. Esse mecanismo pode ultrapassar os limites da privacidade
do indivíduo, adentrando ao núcleo duro da sua intimidade (intimidade em
sentido restrito), composto por suas relações afetivas, sexuais, entre outras,
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que muitas vezes o sujeito deseja que permaneçam ocultas, ou apenas compartilhadas com outras pessoas de sua extrema confiança.
Por tudo isso, tem-se como absolutamente necessário que a infiltração de agentes em organizações criminosas apenas se dê em caráter excepcional e mediante ordem judicial devidamente fundamentada. Evidentemente,
antecede a essas possibilidades o cumprimento do princípio da legalidade, que
consiste na exigência de esse procedimento probatório encontrar-se regulamentado por lei, a exemplo do que ocorre nas duas legislações brasileiras que
disciplinam a matéria.
No direito brasileiro, a regulamentação do instituto é demasiadamente lacônica, posto que nem na Lei 9.034/1995, nem na nova lei antidrogas
(Lei 11.343/2006), há maiores esclarecimentos a respeito do procedimento a
ser adotado no caso de sua utilização, razão pela qual alguns autores apontam a
utilização da lei que regulamenta a interceptação de comunicações telefônicas
(Lei 9.296/1996) como forma de suprimento dessa lacuna legal. Nesse sentido,
Eduardo Araújo da Silva (2003, p. 87-88):
[...] a lei nacional não disciplinou um procedimento próprio para seu processamento, assim como não previu quais os requisitos para seu deferimento,
quem tem legitimidade para requerê-la, se o juiz pode determiná-la de ofício
ou não, por quanto tempo pode perdurar, se é possível sua renovação, se
as informações obtidas pelo policial devem ser relatadas ao juiz e como se
dá a participação do Ministério Público. [...] visando assegurar o respeito
às garantias do investigado, somente resta valer-se, por analogia e no que
couber, do procedimento previsto na lei 9.296/1996, [...] pois reflete a moderna concepção do princípio da proporcionalidade em relação a matéria
que igualmente pode resultar em restrição ao direito à privacidade.

Consoante tal compreensão, esse procedimento probatório restritivo
de direitos fundamentais somente poderá ser utilizado quando não seja possível
a obtenção da prova por outros meios disponíveis, no caso de ações praticadas
por quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas de qualquer
tipo, bem como em relação aos crimes previstos na nova lei antidrogas.
Poderá ser requerida pelo delegado de polícia que preside o inquérito
policial, além do Ministério Público, que tem a faculdade de fazê-lo tanto na
fase de investigação criminal quanto na instrução processual penal. Não se
há de negar a possibilidade de o juiz determiná-la de ofício, a título de suprir
eventual omissão das partes, especialmente dos demais legitimados, conforme
art. 3º, I e II, da Lei 9.296/1996.
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Tanto o requerimento dos legitimados quanto a decisão judicial
devem ser fundamentados, de modo a revelar amplamente a necessidade da
medida para a apuração das ações criminosas que se pretende provar, com
indicação dos meios a serem empregados para sua execução. O prazo para
execução da medida de interceptação de comunicações é de 15 dias, prorrogável caso comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Obviamente,
o prazo inicialmente formulado é muito curto para a execução de uma medida
de infiltração de agentes em organizações criminosas, cabendo ao juiz analisar,
em cada caso, a necessidade de sua prorrogação de modo a alcançar maior
utilidade do ponto de vista da produção probatória.
Entretanto, tratando-se de medida que implica restrição de direitos
fundamentais, deverá o juiz observar o tempo mínimo imprescindível e necessário para realização das diligências, requisitando informações periódicas
sobre o desenvolvimento das investigações.
Concluídas as operações, os agentes de polícia ou de inteligência,
através de seus órgãos especializados pertinentes, deverão encaminhar o resultado das apurações ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado contendo o
resumo das operações realizadas, observando-se o mais absoluto sigilo durante
toda a fase de infiltração.
A legislação brasileira igualmente nada dispôs a respeito dos limites
a serem observados pelos agentes infiltrados, posto que a referência acerca da
exclusão de antijuridicidade que havia no projeto aprovado pelo Poder Legislativo em relação ao crime de formação de quadrilha ou qualquer outro tipo
análogo fora vetada. Nada obstante, não se pode negar que, em tal circunstância, o agente encontra-se acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal,
na forma do art. 23, III, do Código Penal.
Outra controvérsia tratada pela doutrina especializada refere-se à
possibilidade de o agente infiltrado, no cumprimento de sua missão, sujeitar-se
à necessidade de cometer delitos de outra natureza, posto que, para sua perfeita
ambientação na organização criminosa investigada, não se pode descartar a
hipótese da prática de algumas modalidades delituosas, sob pena de ter revelada sua verdadeira intenção, expondo não apenas a operação ao fracasso, mas
especialmente a sua própria vida a risco.
Eduardo Araújo da Silva (2003, p. 90) expõe assim sua preocupação
com o tema:
É necessário identificar um ponto de equilíbrio entre os interesses estatais
e os princípios orientadores do Estado de Direito, pois se de um lado o
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Estado deve buscar reprimir com eficiência a criminalidade organizada, de
outro não podem seus agentes praticar quaisquer infrações penais, que até
eventualmente podem ser mais gravosas que as cometidas pela organização
criminosa. Haveria inevitável contra-senso, pois naturalmente não se afigura razoável conceber que o Estado possa, por seus agentes, na atividade
de persecução criminal, praticar condutas mais gravosas que as apuradas.

A solução que se apresenta não poderia ser outra senão a análise da
proporcionalidade entre a conduta do agente infiltrado e o fim buscado pela
investigação, não podendo o agente infiltrado converter-se em agente provocador, ultrapassando a linha de propósito de exclusiva busca dos elementos de
provas. Seria ideal que, na iminência de se ver em situações que possam resultar
na prática de alguma figura típica, o juiz fosse comunicado previamente para
analisar a conveniência do prosseguimento na operação. Contudo, não há como
negar o fato de que, na maioria das vezes, tal medida se torna materialmente
impossível, sob pena de comprometimento grave das diligências, restando
apenas a possibilidade de análise posterior da conduta do agente infiltrado
tendo-se como parâmetro o juízo de proporcionalidade acima referido, a fim
de se concluir pela ocorrência ou não de excessos.
Seguindo o mesmo estilo conciso, a legislação brasileira não estabeleceu nenhum procedimento específico para a hipótese de agente encoberto,
entre nós denominada ação controlada, relegando sua utilização ao esforço
doutrinário bem como ao prudente critério judicial escudado em outras regras procedimentais que possam auxiliá-lo na sua operacionalidade. Eduardo
Araújo da Silva (2003, p. 94-95) observa que:
Malgrado a ausência de previsão legal de um procedimento, a adoção da
ação controlada exige limitações: não poderão os policiais abandonar uma
conduta meramente passiva de acompanhamento e observação das atividades investigadas, sob pena de provocação das condutas ilícitas, assim
como não poderão praticar atos que comprometam a intimidade e a vida
dos investigados (interceptação das conversações telefônicas e ambientais,
invasão de domicílio, busca e apreensão de bens e violação do sigilo bancário
e fiscal), salvo mediante prévia autorização judicial. Ainda não poderão os
policiais retardar suas condutas por tempo indeterminado, sob pena de
ensejar especulações sobre os reais motivos desse retardamento. Embora
não seja prevista na lei uma limitação temporal para a diligência de acompanhamento das atividades ilícitas, sua paralisação deve ocorrer quando já
satisfeita a “formação das provas” ou o “fornecimento de informações” [...].
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No que se refere à valorização das provas obtidas pelas modalidades
de infiltração de agentes em organizações criminosas e ação controlada, o
sistema processual penal brasileiro admite como válidos os depoimentos dos
agentes que participaram da operação, por força do art. 202 do Código de
Processo Penal. Contudo algumas cautelas devem ser adotas pelo juiz, ante a
possibilidade de os depoimentos prestados encontrarem-se carregados de uma
excessiva carga valorativa, como decorrência natural da tentativa de demonstração da própria legitimidade dos trabalhos realizados (ARANHA, 1987, p. 127).
Eduardo Araújo da Silva (2003, p. 152) recomenda que o juiz deva
atentar-se para dois elementos de valoração: “(1) a inexistência de interesse
em afastar eventual ilicitude em suas diligências; (2) a comprovação de seu
depoimento por outros meios de prova, salvo impossibilidade de fazê-lo”.
Isto significa que os depoimentos, como regra geral, não têm valor absoluto,
devendo ser confrontados com outras provas reunidas durante a instrução
processual, tais como as apreensões de bens e documentos relacionadas aos
crimes imputados, interrogatórios dos acusados, além de eventuais provas
obtidas licitamente através de mecanismos diversos, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo fiscal e bancário, entre outras. Portanto, a medida
alcança maior eficácia probatória na proporção em que os agentes que integram
a operação reúnam outros elementos de provas complementares.
2.3	O

valor da interceptação das comunicações telefônicas em processos

relativos à criminalidade organizada

A Constituição Federal adotou a corrente que atribui ao segredo das
comunicações telefônicas uma construção rigorosamente formal. Assim sendo,
o sigilo das comunicações telefônicas não decorre do conteúdo da conversa,
mas do fato de se tratar de uma expressão transcendente da liberdade do indivíduo, de modo que, para Ada Pellegrini Grinover (1976), a liberdade de
comunicação é espécie de liberdade de manifestação de pensamento, enquanto
o sigilo é expressão do direito à intimidade.
Luiz Flávio Gomes (1977, p. 87) , citando a mesma autora, pontifica
que “a tutela desse direito concretiza-se seja pela ‘proteção do segredo’ (ninguém pode ter conhecimento ou controle de uma comunicação), seja pela
‘proteção da reserva’ (que impede a divulgação abusiva daquilo que se conheceu
licitamente)”.
O sigilo das comunicações telefônicas, no Brasil, somente foi contemplado pela Constituição Federal de 1969, de modo que a possibilidade de seu
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afastamento era impossível por falta de regulamentação. Após a Constituição
Federal de 1988, mesmo a despeito do art. 5º, XII, parte final, a remoção do
sigilo ficou condicionada à regulamentação legislativa, o que somente ocorreu
pela Lei 9.294, de 24/07/1996. Embora não sendo um instrumento de produção de prova específico para apuração de condutas delituosas praticadas por
organizações criminosas, tem prestado um importante papel nessa seara.
Enquanto medida que afasta pontualmente o exercício de um direito
fundamental, a interceptação telefônica tem sua utilização exclusiva como
emanação da reserva de jurisdição, vale dizer, somente pode ser decretada por
ordem judicial devidamente motivada, nas hipóteses e na forma legal “para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal”, consoante art.
5º, XII, da Constituição Federal.
Regulamentando a matéria, a Lei 9.296/1996 estabeleceu a necessidade de se garantir segredo de justiça à medida, aplicando a mesma regra à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.
Aliás, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou liminar questionando
essa extensão3. A lei em questão veda o deferimento da medida quando não
houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a
prova puder ser feita por outros meios disponíveis.
Entre outras particularidades da norma, convém observar que a
medida somente se aplica aos crimes punidos com pena de reclusão, mas
o Supremo Tribunal Federal admite a licitude de gravações relacionadas a
crimes apenados com detenção, desde que conexos com aqueles, no mesmo
procedimento4. O acusado somente terá conhecimento do conteúdo após sua
produção, no curso da ação penal correspondente, devendo o contraditório
ser diferido em razão do sigilo necessário à produção da prova.
Não pode ser interceptada a conversa entre o acusado e seu defensor,
pois o sigilo profissional do advogado, no exercício da profissão, é garantia
do próprio devido processo legal. Exceção deve ser feita se o advogado estiver
envolvido na atividade criminosa5.
3

ADI 1488/DF Rel. Min. Nery da Silveira
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=14
88&processo=1488>. Acesso em: 15 maio 2012.

4

HC 83.515-5/RS Rel. Min. Nelson Jobim
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79377>.
Acesso em: 15 maio 2012.

5

HC 83.966-5/SP Rel. Min. Celso de Mello
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Considera-se gravação clandestina a captação da conversa pessoal,
ambiental ou telefônica no mesmo momento em que se realiza, feita por um
dos interlocutores, ou terceira pessoa com seu conhecimento, sem que haja
conhecimento dos demais interlocutores. Note-se que, na interceptação, nenhum dos interlocutores tem conhecimento da escuta, enquanto, na gravação
clandestina, pelo menos um deles tem. Esta conduta é vedada pelo inciso X,
enquanto aquela pelo inciso XII do art. 5o da Constituição Federal. A tutela
constitucional pretende tornar inviável a manifestação de pensamento que não
se dirige ao público em geral, mas a pessoa, ou pessoas determinadas. Consiste
no direito de escolher o destinatário da transmissão. O Supremo Tribunal
Federal não admitiu a licitude da prova de adultério obtida por gravação clandestina em fita magnética, em antiga ação de desquite6.
Do mesmo modo, “a gravação de diálogos privados, quando executada com total desconhecimento de um dos seus partícipes, apresenta-se
eivada de absoluta desvalia, especialmente quando o órgão da acusação penal
postula, com base nela, a prolação de um decreto condenatório”7. Importante
consignar, entretanto, que o mesmo Supremo Tribunal Federal já admitiu
gravação ambiental com autorização judicial, mesmo ausente lei específica que
regulamente o assunto: “Gravação magnética de conversa mantida entre vítima
e réu. Ilegalidade inexistente. Realização, ademais, com autorização judicial”8.
A doutrina passou a atenuar a vedação das provas ilícitas, visando
corrigir distorções a que a rigidez da exclusão poderia levar em casos de excepcional gravidade. Defende-se que, em tais casos, tem aplicação o princípio
da proporcionalidade, já que nenhuma liberdade pública é absoluta, havendo
casos delicados, em que se percebe que o direito tutelado é mais importante do
que o direito à intimidade, segredo, ou liberdade de comunicação, por exemplo.

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=325127>. Acesso em: 15 maio 2012.
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RE 85.439/RJ Rel. Min. Xavier de Albuquerque
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=179578>. Acesso em: 15 maio 2012.

7

AP 307-3/DF Rel. Min. Ilmar Galvão
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324295>. Acesso em: 15 maio 2012.

8

HC 74.678-1/SP Rel. Min. Moreira Alves
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=75414>. Acesso
em: 15 maio 2012. BRASIL, HC 74.678-1
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Da mesma forma, na jurisprudência entende-se que a invalidade é
eliminada por causas excludentes de ilicitude, em prol do princípio da inocência. Portanto, a regra é a da inadmissibilidade das provas obtidas por meios
ilícitos, que só excepcionalmente deverão ser admitidas em juízo, em respeito às
liberdades públicas e ao princípio da dignidade humana na colheita de provas e
na própria persecução penal do Estado. Em linha de conclusão, aqueles que, ao
praticarem atos ilícitos, ao não observarem as liberdades públicas de terceiras
pessoas e da própria sociedade, desrespeitando a própria dignidade da pessoa
humana, não poderão invocar, posteriormente, a ilicitude de determinadas
provas para afastar suas responsabilidades civil e criminal perante o Estado.
Aponta-se como exemplo a utilização de uma gravação realizada pela
vítima, sem o conhecimento de um dos interlocutores, que comprovasse a prática
de crime de extorsão, pois o próprio agente do ato criminoso, primeiramente,
invadiu a esfera de liberdades públicas da vítima, ao ameaçá-la e coagi-la. Nesse
contexto, deve-se reconhecer que a vítima, em legítima defesa de suas liberdades
públicas, obteve uma prova necessária para responsabilizar o agente.
Ocorre, nessa hipótese, uma ausência de ilicitude da prova, pois quem
a produziu agiu em legítima defesa de seus direitos humanos fundamentais,
que estavam sendo ameaçados ou lesionados em face da conduta anteriormente
ilícita. Eis a posição do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
É lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, ou
com sua autorização, sem ciência do outro, quando há investida criminosa
deste último. É inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do
direito à privacidade quando o interlocutor grava diálogo com seqüestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista9.

Em outro julgado, relativo a crime praticado por agente público, reconheceu o Supremo Tribunal Federal que as condutas deste devem pautar-se
pela transparência e publicidade, não podendo a invocação de inviolabilidades
constitucionais constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas, que
permitam a utilização de seus cargos, funções ou empregos públicos como
verdadeira cláusula de irresponsabilidade por seus atos ilícitos10.
9

HC 75.338-8/RJ Rel. Min. Nelson Jobim
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=75912 . Acesso
em: 15 maio 2012.

10

HC 70.814-5/SP Rel. Min. Celso de Mello
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72703 . Acesso em: 15 maio 2012.
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Nesse breve panorama acerca da aplicação da interceptação das comunicações telefônicas autorizadas judicialmente, constata-se que, entre todos
os meios operacionais para prevenção e repressão do crime organizado, este
é o que oferece maior garantia no que se refere ao seu valor probatório, especialmente porque regulamentado com maior precisão. Além disso, uma vasta
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem orientado os aplicadores do
direito na sua utilização, de modo a evitar excessos e tendências autoritárias
que possam representar risco para a convivência das liberdades democráticas.
Registre-se, apenas, que ainda não se desenvolveu uma cultura de
preservação do sigilo das provas. Frequentemente, o teor de conversas telefônicas obtidas mediante tal procedimento tem sido divulgado nos meios de
comunicação social, em frontal contradição com a própria norma regulamentar, que impõe o sigilo das provas. Urge que se estabeleça maior mecanismo de
controle dessas provas, responsabilizando civil e criminalmente todo aquele
que indevidamente fizer divulgar o seu teor sob qualquer pretexto.
2.4	Produção probatória por meio de acesso a dados, documentos e informações
fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais dos integrantes das organizações
criminosas

O sigilo fiscal, bancário, financeiro e eleitoral não encontra um regramento específico na Constituição Federal, mas pode ser entendido como
uma espécie de tutela da privacidade inerente à personalidade das pessoas. A
remoção do sigilo bancário e financeiro encontra-se regulada pela Lei Complementar 105/2001, podendo ser promovida por ordem judicial ou comissões
parlamentares de inquérito, em qualquer caso, mediante decisão fundamentada, embora a própria lei também a permita através de solicitação do Poder
Legislativo, após deliberação aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados
ou do Senado.
Não se discute que a preservação do sigilo bancário, fiscal e financeiro
encontra-se compreendido em nosso ordenamento jurídico como direito fundamental, sendo uma espécie do direito à privacidade das pessoas. Contudo,
assim como qualquer direito ou garantia fundamental encontra-se sujeito a
limitações, podendo ser removido para satisfação de interesse público.
Importa para este trabalho apenas a utilização desse meio para apuração de ações praticadas por organizações criminosas. Nesse passo, não há
procedimento específico para a remoção do sigilo em nenhuma das hipóteses
em estudo, mas essa circunstância não causa maiores dificuldades, posto que
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as informações poderão ser requisitadas em qualquer fase, seja do inquérito
policial, seja da instrução processual, desde que em condição de ser submetidas
ao crivo do contraditório.
Entre todos esses mecanismos, o que oferece maior elemento de prova é justamente a movimentação bancária e a financeira da organização, que
pode revelar sua potencialidade operativa em função do volume de recurso
manejado. Outrossim, pode deixar transparecer as conexões existentes entre
terceiros, sejam pessoas físicas sejam jurídicas, assim como com os agentes
do Poder Público.
Não há maiores dificuldades na sua utilização, especialmente porque
não estão sujeitas ao princípio da oportunidade, pois, a qualquer momento em
que se fizer necessário, pode-se requisitar os elementos existentes em poder
do Estado ou das instituições bancárias, submetendo-os posteriormente ao
crivo do contraditório. Além disso, as provas obtidas poderão ser utilizadas
para subsidiar outras medidas complementares no enfrentamento do crime
organizado, especialmente aquelas relativas à indisponibilidade de bens ou
perdimento do produto do crime. Isto, aliás, pode ser a parte mais eficaz da
medida, pois as investidas mais eficientes contra as organizações criminosas
são aquelas que afetam o seu conteúdo econômico ou patrimonial.

3 Conclusão
O aparato processual penal adotado pela legislação brasileira para
composição dos conflitos de interesses que emergem das ações praticadas por
organizações criminosas convive com uma dualidade que apreende o legislador
entre as exigências contrapostas de uma definição restritiva ou ampliativa dos
conceitos.
Essa circunstância exige a busca de um critério racional capaz de
conferir utilidade a esses modelos de intervenção, sem menoscabar os direitos
dos acusados, a fim de valorizar o processo como instrumento de gestão dos
interesses conflituosos. Reconhecendo os efeitos deletérios causados pelas organizações criminosas no meio social, recomenda-se a adoção de um critério
valorativo que privilegie a ponderação de interesses, sem perder de vista a
premissa de que as provas obtidas através desses meios devam ser confrontadas
com outros elementos reunidos durante a instrução processual.
O grande desafio nesse campo, portanto, é a busca de um equilíbrio
entre os interesses estatais de se conferir eficiência penal à apuração de certas
159

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

formas de criminalidade e a necessidade de preservação dos direitos fundamentais dos agentes implicados nas apurações.
Adotando-se como ponto de partida o fato de que qualquer iniciativa
tendente à restrição de direitos fundamentais deve ter caráter excepcional,
exigindo-se uma ponderação de interesses, conclui-se que a valoração das
provas obtidas por intermédio dos meios operacionais para a prevenção e a
repressão das ações praticadas por organizações criminosas também não se
pode afastar dessa exigência.
O alcance desse desiderato tem a virtude de transformar o processo
penal num importante instrumento de gestão, garantindo eficiência nas ações
praticadas pelo Poder Judiciário voltadas ao controle do crime organizado, sem
agressão a valores constitucionais.
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Mutirão para perícias e a
experiência da 3ª Vara da SJRR
Regivano Fiorindo1

Introdução
Um grande problema enfrentado pelos magistrados e servidores que
atuam nos Juizados Especiais Federais é o de encontrar mecanismos eficientes
para acelerar a produção de prova técnica nos processos judiciais onde há o
pedido dos chamados benefícios por incapacidade.1
Há hoje um grande volume de feitos que correm em juízo nos quais a
parte requer a tutela jurisdicional para ter concedido benefício previdenciário
ou assistencial, dada sua alegada incapacidade para o trabalho e para os atos
do cotidiano.
A partir do momento em que essas demandas são ajuizadas, iniciamse problemas com os quais magistrados e servidores precisam lidar.
Destacam-se o grande volume de processos, como já ressaltado; a
intimação da parte interessada para comparecer ao ato, a qual muitas vezes
está desacompanhada de advogado, o que dificulta o ato, porque deverá ser
feito de maneira pessoal, e não pela imprensa oficial; a disponibilidade de
médicos interessados em realizar o exame, valendo lembrar que muitas dessas
perícias são pagas pelo próprio Poder Judiciário, porquanto normalmente a
parte é pobre na acepção legal e está isenta deste pagamento; o desinteresse de
muitos médicos em trabalhar nestes casos, seja porque a remuneração oficial
é baixa, seja porque há demora no pagamento; uma vez havendo interesse, a
secretaria do juízo ter ainda de conferir a agenda disponível do perito e adequar
a marcação da data da perícia com a regular intimação das partes para eventual
impugnação, apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.
Todos esses empecilhos, somados ao pequeno número de servidores
e colaboradores existentes para fazer frente à demanda posta, exigem do ma1

Juiz federal.
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gistrado e sua equipe inovação, pois as soluções a estes problemas não estão na
lei. É preciso, então, extrair da norma o quanto necessário à eficaz adequação
das dificuldades.

1 Os princípios norteadores dos Juizados Especiais Federais e o
mutirão de perícias no JEF da Seção Judiciária de Roraima
Ao assumir o juízo da 3ª Vara da SJRR – JEF virtual, uma das situações que primeiro me chamaram a atenção foi o grande número de processos
paralisados para a confecção de laudos periciais nos feitos em que havia requerimento de benefício por incapacidade.
Vale lembrar que aos Juizados Especiais aplicam-se os princípios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
devendo haver, sempre que possível, a busca pela conciliação ou a transação
(art. 2º da Lei 9.099/1995).
Percebeu-se, à primeira vista, que a adoção pura e simples do rito
previsto nas Leis 9.099/1995 e 10.259/2001 não bastava para a solução dos
problemas detectados. Seria preciso inovar, para que fossem adotados mecanismos mais eficazes de gestão dos processos, sem, obviamente, desrespeitar
as regras contidas na legislação e causar prejuízo às partes.
A partir, então, da ideia da Central para Perícias já implementada
em outras unidades jurisdicionais no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região
— mormente em Belo Horizonte/MG —, decidi-me pela implantação de um
mutirão na SJRR.
Deparei-me, então, com a primeira dificuldade: não havia local adequado na Seccional em Boa Vista/RR para funcionar uma central de perícia
que pudesse dar vazão aos trabalhos.
Com isso, passei a procurar onde poderia funcionar a central. Descobri que havia espaço físico no INSS daquela capital, onde poderiam ser realizadas as perícias designadas pelo juízo.
A partir de então, iniciaram-se as tratativas com aquela autarquia
para a implementação.

2 A portaria conjunta entre o juízo da 3ª Vara da SJRR e a gerência
executiva do INSS em Roraima
Feitas as tratativas, percebeu-se que a questão das perícias era também um grande problema para o INSS, porque o questionamento em juízo
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dos benefícios por incapacidade na maioria das vezes já requerido na esfera
administrativa gerava tanto um aumento excessivo da defesa em juízo quanto
sobrecarga de trabalho no apoio administrativo a ser dado.
Havia, também, uma crítica generalizada tanto do INSS quanto dos
jurisdicionados e seus respectivos advogados sobre a qualidade dos laudos
periciais, que se davam sem um padrão básico de quesitos. Era necessário orientação adequada aos médicos acerca da forma correta de respondê-los segundo
os preceitos da lei. Ou seja, ocorria a análise do periciando, mas a prova muitas
vezes não era conclusiva, ou devidamente justificada, acerca da incapacidade.
Ao final, o maior prejudicado com a demora era o jurisdicionado,
que ficava sem a resposta em tempo hábil para sua questão posta em juízo.
Foi então editada a Portaria Conjunta JFRR-JEF/INSS/01/2011, de
16/02/2011, pelo juízo da 3ª Vara e pela gerência executiva do INSS em Roraima.
Sob os auspícios dos princípios norteadores dos juizados especiais,
tendo-se em mira a garantia da previsão constitucional da duração razoável
do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), foi estabelecido o regime de mutirão de
perícias.
A partir daí, foram implantados os quesitos do juízo visando-se à
unificação do procedimento, por intermédio da PORTARIA/GABJU/04/2011,
sem prejuízo daqueles eventualmente apresentados pelas partes.
A partir da necessidade da marcação da perícia, esta era direcionada
para o local próprio e havia o agendamento prévio e diário, mediante escala,
utilizando-se a lista de peritos cadastrados, com intervalo de 30 minutos entre
uma e outra.
A intimação da parte autora haveria de se dar da forma mais rápida
que fosse possível, de preferência no ato de designação ou por telefone, sendo
que a dos peritos assistentes da parte ré e a dos advogados eventualmente
existentes da parte autora se daria pelo e-Cint (intimação eletrônica).
Conforme previsto em lei, a parte interessada no exame seria expressamente cientificada de que sua ausência injustificada acarretaria e extinção
do feito, sem resolução do mérito.
Não haveria mais intimação prévia para apresentação de quesitos e
indicação de assistentes técnicos. Para se ganhar tempo, tal seria feito diretamente ao perito no momento da realização da prova.
Por sua vez, os laudos deveriam ser entregues no prazo de dez dias,
caso não houvesse justificativa para dilação desse prazo.
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Inovação importante nesse procedimento adotado foi a citação da
parte ré somente depois da produção da prova pericial.
Isso viabilizaria a defesa da ré, que, se fosse o caso, diante do resultado
da perícia, já apresentaria, no prazo para defesa, proposta de acordo, que seria,
de imediato, encaminhada para manifestação da parte autora, com posterior
conclusão do processo ao juízo para homologação, se houvesse transação.
Caso contrário, o réu apresentaria sua defesa, nos termos e prazo
fixados em lei, com conclusão imediata ao juízo para sentença.
Com isso, a prova pericial, que se mostrava um grande empecilho à
regular tramitação do feito, passou a ser efetuada previamente, sem percalços,
com a vantagem de se instruir devidamente a causa para julgamento, sem
prejuízo tanto para aquele que requeria a tutela quanto para aquele que dela
se defendia.
Paralelamente, houve comunicação aos órgãos de fiscalização profissional, para que fosse dada ciência do mutirão de perícias e das novas instalações, inclusive para cadastro de profissionais que quisessem atuar como peritos.

3 Necessidade de organização interna do juízo para adequação
às novas rotinas
Com o intuito de se preparar o juízo na atuação do mutirão de perícias designado, foi editada a PORTARIA/GABJU/03/2011, de 16/02/2011.
A partir do mutirão designado, foi determinada a formação de comissão para acompanhar os trabalhos por intermédio da PORTARIA/GABJU/05/2011, de 22/02/2011. A aludida comissão deveria implantar o mutirão no
âmbito da 3ª Vara Federal da SJRR, nos termos da PORTARIA/GABJU/03/2011
e encaminhar, mensalmente, relatório com os resultados alcançados.
Por fim, a secretaria deveria identificar, no sistema processual, os
autos que fariam parte do mutirão, nos processos em tramitação cujos objetos
fossem a concessão ou restabelecimento de auxílio-doença, aposentadoria por
invalidez, auxílio-acidente, pensão por morte decorrente da aposentadoria por
invalidez e benefício assistencial para pessoa portadora de deficiência.
Essa identificação era importante porque, a partir dos relatórios gerados pelo próprio sistema processual, seria possível acompanhar o número
de feitos enquadrados no mutirão e seu regular acompanhamento pelos magistrados e por todos os colaboradores.
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4 Conclusões
Quando se depara com o acúmulo de processos conclusos para a confecção de laudo pericial nos chamados benefícios por incapacidade, o mutirão
para perícias é medida importante para o regular andamento dessas causas.
Cabe ao magistrado, juntamente com seus colaboradores, orientarem-se pelas regras insertas nos princípios e na legislação de regência para
imprimir mecanismos suficientes à tão buscada celeridade na confecção dos
laudos periciais.
Nesse sentido, é importante (1) a unificação de quesitos por parte do
juízo, sem prejuízo àqueles apresentados pelas partes; (2) o agendamento prévio
de perícias com periodicidade e intervalos de acordo com as necessidades do
juízo; (3) a marcação das perícias em um único local previamente designado
para esse fim, com a consequente intimação das partes e dos respectivos advogados na forma mais expedita possível, de preferência no próprio ato de
designação; (4) a busca do acordo tão logo haja o resultado da perícia e (5) a
identificação e o acompanhamento regular no sistema processual dos feitos
que estejam em mutirão.
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Planejamento e gestão na prática: uma experiência
pessoal na 14ª Vara Federal de Brasília/DF
Roberto Luis Luchi Demo1

1 Prolegômenos
Registro neste trabalho a experiência vivenciada na 14ª Vara Federal
de Brasília/DF, no período de 2006, ano em que iniciei minha jurisdição na referida Vara como juiz federal substituto, até 2008, dando ênfase para o período
a partir de 2007, quando se estabeleceu, por iniciativa conjunta do juiz federal
Jamil Rosa de Jesus Oliveira, titular da vara, deste juiz federal substituto e do
diretor de secretaria da Vara, Luiz Antonio Cazado da Silva, a meta de imprimir
maior racionalidade e consequente celeridade à tramitação dos processos na
14ª Vara Federal de Brasília/DF, a fim de que o número de processos remetidos
ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e de processos arquivados superasse
o número dos processos distribuídos à Vara.1
Deveras, se, por um lado, desde que assumi a jurisdição na 14ª Vara
Federal de Brasília/DF, fiz o que o professor Mário Sérgio Cortella (2001)
definiu como o “melhor possível”, o fato é que, mantido aquele compromisso
com o “melhor possível”, o período a partir de 2007 é o mais representativo de
um contexto de pensamento sistêmico e alinhamento estratégico que, como
enfatizou a professora Denize Athayde Dutra da Costa (2001), ocorre quando
todos na vara têm visão de todo e conhecimento da missão, dos indicadores e
das atribuições de cada um.

2 Momento descritivo
2.1	Identificação
O ano de 2006, em que iniciei minha jurisdição na 14ª Vara Federal
de Brasília/DF, foi praticamente de observação, de conhecimento da rotina
1

Juiz federal substituto.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

da Vara e das matérias trazidas à Justiça Federal do Distrito Federal. Assim,
eu concentrava esforços no estudo dos processos que vinham conclusos para
despacho/decisão/sentença e na elaboração das decisões judiciais. Mas não
bastava somente sentenciar os processos que vinham conclusos após a contestação, réplica, especificação de provas, etc. Era preciso mais. Então, no início
de 2007, estabeleceu-se, por iniciativa conjunta do juiz federal Jamil Rosa de
Jesus Oliveira, titular da Vara, deste juiz federal substituto e do diretor de
secretaria da Vara, Luiz Antonio Cazado da Silva, a meta de imprimir maior
racionalidade e consequente celeridade à tramitação dos processos na 14ª Vara
Federal de Brasília/DF, a fim de que o número de processos remetidos ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e de processos arquivados superasse o
número dos processos distribuídos à Vara. O objetivo era diminuir o acervo
de processos em tramitação na Vara até atingir cerca de 2.500 processos em
tramitação ajustada, número considerado razoável para o padrão da Vara Cível
em Brasília/DF, viabilizando-se deste modo uma eficiente prestação jurisdicional com qualidade de trabalho e de vida para os magistrados e servidores.
Não seria o número ideal de processos, mas foi o objetivo proposto à Vara no
início de 2007, considerado um número possível e a partir do qual o esforço
concentrado e quase sobre-humano da equipe seria reduzido até se atingir
uma rotina de trabalho normal.
2.2 Qualificação
Verificou-se a existência de 4.700 processos em tramitação ajustada
na Vara no início de 2007. Muitos destes processos tramitavam há bastante
tempo, sem uma solução adequada para determinado impasse processual. Por
exemplo: havia processos em que as partes não chegavam a um acordo sobre a
proposta de honorários periciais, quando uma análise detalhada do caso mostrava que a prova pericial era desnecessária. Outro exemplo: o pedido do autor
havia sido julgado improcedente e ele foi condenado a honorários advocatícios
a favor da União, mas a execução desses honorários era difícil e havia a expedição de diversas cartas precatórias em virtude de o autor morar em outro ente
federativo, sendo que o caso autorizava a aplicação do art. 475-P do Código de
Processo Civil, com a remessa do processo para o juízo de domicílio do autor.
Além disso, dado o elevado número de processos em tramitação, seguia-se uma
rotina processual padronizada que, entretanto, nem sempre era a adequada
para determinado processo, o que implicava um trabalho desnecessário da
Vara e, não raro, um posterior retrabalho.
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2.3	Contextualidade
A Vara contava com: dois juízes federais (titular e substituto), três
assessores em cada gabinete e oito servidores e duas estagiárias na Secretaria. O
espaço físico era reduzido para a alocação dos processos e dos servidores, pois,
no espaço destinado a uma única Vara, havia duas Varas. Considerando-se
que o Distrito Federal é o foro nacional da União e de outros entes federais,
havia, no acervo da Vara, processos complexos e de repercussão nacional,
que demandam, por isso mesmo, uma análise peculiar, sendo que um dos
objetivos da redução do acervo da Vara em relação aos processos de massa era
justamente possibilitar a melhora da qualidade dessa análise peculiar. Existiam
computadores para todos os servidores.
A divisão do serviço no gabinete do juiz substituto era feita do seguinte modo: todos os processos eram encaminhados diretamente ao juiz,
que, após análise, proferia o ato judicial ou encaminhava os autos para um
determinado assessor confeccionar a minuta, de acordo com a matéria. Em
relação às sentenças, os processos eram agrupados por matéria, a fim de se proceder à análise de um maior número de processos sobre determinado assunto,
o que permitia uma visão mais ampla da questão e otimizava a qualidade da
prestação jurisdicional.
A divisão do serviço na Secretaria era feita do seguinte modo: todos os
processos iniciais eram analisados preliminarmente pelo diretor de secretaria.
Também era atribuída à Direção a confecção de alvarás de levantamento, a
análise de toda minuta realizada pelos supervisores de seção (execução e cível)
antes do encaminhamento ao respectivo juiz, a análise inicial dos feitos que
tinham pedido de liminar ou antecipação de tutela, a verificação e correção,
se o caso, de todo o expediente relativo ao juízo, tais como mandados, ofícios,
editais, portarias, envio de correspondências, etc., exceto aqueles elaborados nos
gabinetes, o controle de frequência dos servidores, a elaboração de minutas cuja
matéria tenha maior complexidade, a administração dos trabalhos que eram
realizados na Vara, a fim de se distribuir de forma equânime a carga entre os
servidores, sempre se visando à otimização dos trabalhos, a resolução isolada
ou conjuntamente com os juízes federais de quaisquer problemas administrativos surgidos no cotidiano da Vara, além de outras questões específicas
e que surgiam no decorrer dos trabalhos diários. Na Secretaria existiam três
supervisões: 1. Supervisão de execução, que trata dos processos em fase de execução e cumprimento de sentença, ou seja, o supervisor da seção é responsável
pela elaboração da minuta dos despachos, pela expedição de requisições de
169

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

pagamentos (requisição de pequeno valor e precatório), além de orientar, nos
processos de sua área de atuação, a seção de apoio nas dúvidas surgidas para o
cumprimento das diversas diligências a serem realizadas, tais como expedição
de ofícios, mandados, etc.; 2. Supervisão de procedimentos cíveis diversos,
que trata dos feitos desde a distribuição originária até a remessa ao Tribunal
Regional Federal da 1ª Região ou ao Arquivo Geral, conforme o caso específico.
Cabe a esse Supervisor analisar todos os feitos em tramitação que ainda não
foram remetidos ao Tribunal ou que ainda não se transformaram em execução,
elaborando a minuta para despacho e atos ordinatórios e encaminhando os
incidentes urgentes à Direção, bem como prestar orientação ao Setor de Apoio
da Vara, tal como ocorre em relação à Supervisão de Execução; 3. Supervisão
de Apoio: as tarefas pertinentes a essa supervisão são variadas, pois visam a
implementar toda a atividade relativa a cientificar as partes para o que efetivamente ocorre nos processos, isto é, consubstanciam-se no atendimento ao
advogado, procuradores e partes no balcão, no encaminhamento da publicação
dos atos ordinatórios, despachos, decisões e sentenças à imprensa oficial, na
expedição de mandados, ofícios, editais, portarias, memorandos e afins, com
o consequente encaminhamento dos expedientes, na certificação de decurso
de prazo processual, no envio dos autos ao Tribunal, ao Arquivo ou a outro
juízo competente, no recebimento dos variados expedientes encaminhados
ao juízo, no recebimento dos processos da distribuição, de outro juízo ou do
Tribunal e nas demais tarefas que não sejam afetas à análise das Supervisões
de Execução e de Procedimentos Cíveis Diversos.

3 Momento analítico
3.1	Análise dos atores
Todos os servidores de gabinete tinham formação em direito. Em
relação à Secretaria, 70% têm referida formação, sendo que os servidores que
não são formados em direito são alocados para o atendimento ao público.
3.2	Análise dos meios
Foi verificado que, para se atingir o objetivo de imprimir maior celeridade aos processos, não haveria necessidade de modificação de servidores,
instalações físicas e equipamentos de informática. A única mudança a fazer era
de gestão do processo, sendo que essa mudança de gestão processual haveria
de significar não só uma redução do tempo de espera do processo em cartório,
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mas também uma redução da prática de atos processuais desnecessários, a fim
de se tornar mais econômica e eficiente sua tramitação, reduzindo-se o custo
do processo. Em relação ao trabalho no Gabinete, não havia necessidade de
mudança, dado que todos os processos que vinham conclusos para sentença
ou decisão eram feitos em tempo razoável e retornavam à Secretaria.
3.3	Análise dos fins
Os servidores, instalações físicas e equipamentos de informática não
demandariam alterações para se atingir o objetivo proposto. Isso porque os
servidores da Justiça Federal são de regra bem preparados e, a despeito da
sobrecarga de trabalho, realizam suas tarefas com dedicação e qualidade. Os
equipamentos de informática são regularmente atualizados, de modo que não
havia equipamentos obsoletos na Vara. As instalações físicas, embora não sejam
as ideais, não impediriam a mudança da gestão do processo, valendo ressaltar
que a questão do espaço físico foi resolvida no final de 2008, dentro do cronograma da então Direção do Foro, gestão do juiz federal Marcos Augusto de
Sousa, o que aumentou a satisfação dos servidores no ambiente de trabalho.

4 Momento prospectivo
4.1	Cenários de enfrentamento
A mudança de gestão do processo haveria de levar em conta as garantias do devido processo legal e as limitações operacionais da Vara. Por exemplo: em um determinado processo de massa no qual o juiz já tenha convicção
formada a favor do autor, com base inclusive na jurisprudência dos tribunais,
não é possível sentenciar liminarmente, havendo necessidade de citação do
réu para só então permitir-se a prolação da sentença. Outro exemplo: embora
fosse o ideal que a sentença fosse encaminhada para publicação no órgão oficial
no mesmo dia em que é prolatada, isso não é possível se o juiz prolata uma
decisão no final do expediente.
4.2	Possibilidades de ação
Como a única mudança a fazer era de gestão do processo, esse enfrentamento poderia ser feito com as seguintes ações: 1. Análise pormenorizada de todas as petições iniciais pelo juiz, a fim de se verificar: [i] se o caso se
enquadrava no art. 285-A do Código de Processo Civil, permitindo a sentença
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liminar e evitando a tramitação desnecessária do processo em primeira instância; e [ii] se se tratava de competência da Justiça Federal, a fim de se reduzir
o tempo de tramitação do processo em juízo incompetente; 2. Análise da lide
após a contestação, a fim de se evitar a intimação desnecessária para réplica
(quando o feito admite julgamento antecipado da lide); 3. Análise da lide antes
da intimação das partes para provas, a fim de se evitar desnecessária intimação das partes para especificarem provas e desnecessária juntada de petições
informando a desnecessidade de provas; 4. Portaria de delegação ao diretor de
secretaria para prática de atos ordinatórios, mas sem inclusão de ato referente
à réplica e à produção de provas; 5. Disponibilização do inteiro teor de decisões e sentenças pela internet, no site da Seção Judiciária do Distrito Federal,
em ferramenta criada em 2006, na gestão do juiz federal Alexandre Vidigal de
Oliveira, como diretor do foro, a fim de se dar conhecimento aos advogados
do conteúdo integral dos atos judiciais tão logo expedidos, o que facilita o trabalho do advogado e também do atendimento ao público na Vara, na medida
em que o advogado não precisa se dirigir à Vara para conhecer o conteúdo do
ato judicial; 6. Saneamento de processos antigos em crise, identificando-se o
motivo que impedia o prosseguimento da marcha processual e dando-se uma
solução para o caso, valendo aqui um registro de que costumo falar para os
servidores: “um tempo maior do servidor na análise do processo significa um
tempo menor na tramitação do processo”; 7. Maior comunicação entre o juiz
e os servidores da secretaria, a fim de que os atos processuais ali praticados,
geralmente atos ordinatórios e despachos, sejam feitos em consonância com
o entendimento do juiz acerca da matéria, a fim de se evitar retrabalho; 8.
Conscientização dos servidores que fazem minutas de despachos e decisões da
necessidade de se analisar bem o processo, para não se utilizarem inadequadamente os despachos/decisões-padrões nos casos em que existem peculiaridades
a serem observadas, pois, como já dito, foi verificado que um tempo maior
gasto pelo assessor na análise do processo reflete um tempo menor de tramitação do processo na Vara, na medida em que se evitam despachos/decisões
desnecessárias ou ineficientes para resolver determinada questão processual;
9. Incentivo ao supervisor da execução para realizar cálculos simples de atualização de contas referentes ao crédito exequendo, em vez de encaminhar o
processo para a Contadoria Judicial da Seção Judiciária, pois, em virtude do
acúmulo de serviço dessa Contadoria devido à remessa de todos os processos
do Juizado Especial Federal para prévia liquidação do julgado, os processos
para lá remetidos demoram meses para retornarem; 10. Conscientização de
toda equipe de que nenhuma meta é alcançada sem a realização de trabalho
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árduo, mas que, após a vinda de resultados, a sequência do trabalho seria
menos desgastante e, além disso, com a redução de processos estabelecida na
meta a ser alcançada, o ritmo de trabalho seria reduzido; 11. Priorização da
publicação das sentenças proferidas pelos juízes; 12. Determinação de que as
petições referentes ao processamento de recurso de apelação fossem priorizadas, visando-se ao imediato encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional
Federal da 1ª Região; 13. Verificação diária da certificação do decurso do prazo
processual; 14. Motivação permanente da equipe de trabalho, que se pautou
por: [14.i] valorização de cada membro da equipe; [14.ii] conscientização de que
o mais importante é o trabalho realizado pelo juízo federal, desestimulando-se, com isso, qualquer tipo de competição entre seções A, B ou C, ou seja, a
imagem que fica é sempre a do juízo e da Vara, sendo boa ou ruim; e [14.iii]
diálogos frequentes com os membros da equipe incluindo a demonstração de
resultados muito positivos. Aqui vale ressaltar que esses dados (diminuição
do número de processos em tramitação), sempre que apresentados, trouxeram
sentimento de orgulho e de realização pela missão cumprida, impulsionando
a equipe, consequentemente, na permanente busca pelo aprimoramento, o
que persiste até os dias atuais. Com efeito, se a intenção inicial era realizar as
tarefas a contento e eficazmente, na assertiva de que algum sacrifício teria de ser
experimentado inicialmente para que se pudesse ter, em um futuro próximo,
uma melhor qualidade de vida funcional, a qual resultaria na análise de um
acervo processual consideravelmente inferior, depois, alcançado um padrão
de certa normalidade, passou-se a buscar o aprimoramento da qualidade da
prestação jurisdicional em relação ao acervo atual da Vara.
4.3. Tarefas a realizar
Todas as possibilidades de ação acima narradas eram viáveis, motivo
por que foram colocadas em prática, valendo salientar que, em relação ao saneamento de processos em crise, estes eram encaminhados aos servidores do
gabinete, após análise do juiz, para solução do caso, retirando-se esse encargo,
pelo menos transitoriamente, da Secretaria. Em relação a despachos envolvendo
réplica e análise de provas, não eram feitos na Secretaria, mas encaminhados
diretamente ao Gabinete para análise, quando fosse verificada a efetiva necessidade de réplica ou de provas, sendo que, não havendo essa necessidade, os
processos eram imediatamente sentenciados ou conclusos para sentença. A
propósito das contas simples, quando vinha um despacho da Secretaria minutado para se encaminharem os autos à Contadoria Judicial, o juiz verificava a
complexidade do cálculo e, se fosse simples, chamava o supervisor de execução
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e, explicado o caso concreto, indagava se era possível ele fazer o cálculo. O inteiro teor da decisão judicial era disponibilizado imediatamente pelo servidor
que recebesse a referida decisão e desse a movimentação processual, a fim de
que, a partir daí, as partes já tivessem acesso à decisão via internet. A comunicação entre o juiz e os servidores se dava a partir de casos concretos, nos
quais, uma vez definida a direção a ser tomada naquelas situações pelo juiz, tal
diretiva era comunicada ao diretor de secretaria para repassá-la aos servidores
encarregados daquele procedimento. O cronograma de controle de processos
era semestral. Para essa finalidade, foi elaborada uma planilha no Excel pelo
servidor Valter Alves de Sousa, na qual podia ser visualizada a dinâmica do
cumprimento da meta estabelecida. Segue a planilha:

Apenas para efeito de esclarecimento, impende salientar que, em
janeiro de 2007, na tramitação ajustada (linha azul clara da planilha acima),
se verificavam 4.688 processos. A equipe então, implementando todos os procedimentos visando à diminuição de feitos, conforme já delineado anteriormente, conseguiu obter êxito na redução do acervo processual da Vara. Nesse
diapasão, constatou-se que, em dezembro de 2007, o acervo foi reduzido para
3.582 processos, sendo que, em dezembro de 2008, o acervo da Vara passou
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para 2.520 processos em tramitação ajustada, o que traduz uma redução de
2.168 processos em dois anos de trabalho. Isso veio a consolidar o método
aplicado, uma vez que a meta era atingir o quantitativo aproximado de 2.500
processos em tramitação ajustada a fim de que a qualidade de vida funcional
de todos os envolvidos (juízes, servidores, estagiários e prestadores de serviço)
e da prestação jurisdicional em si pudesse ter uma melhoria considerável, de
modo que isso também refletisse na vida pessoal de cada um dos membros da
equipe. Registre-se finalmente que o objetivo somente foi alcançado dada a
eficiente colaboração e efetivo engajamento de todos que abraçaram o projeto
com dedicação e empenho exemplares.

5 Epílogo
Essa experiência vivenciada na 14ª Vara Federal de Brasília/DF sintetiza bem a ilação do juiz federal substituto Regis de Souza Araújo (2010, p.
57), de que “a prática demonstra que a atuação administrativa planejada redunda, necessariamente, em prestação jurisdicional mais eficaz”. Entretanto,
além de planejamento, é necessário o empenho pessoal de cada membro da
equipe, o que somente se consegue com comprometimento de todos com o
objetivo a ser alcançado. E esse comprometimento somente é obtido, consoante
o magistério da professora Denize Athayde Dutra da Costa (2001), quando as
pessoas se sentem responsáveis e membros integrantes indispensáveis da Vara.
E, para esse fim, foi preciso ter uma comunicação constante, eficaz, assertiva
e transparente entre todos os membros da equipe.
Nesse aspecto, importa destacar que, no final do ano de 2006, havia
5.430 processos em tramitação (linha azul escura na planilha acima) na Vara; no
final de 2007, havia 4.449 processos; e no final de 2008, havia 3.421 processos,
ou seja, em menos de dois anos, houve um redução de aproximadamente 2.000
processos, demonstrando que o trabalho foi realizado com extrema dedicação,
tanto pelos juízes, quanto pelos servidores, estagiários e terceirizados. Além
disso, no ano de 2006, calha referir que, entre varas de igual competência no
Distrito Federal, a 14ª Vara Federal foi a que mais proferiu sentenças (1.379), o
que ocorreu também no ano de 2007 (1.558 sentenças) e no ano de 2008 (1.443
sentenças), cf. os seguintes dados, extraídos da base de dados estatísticos da
Justiça Federal de primeira instância:
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Varas

2006

2007

2008

1ª

746

1.093

1.307

2ª

1.074

949

1.109

3ª

906

1.187

1.356

4ª

1.096

1.331

1.056

5ª

953

1.291

1.312

6ª

1.298

1.249

1.171

7ª

1.061

860

1.191

8ª

1.118

1.161

1.102

9ª

742

541

1.310

13ª

1.169

1.073

989

14ª

1.379

1.558

1.443

15ª

1.219

1.328

1.174

16ª

1.178

1.060

839

17ª

1.272

1.143

1.179

20ª

975

882

1.027

21ª

1.048

1.070

988

22ª

1.259

1.213

1.078

Totais

18.493

18.989

19.631

É certo que em 2009 houve diminuição do ritmo de trabalho, até
porque a meta havia sido atingida e o ritmo então imprimido, especialmente
por este magistrado e pelos assessores do Gabinete, chegou a um ponto insustentável, inclusive com prejuízo à própria saúde. Procurou-se então estabelecer
uma rotina sustentável de trabalho, com a continuidade — de maneira menos
intensa — de rotinas estabelecidas a partir de 2007, as quais se foram consolidando e hoje traduzem a cara da 14ª Vara Federal de Brasília/DF, pois, como
bem salientou a juíza federal Cíntia Menezes Brunetta, “Hoje você é tão juiz
como gestor: cada Vara tem a cara do seu juiz”.
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Novas perspectivas e desafios do Poder Judiciário
brasileiro na garantia da eficiência de sua atuação:
planejamento e gestão
Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann

A vida não é um corredor reto e tranquilo que nós percorremos livres e sem empecilhos, mas um labirinto de passagens,
pelas quais nós devemos procurar nosso caminho, perdidos
e confusos, de vez em quando presos em um beco sem saída.
Porém, se tivermos fé, uma porta sempre será aberta para
nós, não talvez aquela sobre a qual nós mesmos nunca pensamos, mas aquela que definitivamente se revelará boa para
nós (A.J. Cronin, apud JOHNSON, 2009)1

1 Introdução
O tema proposto para análise, qual seja, o processo de transformação
da Justiça brasileira, ainda que dentro dos limites de breves considerações,
revela, como anuncia o próprio título deste artigo, grandes desafios, tendo
em vista a natural resistência às mudanças tanto na esfera pessoal e nas organizações privadas, como, de forma ainda mais acentuada, no âmbito do
Poder Judiciário, historicamente associado a um modelo tradicional e rígido,
com menor permeabilidade para trilhar o caminho da modernização e, assim,
adotar mecanismos de controle, planejamento e gestão de suas atividades,
atualmente disseminados no dia a dia das empresas que buscam a eficiência
como seu objetivo.
No entanto, a sociedade está exigindo uma revisão profunda do Judiciário e de seus integrantes, para que tenha condições de atender a uma demanda crescente pela prestação jurisdicional, de forma eficaz, eficiente e célere.
Nesse contexto, a Emenda Constitucional 45 de 2004 não apenas
apresentou um novo alicerce para sua atuação, qual seja o estabelecimento, de
forma expressa, entre os direitos e garantias fundamentais, o direito à duração
razoável do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação,
1

Juíza federal.
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como acolheu novos instrumentos ao exercício do poder jurisdicional, criando
inclusive novos órgãos, com destaque ao Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, a reflexão proposta nesta oportunidade cuidará da necessidade de incorporação de um novo modelo gerencial, ou mesmo do desenvolvimento de um modelo de gestão específico para o Judiciário brasileiro, com
a fixação de metas relacionadas ao diagnóstico dos seus problemas, seguindo
com a definição do respectivo planejamento estratégico e seu controle, com
o objetivo de atender ao princípio da eficiência assegurado no texto constitucional e, nesta direção, respeitar a observância da tramitação dos processos
por um prazo razoável.

2 O princípio da eficiência
O princípio da eficiência condiciona a atuação estatal das mais diversas formas, revelando um valor normativo de efeitos irradiantes em todo
o ordenamento jurídico. Assim, o princípio mencionado aplica-se a todos os
Poderes que integram o Estado brasileiro, abrigando, portanto, o Poder Judiciário e seus respectivos agentes públicos.
É certo que alguns doutrinadores apresentam críticas quanto a sua
aplicação prática e eficácia. Nessa linha de entendimento, cabe consignar as
considerações de Celso Antônio Bandeira de Mello (2000), ao estabelecer que:
Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. Trata-se,
evidentemente, de algo mais do que desejável. Contudo, é juridicamente
tão fluido e de tão difícil controle ao lume do Direito, que mais parece um
simples adorno agregado ao art. 37 ou o extravasamento de uma aspiração
dos que buliram no texto. De toda sorte, o fato é que tal princípio não pode
ser percebido (entre nós nunca é demais fazer ressalvas óbvias) senão na
intimidade do princípio da legalidade, pois jamais uma suposta busca de
eficiência justificaria postergação daquele que é o dever administrativo por
excelência. Finalmente, anote-se que este princípio da eficiência é uma face
de um princípio mais amplo já superiormente tratado, de há muito, no
Direito italiano: o princípio da “boa administração”.

Sublinhando o respeito pela posição doutrinária que vincula o princípio da eficiência a uma ideia de fluidez e dificuldade de controle de sua observância, penso, ao contrário, que o princípio da eficiência está disseminado,
na atualidade, especialmente na na iniciativa privada, que o persegue cotidianamente, seja na análise da sua produtividade, da satisfação dos consumidores
e usuários de seus produtos e serviços, seja na conferência de sua imagem
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pública, com relatórios, pesquisas e investimento em capacitação pessoal e
desenvolvimento tecnológico.
O que acontece no serviço público, uma vez confrontado com a necessidade de eficiência em sua atuação, mais envolve a revisão de uma cultura
interna de resistência à modernização, à simplificação, à submissão a mecanismos de controle e a um processo contínuo de capacitação profissional dos
agentes públicos, muito apegados, ainda, a um conceito de estabilidade ligado
à estagnação.
Ou seja, a eficiência do serviço público pode, sim, ser mensurada e
avaliada de forma objetiva e contínua. No Judiciário, por exemplo, a introdução
da tecnologia permite, com a emissão dos mais diversos relatórios de fases hoje
disponíveis no sistema informatizado, a conferência mensal da produtividade
de determinada vara, através do número de decisões e sentenças proferidas e
os respectivos prazos, bem como o diagnóstico dos pontos de estrangulamento
do fluxo dos atos processuais.
Tais avaliações são, portanto, instrumentos de gestão e promoção
da eficiência do serviço. Afinal, o próprio conceito serviço envolve o conteúdo
de disponibilidade dos agentes públicos (servidores) para o atendimento das
necessidades sociais reveladas nos processos judiciais, que devem ser solucionados dentro de um prazo razoável, direito, aliás, agora, fincado entre as
garantias e direitos fundamentais.
Portanto o princípio da eficiência deve ser resgatado em sua importância e em sua perfeita compatibilidade com o princípio da legalidade, que
condiciona toda e qualquer atuação do Poder Público.
Retomando, portanto, a definição do princípio em referência, cabe
mencionar as lições de Hely Lopes Meirelles (2000, p. 90), que o descreve da
seguinte forma:
[...] o princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno
princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço
público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de
seus membros.

Outras considerações oportunas em face do princípio da eficiência
podem ser colhidas através das palavras de Dirley da Cunha Júnior(2003, p.
35-36) ao afirmar que:
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O Princípio da Eficiência, que integra o caput do art. 37 da CF/88 por força
da ECno 19/98, trouxe para a Administração Pública o dever explícito de
realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento.
A atividade administrativa deve ser desempenhada de forma rápida, para
tingir seus propósitos com celeridade e dinâmica, de modo a afastar qualquer
idéia de burocracia. Deve ser, outrossim, perfeita, no sentido de satisfatória
e completa. Uma Administração Pública morosa e deficiente se compromete
perante o administrado com o dever de indenização pelos danos causados
e decorrentes da falta de rapidez e perfeição.
Ademais, é preciso ser rentável, pois ela deve atuar da forma menos onerosa
possível, com a máxima produtividade, para alcançar resultados ótimos.
O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser
considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se
espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os
melhores resultados; e pode também ser considerado em relação ao modo
de organizar, estruturar e disciplinar a Administração Pública, também com
o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados no desempenho da
função ou atividade administrativa [...]

Feitas estas considerações preliminares quanto à eficiência no serviço público, como princípio que condiciona sua atuação e a de seus agentes,
aplicando-se, portanto, ao Judiciário, enquanto órgão de Poder considerado
no exercício de sua função, e aos seus integrantes, na qualidade de agentes
públicos, cabe, agora, enfrentar os instrumentos disponíveis para o alcance
da eficiência da atuação do Poder Judiciário, bem assim para motivar seus integrantes e aqueles que exercem funções essenciais à administração da Justiça
em participar desta transformação de forma positiva e proativa.

3 O planejamento e a gestão como instrumentos para o aprimoramento da prestação jurisdicional
Toda atividade exige um determinado nível de planejamento, da mesma forma que os indivíduos, de modo geral, estão, a todo momento, e mesmo
sem perceber, gerindo suas vidas com base em seus objetivos, suas prioridades
e, de outro lado, considerando os recursos pessoais e materiais disponíveis,
bem como suas respectivas limitações. Assim, as pessoas administram seus
relacionamentos, suas casas, suas profissões, suas escolhas, vezes várias, de
forma inconsciente e automática.
Todavia, o processo de planejamento e gestão, para ser eficaz, deve
ocorrer de forma ordenada, consciente e a partir de um objetivo previamente
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fixado, considerado como a meta ou as metas a serem atingidas e segundo
mecanismos e processos que podem ser incorporados através de treinamento
e aprimoramento profissional adequado. E, neste âmbito, o Judiciário passa a
incorporar o mencionado processo de planejamento e gestão, como forma de
assegurar sua eficiência e atender aos anseios da sociedade.
O planejamento e a gestão revelam, portanto, temas de crescente
importância na atuação do Poder Judiciário brasileiro na atualidade, especialmente, conforme já afirmado, a partir da edição da Emenda Constitucional 45,
de 08/12/2004, que estabeleceu, de forma expressa, entre os direitos e garantias fundamentais, o direito à duração razoável do processo e aos meios que
garantam a celeridade de sua tramitação2.
Em uma primeira análise, o planejamento e a gestão indicam um
caminho para o alcance da eficiência na prestação da atividade jurisdicional e,
nesta direção, abrigam o dever do agente público de exercer suas funções, não
apenas com observância da conformação legal3, mas exigindo, como requisito
adicional, que o serviço público desempenhado alcance resultados positivos,
atendendo, de forma satisfatória, às necessidades dos usuários.

4 Da garantia à duração razoável do processo judicial
Oportuno observar que, em princípio, poderia ser dispensada a referência expressa do direito à duração razoável do processo judicial realizada
pela já mencionada Emenda Constitucional 45/2004, considerando-se que já
estava garantida aos cidadãos de forma reflexa, tendo em vista a submissão da
atuação jurisdicional ao princípio da eficiência que se aplica a todos os Poderes
Públicos, em interpretação conforme a Constituição.
Ou seja, em conclusão lógica, não poderia estar excluída, como garantia constitucional, a necessidade de observância à duração razoável dos
processos judiciais em face do ordenamento jurídico brasileiro, na medida em
que não poderia ser considerado atendido o princípio da eficiência da atuação estatal, através de um dos seus Poderes, no caso, o Judiciário, quando, no
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CF, art. 5º, LXXVIII- “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
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O princípio da legalidade estrita que condiciona a atuação administrativa é definido, segundo Uadi
Lamêgo Bulos (2007, p. 794), da seguinte forma: “[...] o administrador público só pode agir com base
naquilo que estiver expresso na lei formal e material, o que vale dizer, com base nas espécies normativas do art. 59 da Constituição (emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis
delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções)”.
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desempenho de sua função e no exercício das suas atividades, prevalece, em
grande parte, a morosidade e o atraso na resolução dos conflitos que lhe são
encaminhados, com a prevalência de práticas afastadas de uma gestão eficiente
e eficaz, gerando uma insatisfação na sociedade.
Portanto, cabe ser reconhecida a importância da inclusão, com destaque, do direito à duração razoável do processo na Constituição Federal entre
os direitos e garantias fundamentais. De fato, a inclusão mencionada ratifica
o princípio da eficiência, trazendo, de outro lado, um chamado à revisão dos
procedimentos adotados pelo Judiciário em sua atuação, para que, sob as novas
perspectivas  propostas,  tenha  o objetivo indicado, como meta a ser alcançada.
Gilmar Ferreira Mendes e outros (2009, p. 545-547) tratam da duração razoável do processo, afigurando-se adequado transcrever suas observações:
A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito
constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita
na idéia de proteção judicial efetiva, no princípio do Estado de Direito e no
próprio postulado da dignidade da pessoa humana.
É certo, por outro lado, que a pretensão que resulta da nova prescrição não
parece estar além do âmbito da proteção judicial efetiva, se a entendermos
como proteção assegurada em tempo adequado. A duração indefinida ou
ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de
proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da
dignidade da pessoa humana, na medida em que permite a transformação
do ser humano em objeto dos processos estatais.
Dessarte, a Constituição conferiu significado especial ao princípio da dignidade humana como postulado essencial da ordem constitucional (art. 1º,
III, da CF/88). Na sua acepção originária, esse princípio proíbe a utilização
ou transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O
Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra
exposição a ofensas ou humilhações.
A propósito, em comentários ao art. 1º da Constituição alemã, afirma Günther Dürig que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e
sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio
da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana.
Assim, tendo em vista a indissociabilidade entre proteção judicial efetiva e
prestação jurisdicional em prazo razoável, e a ausência de autonomia desta
última pretensão, é que julgamos pertinente tratar da questão relativa à
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duração indefinida ou desmesurada do processo no contexto da proteção
judicial efetiva.
O reconhecimento de um direito subjetivo em um processo célere — ou com
duração razoável — impõe ao Poder Público em geral e ao Poder Judiciário, em particular, a adoção de medidas destinadas a realizar esse objetivo.
Nesse cenário, abre-se um campo institucional destinado ao planejamento,
controle e fiscalização de políticas públicas de prestação jurisdicional que
dizem respeito à própria legitimidade de intervenções estatais que importem, ao menos potencialmente, lesão ou ameaça a direitos fundamentais.
O assunto envolve temas complexos e pretensões variadas, como a modernização e simplificação do sistema processual, a criação de órgãos judiciais
em número adequado e a própria modernização e controle da prestação
jurisdicional e de questões relacionadas à efetividade do acesso à justiça.
O direito à razoável duração de processo, a despeito de sua complexa implementação, pode ter efeitos imediatos sobre situações individuais, impondo o
relaxamento da prisão cautelar que tenha ultrapassado determinado prazo,
legitimando a adoção de medidas antecipatórias, ou até o reconhecimento da
consolidação de uma dada situação com fundamento na segurança jurídica.
Nesse sentido, são expressivos os precedentes do Supremo Tribunal Federal
que concedem habeas corpus em razão do excesso de prazo da prisão cautelar. O Tribunal tem entendido que o excesso de prazo, quando não atribuível à defesa, mesmo tratando-se de delito hediondo, afronta princípios
constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana (art. 1º,
III, da CF/88); devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88); presunção de
inocência (art. 5º, LVII, da CF/88); e razoável duração do processo (art. 5º,
LXXVIII, da CF/88), impondo-se, nesse caso, ao Poder Judiciário, o imediato
relaxamento da prisão cautelar do indiciado ou do réu.
Outra interessante hipótese de aplicação desse imperativo de celeridade
da prestação jurisdicional no contexto do processo penal foi afirmada pela
Segunda Turma do STF no julgamento do HC 90.617/PE. Nesse julgado,
discutia-se a possibilidade, ou não, de reintegração de desembargador estadual cautelarmente afastado de suas funções jurisdicionais em razão de
decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, nos termos do art. 29 da Lei
Complementar 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional – Loman),
recebeu denúncia criminal em desfavor do magistrado paciente.
No caso concreto, a Segunda Turma reconheceu, por maioria simples de
votos (2 x 1), o excessivo prazo de afastamento do desembargador, o qual
permanecera distanciado de suas atividades por período superior a quatro
anos e seis meses, sem que a instrução da ação penal instaurada nem sequer
finalizasse a fase de instrução correspondente à oitiva de testemunhas da
184

II Jornada de Planejamento e Gestão

defesa e da acusação. Além disso, a referida Turma também firmou, por
unanimidade de votos, a legitimidade da impetração de habeas corpus como
garantia fundamental apta a levar ao conhecimento do Poder Judiciário situações de constrangimento ilegal ou de abuso de poder que, a depender do
caso, podem transcender a esfera da liberdade de locomoção propriamente
dita da pessoa do paciente.
Essa evolução no tratamento jurisprudencial da duração razoável do processo configura-se como passo decisivo para que a própria regularidade da
tramitação de procedimentos investigatórios e criminais possa ser vindicada
como uma garantia fundamental que, nos termos do inciso LXXVIII, deve
ser assegurada “a todos, no âmbito judicial e administrativo”.

5 O Judiciário brasileiro e seus novos paradigmas
O desenvolvimento tecnológico, a multiplicação de relações jurídicas
e suas vicissitudes, bem como o desenvolvimento econômico traduzem uma
nova dinâmica social. Surgem, portanto, as dificuldades experimentadas pelo
Judiciário como Poder com aptidão de solucionar adequadamente as demandas e os conflitos que veiculam, especialmente após a Constituição Federal de
1988, com o crescimento significativo do número de processos, o que afasta
a possibilidade de considerar que a situação geral do Judiciário, no Brasil,
conferia sólido alicerce à eficiência, para que a garantia à razoável duração do
processo não comportasse ser destacada, de forma expressa, entre os direitos
e garantias fundamentais consignados no artigo quinto da Constituição Federal, da mesma forma que a necessidade de mecanismos de planejamento
e gestão de suas atividades tornou-se demanda prioritária, reclamando uma
verdadeira reforma.
A sociedade não reconhecia, no Judiciário, um caminho eficiente
para resolução dos seus conflitos. A circunstância, aliás, permanece, estando
suas atividades, frequentemente, associadas ao atraso, à lentidão, ao excesso
de formalismo. Seus integrantes, de outro lado, continuam percebidos como
distantes, inacessíveis, herméticos, entre outros tantos adjetivos completamente
afastados do conceito de eficiência.
No cenário apresentado, assume relevância o tema da reforma do
Poder Judiciário. Sob tal título, inclusive, Sálvio de Figueiredo Teixeira (2001,
p. 57-59) já afirmava que:
[...] em uma sociedade de massa, complexa, competitiva e altamente veloz, a engrenagem estatal já não satisfaz. O Judiciário, nesse contexto, por
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suas características e dependência orçamentária, que se aliam a um modelo
desprovido de modernidade e sem planejamento eficaz, reflete ainda com
mais eloqüência esse distanciamento, apresentando-se como uma máquina
pesada e hermética, sem as desejáveis dinâmica, transparência e atualidade.

O mesmo autor acrescentava que:
[...] dessa moldura se conclui que, sem maiores esforços, há uma nítida
distinção entre o Judiciário que a sociedade reclama, e todos desejamos,
e o Judiciário que aí está posto, que a todos descontenta, inclusive, e sobretudo, aos juízes, em quem acabam recaindo as críticas generalizadas,
desconhecendo os jurisdicionados a real dimensão da problemática, quando
temos um juiz para cada 25.000 a 29.000 habitantes (a média, na Europa,
é de um para cada 7.000 a 10.000), sendo que o Supremo Tribunal Federal
julga mais de 100.000 processos por ano (enquanto a Suprema Corte dos
Estados Unidos julga menos de 100 causas em igual período) e o Superior
Tribunal de Justiça mais de 150.000, números de longe sem similar no plano
internacional, sendo de acrescentar que igualmente supercongestionadas
estão as instâncias ordinárias.

No contexto, ressaltava a ausência, então, de um órgão nacional de
planejamento estratégico para o Poder Judiciário, obstáculo vencido com a
criação do Conselho Nacional de Justiça.
Com finalidade ilustrativa, cabe ressaltar que os dados acima mencionados quanto ao número de processos julgados pelo Superior Tribunal de
Justiça referem-se ao ano de 2000.
Nesse tema, pode-se considerar que o quantitativo de processos
permanece elevado, circunstância aferida, inclusive, através de consulta aos
sítios eletrônicos dos tribunais. Por exemplo, segundo dados obtidos na seção
transparência em números do sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região4,
em 2010 tramitavam, levando-se em consideração apenas as varas federais da
capital do Estado da Bahia, 108.124 processos.
Sem dúvida, o Poder Judiciário passa por um momento de transformação, de reposicionamento, o que demonstra a uma situação de crise,
conceito que, em seu conteúdo, traz a possibilidade concreta de revisão tanto
do seu fundamento, quanto dos seus objetivos e de suas práticas. Tanto assim
é que Alessandro Baratta e outros (1995, p. 124) afirmam que “se a crise é tão
profunda porque a sua causa foi congênita no surgimento da modernidade,

4
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talvez, para sair dela, devamos rever a própria linguagem e o aparato conceitual
com os quais foram fundados o Estado e o direito modernos”.
Assim, confrontado o Judiciário pelas crescentes exigências e demandas da sociedade contemporânea, deverá assimilar a eficiência na prestação da
atividade jurisdicional, utilizando diversos mecanismos, como a incorporação
do planejamento, do controle, da uniformização das chamadas boas práticas
em seus diversos órgãos, sem descuidar-se da gestão, o que exigirá dos seus
integrantes grande comprometimento com o objetivo de atingir suas metas e
corresponder aos anseios dos jurisdicionados.
Muitos autores tratam do poder da mudança de um paradigma ao
permitir a percepção diversa de uma mesma realidade, indicando a ruptura
com a tradição, com modos antigos de ver e pensar. De todo modo, nos limites afetos ao presente artigo, cabe a referência às breves considerações sobre
o tema feitas por Stephen R. Covey (2010), quando afirma que “poderíamos
passar semanas, meses ou até mesmo anos usando a Ética da Personalidade
para alterar atitudes e comportamentos, sem sequer nos aproximarmos do
fenômeno da mudança, que ocorre espontaneamente quando vemos o mundo
por uma nova ótica”. E acrescenta o mesmo autor as diversidades quanto ao
conteúdo das mudanças de paradigmas, inclusive por sua natureza, existindo
aquelas que são instantâneas. Para finalizar, mostra-se adequado transcrever as
ponderações do autor quanto ao tema, mesmo que estejam vinculadas ao relato
de uma situação específica, na medida em que trazem importantes subsídios
para a questão sob análise:
Tenho certeza de haver no mundo pessoas que, ao entender subitamente
a situação real, não sentiriam mais do que uma ponta de arrependimento,
ou uma vaga sensação de culpa, e continuariam indiferentes, sentadas ao
lado daquele homem que sofria desnorteado. Por outro lado, também tenho
certeza da existência de pessoas mais sensíveis, que desde o início teriam
percebido que havia um problema grave, e procurariam compreender e
ajudar imediatamente.
Os paradigmas são poderosos, pois eles criam as lentes através das quais
vemos o mundo. A força de uma mudança de paradigma impulsiona os
saltos qualitativos, seja essa mudança um processo lento e deliberado ou
uma transformação instantânea. (COVEY, 2010, p. 45 e 46)

Nessa linha, os desafios para a mencionada mudança de paradigma
no funcionamento da máquina judiciária serão muitos, mas devem ser enfrentados. Aliás, como bem situa Spencer Johnson (2009, p. 14), “a adaptabilidade
às mudanças é uma condição indispensável para a sobrevivência de pessoas e
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organizações, e mais ainda para seu sucesso na economia global de hoje, Quem
consegue se adaptar é recompensado”.
Ratificando a percepção, afiguram-se bem adequadas as conclusões
de Salvio de Figueiredo Teixeira (2001, p. 61) ao estabelecer que “a transformação do Judiciário brasileiro é tarefa complexa e difícil, especialmente
porque, além dos interesses que eventualmente são contrariados, os vícios e
as anomalias vêm de séculos, mas é viável e imperiosa”. Mas o mesmo autor,
em seguida, traz uma posição essencial ao deslinde da questão, aduzindo que
“se quisermos todos, podemos realizá-la, com determinação e idealismo. A
mesma determinação e o mesmo idealismo que de tempos em tempos têm
mudado os horizontes do mundo em que vivemos”.
Nesse ponto, a ideia posta está vinculada à incorporação de práticas
eficientes de planejamento e gestão na atuação dos magistrados e de todos que
participam das atividades judiciais, o que, no entanto, permanece como um
grande desafio a ser superado pelo Judiciário. Assim deve ser para que, em um
futuro próximo, os cidadãos esqueçam o velho ditado relativo à Justiça tardia
e a percebam viva, presente, eficaz, acessível às suas necessidades, ágil e firme
como garantia de seus direitos e guardiã dos seus valores mais caros.
Com efeito, a estagnação em nada contribui para a superação pelo
Judiciário dos novos desafios. Aliás, como bem afirma Mario Sérgio Cortella
(2011), “Para ir da oportunidade ao êxito é preciso enfrentar os medos de mudança, romper com esse sentimento e ir atrás do vento oportuno. Para isso, é
preciso mudar a mentalidade. É preciso ter uma mentalidade humilde. Uma
mentalidade moderna”.
Portanto, mesmo num ambiente de insatisfação e crise, o Poder Judiciário vivenciou reformas estruturais e finalísticas, surgindo, então, entre as
novas ferramentas que lhe foram conferidas para concretização de sua eficiência, um mecanismo de controle, de forma específica e sistemática, através
do Conselho Nacional de Justiça, ao qual o legislador atribuiu, nos termos
do parágrafo quarto do art.103-B da Constituição Federal, a competência de
controlar sua atuação administrativa e financeira, bem assim o cumprimento
dos deveres funcionais dos juízes, conforme explicitado em seus incisos5.

5
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Constituição Federal – “Art.103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (Redação dada pela Emenda
Constitucional 61, de 2009)
[...]
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O setor privado brasileiro já havia experimentado um processo de
modernização, de incorporação de práticas e métodos de planejamento e gestão
levando muitas empresas nacionais a alcançar, inclusive, destacada expansão
pela eficiência e qualidade dos seus resultados, seja na produção de bens, seja
na prestação de serviços. Nesse processo, conquistaram posições proeminentes
no mercado internacional, contribuindo, de forma decisiva, para que o Brasil
passasse, inclusive, a integrar o grupo denominado Bric, formado pelas grandes
potências em desenvolvimento, ao lado da Rússia, Índia e China6.
Dessa forma, o processo de desenvolvimento econômico e social do
país, bem assim sua consolidação como Estado democrático de direito, acabou
§ 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 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;
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 qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo
Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.
6

“Bric é uma sigla formada pelas letras iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China, criada em 2001 pelo
economista Jim O’Neill, analista de mercado do grupo Goldman Sachs (um dos maiores bancos de
investimento do mundo), no relatório intitulado Building Better Global Economic Brics. ‘Ele fez um
estudo de previsão de crescimento econômico no mundo para os próximos cinquenta anos, e chegou à
conclusão de que justamente essas quatro nações eram as que mais se destacavam’, diz André Roberto Martin, professor de Geografia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo (USP). Segundo o documento, dentro das próximas décadas, esses países
ocuparão o topo no ranking das maiores economias do mundo” – Disponível em: < http://revistaescola.
abril.com.br/geografia/fundamentos/bric-qual-sua-importancia-economia-mundial-480660.shtml>.
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contribuindo também para a modernização da máquina administrativa, merecendo realce a transformação do Poder Judiciário nessa direção, tendo em
vista a importância de sua atuação como garantia efetiva dos direitos reconhecidos à população, às empresas privadas e ao próprio Estado, suas autarquias
e empresas públicas.
Então, a reforma do Poder Judiciário resultante da Emenda Constitucional 45/2004 acaba demonstrando, de certo modo, a busca de seu aprimoramento, inclusive pela criação de órgãos de controle, não da atividade
jurisdicional, como exercício de Poder e, portanto, como uma das faces da
própria soberania estatal, mas, sim, da sua eficiência, absorvendo a gestão
como fundamental ao fluxo ágil dos atos processuais e ao alcance de metas de
produtividade já utilizadas no setor privado, com êxito.
Nesse cenário, o Conselho Nacional de Justiça passa a atuar, estabelecendo um planejamento estratégico7, com a fixação das metas que seguem
transcritas, dentre elas a promoção de capacitação em administração judiciária
para os magistrados:
Meta Prioritária 1: Julgar quantidade igual à de processos de conhecimento
distribuídos em 2010 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal;
Meta Prioritária 2: Julgar todos os processos de conhecimento distribuídos
(em 1º grau, 2º grau e tribunais superiores) até 31/12/2006 e, quanto aos
processos trabalhistas, eleitorais, militares e da competência do tribunal do
Júri, até 31/12/2007;
Meta Prioritária 3: Reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na
fase de cumprimento ou de execução e, em 20%, o acervo de execuções
fiscais (referência: acervo em 31/12/2009);
Meta Prioritária 4: Lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias após
a sessão de julgamento;
Meta Prioritária 5: Implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de
processos de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau;
Meta Prioritária 6: Reduzir em pelo menos 2% o consumo per capita (magistrados, servidores, terceirizados e estagiários) com energia, telefone, papel,
água e combustível (ano de referência: 2009);
Meta Prioritária 7: Disponibilizar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal do tribunal, em especial a quantidade de julgamentos

7
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<http://www.cnj.jus.br/estrategia/index.php/definidas-as-metas-prioritarias-pa-
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com e sem resolução de mérito e homologatórios de acordos, subdivididos
por competência;
Meta Prioritária 8: Promover cursos de capacitação em administração judiciária, com no mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados, priorizando-se
o ensino à distância;
Meta Prioritária 9: Ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre o Tribunal e 100% das unidades judiciárias instaladas na capital e, no mínimo,
20% das unidades do interior;
Meta Prioritária 10: Realizar, por meio eletrônico, 90% das comunicações
oficiais entre os órgãos do Poder Judiciário, inclusive cartas precatórias e
de ordem.

6 Conclusão
Portanto, se é certo que o Poder Judiciário tem buscado sua modernização, incorporando, com rapidez, as inovações tecnológicas disponíveis em
contribuição ao aprimoramento dos seus serviços, com a crescente aquisição de
computadores, tecnologias, bem como a aplicação, com sucesso, de relatórios
e de programas gerenciais, a ponto de já abrigar os processos virtuais8, muitas
reformas ainda serão necessárias para que alcance, de forma satisfatória, a
eficiência em sua atuação.  
Assim, outras reformas estruturais ainda serão necessárias no caminho da modernização e do alcance da eficiência pelo Poder Judiciário, absorvendo, em seu cotidiano, a contínua aplicação do planejamento e da gestão
eficiente. O processo não dispensará, de igual forma, o envolvimento de todos
os seus integrantes, que devem comprometer-se com o desenvolvimento de
novos paradigmas para a Justiça brasileira, como instituição apta a responder
às novas demandas da sociedade, e a garantir seus direitos e sua dignidade.
Entretanto, os novos caminhos do Judiciário brasileiro, na direção da
eficiência de sua atuação, já estão sendo trilhados com a mencionada incorporação de um planejamento estratégico e a promoção crescente da necessidade
de observância dos mecanismos disponíveis de gestão e controle, enquanto
métodos eficazes para o alcance da eficiência nos seus serviços e, assim, ao
atendimento das novas demandas da sociedade, afastando as ideias pretéritas
de morosidade, rigidez e ineficiência.
8

Lei 11.419/2006 – Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei 5.869/1973 – Código
de Processo Civil; e dá outras providências.
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Deve-se reconhecer, no entanto, que a transformação do Judiciário
brasileiro com o objetivo de atender, de forma efetiva, ao princípio da eficiência
e, assim, assegurar que os processos tenham um prazo razoável de tramitação
até a respectiva conclusão, com a entrega da prestação jurisdicional definitiva,
representa um desafio de grande proporção, que exigirá a participação de todos
que o integram, o auxiliam e também dos próprios usuários.  
O objetivo mencionado, sem dúvida, exigirá transformações e
mudanças tanto nas perspectivas e estrutura do Poder Judiciário, como no
conteúdo das suas práticas, com intensa promoção do treinamento e capacitação dos seus integrantes. Isso permitirá a assimilação do planejamento
contínuo e da gestão eficaz e permanente, condição para o reconhecimento
da legitimidade de sua atuação de acordo com os princípios que o norteiam,
com alicerce na Constituição Federal, que, entre os fundamentos da República
Federativa do Brasil, destaca o respeito à dignidade da pessoa humana, que
se harmoniza com a garantia constitucional de uma duração razoável dos
processos judiciais.
Muitas metas firmadas pelo Judiciário ainda estão pendentes de
atendimento, mas sua definição e a busca contínua do seu alcance já revelam
uma vitória significativa. Inúmeros outros mecanismos de aperfeiçoamento da
atividade jurisdicional ainda deverão ser criados, como no campo legislativo,
através da modificação de diversas normas processuais, também em face da
própria forma de atuação dos seus integrantes, especialmente nós, magistrados,
que devemos, cada vez mais, incorporar o planejamento e a gestão no exercício
de nossas funções jurisdicionais e administrativas.
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Juizados Especiais Federais cíveis, princípios e o
paradigma da prestação jurisdicional ampla,
simples, célere e efetiva
Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes1

Introdução
O Poder Judiciário tem sido alvo de duras críticas referentes à morosidade na prestação jurisdicional, especialmente após o advento da Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, dos princípios, direitos e garantias
inerentes ao Estado democrático de direito então inaugurado. Foi revelada,
assim, em termos quantitativos, uma alta litigiosidade contida, pelo que se
cobrou, com o passar do tempo, uma resposta mais rápida e efetiva, mormente
pela parcela mais carente da população, cujo acesso à prestação jurisdicional
sempre foi mais difícil.1
Porém, a estrutura tradicional do Poder Judiciário e o sistema processual civil até então vigente tiveram dificuldade em apresentar uma resposta
adequada e apta a absorver tal litigiosidade.
A falta do devido acesso à prestação jurisdicional e a morosidade
nessa prestação significavam, na prática, alijamento de direitos e afronta aos
princípios e garantias previstos na Constituição Federal, entre os quais o amplo
acesso ao Poder Judiciário (XXXV do art. 5º), o devido processo legal (LIV do
art. 5º) e o contraditório e ampla defesa (LV do art. 5º).
Contudo, nesse contexto, prescreveu-se, no art. 98, I, da Constituição
Federal de 1988, a criação dos juizados especiais, nos seguintes termos:
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos,
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis
de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses

1

Juiz federal substituto.
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previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes
de primeiro grau;

E, num segundo momento, estabeleceu-se que a lei federal disporia
sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal, acrescentando-se, por intermédio da EC 22/99, o parágrafo único desse artigo (após
renumerado para § 1º pela EC 45/2004), in verbis:
§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da
Justiça Federal. (Renumerado pela Emenda Constitucional 45, de 2004)

Dessa forma, conforme prelecionam Fernando da Costa Tourinho
Neto e Joel Dias Figueira Júnior (2007, p. 44):
Buscou-se, desde então, concretizar o oferecimento de uma nova forma de
justiça com o advento do novo milênio, de maneira a equacionar o acesso
à jurisdição federal com a instrumentalidade e a efetivação do processo
(acesso à ordem jurídica justa), mediante a redução da litigiosidade contida,
diminuindo-se de maneira reflexa a carga de demandas da Justiça Federal
comum e solucionando-se as lides criminais envolvendo delitos denominados de “menor potencial ofensivo”.

Consequentemente foi editada a Lei 10.259, de 10/07/2001, que dispôs sobre a instituição dos Juizados Especiais cíveis e criminais no âmbito
da Justiça Federal, estabelecendo-se também a aplicação subsidiária da Lei
9.099/1995, até então aplicada apenas aos Juizados Especiais Estaduais.
Sustentam com propriedade os precitados autores que tal microssistema não versa apenas sobre um novo procedimento sumariíssimo, mas
sobre um novo processo especialíssimo e um rito diferenciado de origem
e fundamento constitucional (TOURINHO NETO; FIGUEIRA JÚNIOR,
2007, p. 47-48).
Como se verá, o sistema dos Juizados Especiais Federais cíveis está
voltado, especialmente, para a ampla, simplificada, rápida e efetiva prestação
jurisdicional, sendo informado por princípios comprometidos com esse desiderato.

2 Princípios dos Juizados Especiais Federais cíveis
Os princípios específicos dos Juizados Especiais Federais cíveis estão
arrolados no art. 2º da Lei 9.099/1990: “O processo orientar-se-á pelos critérios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
buscando, sempre que possível, a conciliação”.
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Tais princípios estão na base do sistema dos Juizados Especiais
Federais cíveis e, como se verá, têm, em seu conjunto, como modelo e desiderato, a prestação jurisdicional ampla, simples, célere e efetiva. Senão vejamos:
2.1 Princípio da oralidade
Trata-se de princípio geral de direito processual, mas que ganha
importância no sistema dos Juizados Especiais Federais cíveis, porquanto,
juntamente com os demais princípios correlatos, tem como paradigma a maior
celeridade e efetividade na prestação jurisdicional.
A respeito deste princípio, preleciona Antonio Carlos de Araújo
Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco (2006, p. 348)
que hodiernamente é raro o procedimento oral na sua forma pura, mas tem
se adotado o procedimento misto, na combinação dos dois procedimentos,
oral e escrito, sendo que pode haver até predominância quantitativa da palavra escrita. Igualmente, sustentam que o mencionado princípio representa
um complexo de ideias e de caracteres que se traduzem em vários princípios
distintos (2006):
[...]
Mais do que a verdadeira oralidade, em seu sentido primitivo, a oralidade
entre nós representa um complexo de idéias e de caracteres que se traduzem em vários princípios distintos, ainda que intimamente ligados entre
si, dando ao procedimento oral seu aspecto particular: os princípios da
concentração, da imediação ou imediatidade, da identidade física do juiz,
da irrecorribilidade das interlocutórias.
O princípio da imediação exige o contato direito do juiz com as partes e
as provas, a fim de que receba, sem intermediários, o material de que se
servirá para julgar (a imediação não está necessariamente ligada à oralidade, mas historicamente os dois princípios sempre andaram consideravelmente juntos). Como corolário indispensável da imediação, segue-se
o principio da identidade física do juiz: o magistrado deve ser o mesmo,
do começo ao fim da instrução oral, salvo casos excepcionais, para que
o julgamento não seja feito por um juiz que não teve contato direto com
os atos processuais. A aplicação dos princípios mencionados completa-se com o da concentração da causa em um período breve, reduzindo-se
a uma única ou poucas audiências, em curtos intervalos. E, enfim, para
concretizar a oralidade e a concentração, faz-se necessária a irrecorribilidade das interlocutórias, ou seja, das decisões proferidas no curso do
processo, sem determinar-lhe a extinção.
[...]
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Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior (2007,
p. 62) apontam a incidência do princípio da oralidade na legislação dos Juizados Especiais:
O legislador, atendo ao princípio da oralidade, dispôs, quantos aos Juizados
Especiais, que: a composição dos danos civis será homologada pelo juiz
mediante sentença irrecorrível (art. 74 da Lei 9.099/1995), só os atos exclusivamente essenciais serão objeto de registro escrito (art. 65, § 3º, da Lei
9.099/1995); nenhum ato será adiado (art. 80 da Lei 9.099/1995); todas as
provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento (art. 81, §
1º, da Lei 9.099/1995); a sentença será proferida em audiência (art. 81, § 2º,
da Lei 9.099/1995); somente será admitido recurso de sentença definitiva,
salvo nos casos do art. 4º (cf. art. 5º da Lei 10.259/2001).

Seguindo essa orientação, é possível acrescentar que os seguintes
dispositivos da Lei 9.099/1995 são informados pelo princípio da oralidade e
pelos demais princípios a ele relacionados: a) serão decididos de plano todos
os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência
e as demais questões serão decididas na sentença (art. 29, caput); b) sobre os
documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á imediatamente
a parte contrária, sem interrupção da audiência (parágrafo único do art. 29);
c) a prova oral não será reduzida por escrito, devendo a sentença referir, no
essencial, os informes trazidos nos depoimentos (art. 36); d) da sentença homologatória não caberá recurso, tendo eficácia de título executivo (parágrafo
único do art. 22, c/c o art. 41).
Por outro lado, em face da figura do conciliador (art. 18, 2ª parte, Lei
10.259/2001, c/c os arts. 16 e 26 da Lei 12.153/2009), houve certa mitigação do
princípio da identidade física e da imediação, na medida em que o conciliador,
sob a supervisão do juiz, pode conduzir a audiência de conciliação, bem como,
para fins de encaminhamento da composição amigável, poderá ouvir as partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia, e, não obtida a
conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo dispensar
novos depoimentos, se entender suficientes para o julgamento da causa os
esclarecimentos já constantes dos autos e não houver impugnação das partes2.

2

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado 45 do Fonajef: “Havendo contínua e permanente fiscalização do juiz
togado, conciliadores criteriosamente escolhidos pelo Juiz, poderão, para certas matérias, realizar atos
instrutórios previamente determinados, como redução a termo de depoimentos, não se admitindo,
contudo, prolação de sentença a ser homologada”.
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2.2	Princípios da simplicidade e da informalidade
Entende Humberto Theodoro Júnior por princípio da simplicidade
que “[...] o feito deve fluir sem ensejar incidentes processuais, como as intervenções de terceiros, o que, todavia, não impede o cabimento das exceções
processuais (suspeição ou impedimento do juiz)” e, quanto ao princípio
da informalidade, aduz que “A informalidade dispensa solenidades para os
atos processuais, que poderão ser praticados pela própria parte, sem a obrigatoriedade da intervenção técnica do advogado” (THEODORO JÚNIOR,
2007, p. 488).
Veja que os dois princípios específicos ora mencionados têm como modelo e objetivo a simplificação, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
Como exemplo da incidência dos princípios ora tratados, podemos
citar os seguintes dispositivos: a) “Não se admitirá, no processo, qualquer forma
de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio”
(art. 10 da Lei 9.099/1995); b) “O processo instaurar-se-á com a apresentação
do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado” (art. 14 da Lei 9.099/1995)
(destacamos); c) “Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:...” (§ 1º do art. 14 da Lei 9.099/1995) (destacamos); d) “O pedido oral será
reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema
de fichas ou formulários impressos” (§ 3º do art. 14 da Lei 9.099/1995); e) “As
partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, advogado
ou não” (art. 10, caput, da Lei 10.259/2001).
2.3	Princípio da economia processual e princípios consectários
São princípios não só aplicáveis ao sistema dos Juizados Especiais
Federais, já que também são princípios gerais de direito processual. Todavia,
como se verá, igualmente, têm por paradigma a celeridade e a efetividade na
prestação jurisdicional, pelo que estão em relevante posição no microssistema
dos Juizados Especiais Federais cíveis.
A propósito, no que tange à aplicação do princípio da economia
processual no âmbito dos Juizados Especiais Federais, mister se faz consignar
lição de Guilherme Bollorini Pereira (2004, p. 45), segundo o qual tal princípio:
[...] é o princípio motriz dos juizados especiais, tanto dos federais como dos
estaduais. O processo deve buscar, no menor espaço de tempo possível, satisfazer as partes com a prestação jurisdicional rápida e segura, sem delongas.
Praticado um ato processual, mesmo em forma não prevista em lei, mas
que atinge sua finalidade, sem qualquer prejuízo para as partes, ele é válido.
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Tem por escopo obter, segundo Moacyr Amaral Santos (1997, P. 68
Apud), “o máximo resultado com o mínimo emprego possível de atividades
processuais” (apud TOURINHO NETO; FIGUEIRA JÚNIOR, 2005, p. 415).
Outrossim, segundo Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, o referido princípio tem por
consectários os princípios do aproveitamento dos atos processuais (art. 250
do CPC) e da instrumentalidade das formas3, o qual, por sua, vez “quer que só
sejam anulados os atos imperfeitos se o objetivo não tiver sido atingido (o que
interessa, afinal, é o objetivo do ato, não o ato em si mesmo) [...]” (CINTRA, et
al 2006, 366). Prelecionam ainda que a adoção de procedimentos sumaríssimos
é postulado do princípio da economia processual, uma vez que acarreta maior
celeridade na prestação jurisdicional (CINTRA, 2006, et al p. 79).
Destaque-se sustentar ainda Carreira Alvim, tratando do princípio
da economia processual, que, “Em favor desse princípio, atua outro princípio,
segundo o qual nenhum ato processual deve ser corrigido, repetido, ou anulado,
se da sua inobservância nenhum prejuízo tiver resultado para a parte contrária
(princípio da sanação ou sanabilidade)” (ALVIM, 2003, p. 49).
A título de incidência dos princípios da economia processual, da instrumentalidade e da sanabilidade, podemos mencionar os seguintes preceitos
legais: a) “Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º
desta Lei” (art. 13, caput, da Lei 9.099/1995); b) “Não se pronunciará qualquer
nulidade sem que tenha havido prejuízo” (§ 1º do art. 13 da Lei 9.099/1995); c)
“O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação” (§ 3º
do art. 18 da Lei 9.099/1995); d) “As intimações serão feitas na forma prevista
para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação” (art. 19 da
Lei 9.099/1995); e) “Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde
logo cientes as partes” (§ 1º do art. 19 da Lei 9.099/1995).
2.4	Princípio da celeridade
O princípio em apreço dispensa maiores comentários quanto à sua
importância no sistema dos Juizados Especiais Federais cíveis, mormente porque lhe é ínsito o modelo da rápida prestação jurisdicional.
Aliás, está em sintonia com a garantia constitucional a duração razoavelmente célere do processo (art. 5º da LXXVIII da CF/88). Igualmente,
3

Conf. CINTRA (2006, p. 79).
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está em conformidade com o disposto no art. 98, I, da Constituição Federal de
1988, que prevê que os juizados especiais terão procedimento sumariíssimo,
bem assim permitiu, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento
de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.
Por outro lado, informa Ricardo Cunha Chimenti (1999, p. 12) que
a maior expectativa gerada pelo sistema dos Juizados Especiais é a promessa
de celeridade sem ofensa ao princípio da segurança das relações jurídicas.
Percebe-se a incidência do referido princípio em vários dispositivos
da Lei 9.099/1995 como na Lei 10.259/2001, os quais, em regra, permitem
uma maior celeridade na tramitação do processo, como, por exemplo: a) “Não
se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de
assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio” (art. 10 da Lei 9.099); b) “Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em
seguida, proferida a sentença” (art. 28 da Lei 9.099/1991); c) “Serão decididos
de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento
da audiência. As demais questões serão decididas na sentença” (art. 29, caput,
da Lei 9.099/1991); d) “Sobre os documentos apresentados por uma das partes,
manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência”
(parágrafo único da Lei 9.099/1991); e) “Exceto nos casos do art. 4o, somente
será admitido recurso de sentença definitiva” (art. 5º da Lei 10.259/2001).
2.5	Outros princípios presentes no sistema dos Juizados Especiais Federais cíveis
Há também outros princípios gerais do processo que informam o
microssistema dos Juizados Especiais Federais cíveis, em que é possível depreender os paradigmas de simplificação, ampliação, celeridade e efetividade da
prestação jurisdicional.
Veja que Guilherme Bollorini Pereira (2004, p. 38), seguindo as lições de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, aponta outros princípios de caráter
geral de acesso à Justiça que informam os Juizados Especiais Federais, entre
os quais o princípio da acessibilidade, que “pressupõe a ‘existência de pessoas
(sujeitos de direito) capazes de estar em juízo’, mas sem limitações de ordem
financeira, com manejo adequado e efetivo dos instrumentos legais postos à
disposição, tanto judiciais como extrajudiciais, sempre visando à efetivação de
seus direitos”; o princípio da operosidade, pelo qual “todos os envolvidos, direta
ou indiretamente, na atividade judicial, devem atuar de maneira produtiva e
com máximo empenho, com a finalidade, sempre presente, de ‘assegurar o
efetivo acesso à Justiça’”; o princípio da utilidade, pelo qual é assegurado ao
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vencedor no processo tudo aquilo que o direito lhe concede, assim como, de seu
lado, sugere ainda o princípio da igualdade absoluta das partes no processo, “[...]
significando idênticos direitos e deveres processuais conferidos às partes, sem
discriminações no tocante aos prazos processuais da Fazenda Pública Federal,
e sem o privilégio do reexame necessário, abolido por completo nas causas de
competência dos Juizados Especiais Federais (art. 13 da Lei 10.259/2001)”.
Quanto ao princípio da operosidade, impõe-se salientar a necessidade
de que o empenho não fique apenas restrito aos órgãos do Poder Judiciário
integrantes do JEF, mas que as partes e/ou seus representantes também participem, de forma ativa e diligente, na busca de uma rápida e efetiva prestação
jurisdicional, mormente na medida em que o sistema do JEF permite um maior
acesso a tal prestação, com isenção de custas e honorários no juízo monocrático, bem como a possibilidade de se postular em juízo sem a representação
por advogado.
A ampliação do acesso à prestação jurisdicional a uma parcela da
população mais carente e até então alijada de seus direitos não pode servir
de justificativa para a negligência ou falta de compromisso com o processo e
seus atos. Isso porque tal acesso ampliado, a meu sentir, implica afirmação da
cidadania, pelo que acarreta não só direitos, mas também os deveres inerentes.
José Afonso da Silva (2006, p. 36), ao tratar da nova dimensão da
cidadania, preleciona que:
[...] consiste consciência de pertinência à sociedade estatal como titular de
direitos fundamentais, de dignidade como pessoa humana, da integração
participativa no processo de poder, com a igual consciência de que essa situação subjetiva envolve também deveres de respeito à dignidade do outro, de
contribuir para o aperfeiçoamento de todos. (destacamos).

A meu sentir, são informadas pelo princípio da operosidade, por
exemplo, as hipóteses de extinção do processo previstas no art. 51 da Lei
9.099/1995: a) “quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo” (I); b) “quando, falecido o autor, a habilitação depender
de sentença ou não se der no prazo de trinta dias” (V); c) “quando, falecido o
réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da
ciência do fato” (VI). A propósito, o § 1º desse artigo prescreve que a extinção
do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal
das partes.
Com relação ao princípio da utilidade, percebe-se sua incidência
nos seguintes dispositivos da Lei 10.259/2001, especialmente dos arts. 16 e
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17: a) “O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado,
que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será
efetuado mediante ofício do Juiz à autoridade citada para a causa, com cópia
da sentença ou do acordo” (art. 16); b) “Tratando-se de obrigação de pagar
quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem
do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa
Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório”
(art. 17, caput); c) “Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal,
as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei
para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput)” (§ 1º do
art. 17); d) “Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro
do numerário suficiente ao cumprimento da decisão” (§ 2º do art. 17).
Veja que a execução se dá no bojo do mesmo processo, dispensando,
pois, o processo de execução autônomo, e, nos termos dos dispositivos supratranscritos, uma vez transitada em julgado a sentença, dá-se início à execução
do julgado. Segundo sustenta Guilherme Bollorini Pereira (2004, p. 202), não
há necessidade de o exequente requerer para que o juiz oficie à ré para que
cumpra a sentença.

3 Particularidades do sistema dos Juizados Especiais Federais
cíveis, a aplicação excepcional do Código de Processo Civil e
a garantia constitucional da duração razoavelmente célere do
processo
Conforme é possível constatar, o microssistema dos Juizados Especiais Federais cíveis tem como objetivo e paradigma uma prestação jurisdicional ampla, simples, rápida e efetiva, significando, como já se disse alhures,
verdadeiro “acesso à ordem jurídica justa” (TOURINHO NETO; FIGUEIRA
JÚNIOR, 2007, p. 44).
Destarte, em face das particularidades desse sistema e de seu modelo
processual, a aplicação do Código de Processo Civil deve se dar apenas nos
casos em que houver omissão na legislação específica e se for compatível com
tal sistema e seus princípios.
Aliás, segundo escólio de Antônio F. S. do Amaral e Silva e Jairo
Gilberto Schäfer (2007, p. 19):
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Somente em último caso devemos recorrer ao Código de Processo Civil,
a mais formal das legislações procedimentais. Até porque as novas leis de
processo (Lei 9.099 e Lei 10.259) são, na verdade, alternativas à velha forma
de processar, instruir e julgar. Ao chamarmos o CPC para resolver os novos
conflitos, estaremos criando um quarto gênero processual, com certeza, o
pior de todos, pois advindo da mistura de princípios diferentes e, muitas
vezes, antagônicos.

É também o que se depreende da lição de Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior (2007, p. 61):
Dessa feita, há de se rechaçar a inaplicabilidade absoluta das normas de
processo delineadas na referida codificação; há que se observar, isto sim,
que elas só terão incidência em casos excepcionais, na hipótese de omissão
legislativa dos microssistemas e desde que se encontrem em perfeita consonância com os princípios orientadores dos Juizados Especiais Federais
(diga-se o mesmo a respeito dos Juizados Estaduais).

E também em razão dessas especificidades do sistema dos Juizados
Especiais Federais cíveis, este configura instrumento da garantia constitucional da duração razoavelmente célere do processo prevista no inciso LXXVIII,
incluído pela EC 45, de 2004, segundo o qual: “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação”.
Acerca da duração razoável do processo, impõe seja colacionado trecho do julgamento no TRF4, HC 2008.04.00.000136-2, Sétima Turma, relatora
Vera Lúcia Feil Ponciano, D.E. 14/02/2008:
[...]1. A questão da razoável duração do processo é entendida em vários
países como uma projeção do princípio do devido processo legal, conforme
reconhecido inicialmente na Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (Roma, 4 de novembro de
1950). Influenciada pelo pacto europeu, a Convenção Americana de Direitos
Humanos de 1969, também conhecida como Pacto de San José da Costa
Rica, da qual o Brasil foi signatário, internalizada no direito brasileiro por
meio do Decreto 678, de 06/11/1992, tratou, no art. 8º, do devido processo
e da celeridade [...]

Ao analisar as dimensões jurídico-constitucionais do direito ao processo equitativo, Canotilho (2009, p. 499) defende que tal direito também implica, além da garantia de uma proteção jurídica eficaz, que seja temporalmente
adequada, no que particularmente sustenta que:
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[...] ao demandante de uma protecção jurídica deve ser reconhecida a possibilidade de, em tempo útil (<<adequação temporal>>, <<justiça temporalmente adequada>>), obter uma sentença executória com força de caso
julgado – <<a justiça tardia equivale a uma denegação da justiça>> (cfr.
supra) [...]

Por outro lado, o citado autor sustenta que a justiça em tempo adequado não significa necessariamente justiça acelerada, a qual, em razão da diminuição das garantias, pode conduzir à injustiça material. Portanto, a celeridade
há de ser sopesada com as demais garantias processuais para que configure, de
fato, projeção do devido processo legal, e não sua supressão.

Conclusão
Conclui-se, por fim, que o Poder Judiciário e o Processo Civil tradicionais, ante as críticas referentes à demora na prestação jurisdicional, sobretudo em face do advento da Constituição Federal de 1988, tiveram dificuldade
em apresentar uma resposta adequada e apta a absorver a alta litigiosidade
contida, sendo que tal morosidade significava, na prática, alijamento de direitos
e afronta aos princípios e garantias previstos na Constituição Federal, entre os
quais o amplo acesso ao Poder Judiciário (XXXV do art. 5º), o devido processo
legal (LIV do art. 5º) e o contraditório e a ampla defesa (LV do art. 5º).
Contudo, o art. 98, I, da Constituição Federal de 1988 previu a criação dos juizados especiais, e, num segundo momento, estabeleceu-se que a
lei federal disporia sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça
Federal, acrescentando-se, por intermédio da EC 22/99, o parágrafo único
desse artigo (após renumerado para § 1º pela EC 45/2004). Posteriormente, foi
editada a Lei 10.259, de 10/07/2001, que dispôs sobre a instituição dos Juizados
Especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal, estabelecendo ainda
a aplicação subsidiária da Lei 9.099/1995, até então com aplicação restrita aos
Juizados Especiais Estaduais.
Viu-se, em seguida, que o microssistema dos Juizados Especiais Federais não era apenas um novo procedimento sumariíssimo, mas sobre um
novo processo especialíssimo e um rito diferenciado de origem e fundamento
constitucional.
Após, foram estudados os princípios que estão na base do sistema
dos Juizados Especiais Federais cíveis.
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Tratou-se, primeiramente, do princípio da oralidade, destacando-se
que tal princípio representa um complexo de ideias e de caracteres que se traduzem em vários princípios distintos, sendo eles os princípios da concentração,
da imediação ou imediatidade, da identidade física do juiz, da irrecorribilidade
das interlocutórias. Em seguida, foram analisados os princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual, do aproveitamento dos atos
processuais, da instrumentalidade das formas, da sanação (ou sanabilidade)
e da celeridade.
Também foram apresentados outros princípios gerais do processo
que informam microssistema dos Juizados Especiais Federais cíveis, sendo eles
os princípios da acessibilidade, da operosidade, da utilidade e da igualdade
absoluta das partes no processo.
Na análise desses princípios, foi possível verificar que, em seu conjunto, têm por objetivo e paradigma a prestação jurisdicional ampla, simples,
célere e efetiva.
Assim, em face dessas particularidades do microssistema dos Juizados Especiais Federais cíveis e de seu modelo processual, constatou-se que a
aplicação do Código de Processo Civil deve se dar apenas nos casos em que
houver omissão na legislação específica e se for compatível com tal sistema e
seus princípios.
Por fim, também em razão dessas especificidades, foi assinalado
que o sistema dos Juizados Especiais Federais cíveis configura instrumento
da garantia constitucional da duração razoavelmente célere do processo
prevista no inciso LXXVIII, incluído pela EC 45, de 2004, que, por sua vez, é
projeção do princípio do devido processo legal. Por outro lado, asseverou-se
que a celeridade deverá ser sopesada com as demais garantias processuais
para que configure, de fato, projeção do devido processo legal, e não sua
supressão.
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Reflexões a respeito do tema de gestão de pessoas
Silvia Elena Petry Wieser1

Esclareço que é difícil escrever a respeito de gestão de pessoas, não
só por nunca ter me dedicado a estudar profundamente o assunto e saber do
risco inerente de apresentar um texto superficial, mas principalmente porque,
embora esteja refletindo a respeito do tema, não obtive ainda o sucesso esperado no meu ambiente de trabalho a ponto de me sentir à vontade para levar
a terceiros o que eu penso.1
Sendo assim, peço ao leitor que examine o que escrevi apenas como
breves reflexões decorrentes da solicitação da Esmaf para compartilhar as minhas divagações a respeito do curso de gestão oferecido.
Parto de algumas importantes ponderações feitas pelo professor de
filosofia da PUC de São Paulo, o filósofo Mario Sergio Cortella em sua palestra
Qual é a tua obra?:
a) necessidade sempre de darmos o nosso melhor em tudo que fizermos;
b) sempre se ter em mente que a finalidade do poder é servir e não
servir a si mesmo.
Bem, assumo que, após trabalhar na Justiça há quatorze anos, estando
há oito anos em uma vara de competência mista com mais de 8.000 processos
na tramitação ajustada, receio sentir que apenas “enxugo gelo”2, estando envolvida por uma certa letargia, tendo todas as rotinas pré-determinadas e sequer
possuindo tempo para refletir a respeito dos diversos temas que aparecem na
minha mesa todos os dias.
Mas sei que o pouco poder que tenho é para servir e será que estou
servindo pouco? Será que a minha atuação é medíocre? Será que era isso o que
me propus quando ingressei na magistratura?

1

Juíza federal.

2

“Enxugar gelo” – expressão muito utilizada na Justiça, significa que o serviço nunca chega ao fim.
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Dizem que é burrice sonhar em mudar o mundo aos quarenta; isso só
é possível se sonhar-se aos vinte anos. Mas podemos adaptar o sonho e querer
apenas contribuir para que o mundo melhore, não?
Bem comecei a pensar no que poderia ser alterado no meu trabalho,
saindo da frente do nosso novo grande irmão, que é o computador, e olhando
a minha volta: além de um local lotado de processos azuis, rosa e laranja, vejo
também diversas pessoas trabalhando ao meu lado.
Eis a equipe na qual eu me insiro. Quem está do lado de dentro do
nosso balcão sabe que existe o trabalho essencial de outras mãos que juntam
petições, despacham, certificam, expedem mandados, publicam, atendem balcão, minutam sentenças, ainda que caiba aos juízes examinar antes de assinar
os atos praticados e ao diretor fiscalizar, mas nada é feito sem essa equipe.
Logo, faço parte de um microcosmo no âmbito da Justiça. Entendo
também que não se chega a lugar nenhum sem se demonstrar às pessoas que
compõem esse microcosmo, chamado vara, a importância do serviço de cada
um para Justiça.
Lembro bem das palavras de Mario Sergio Cortella e Eugênio Mussak
(2009, p. 114):
[...] líderes são indivíduos que necessariamente têm dois focos. Hoje insistimos muito que temos que ser focados naquilo que fazemos, porque,
se não formos focados iremos desperdiçar energia. E o líder tem sempre
dois focos: “Um foco é o resultado que ele deseja atingir e o outro são as
pessoas que vão ajudá-lo a atingir aquele resultado. Tente visualizar esse
gráfico Blake e Mounton criaram um teste que qualquer pessoa pode fazer
na internet; assim ele ficará sabendo se a sua tendência é ser um líder mais
focado nos resultados — e, no caso ser um líder mais apolíneo — ou se ele
é mais focado nas pessoas — e, então seria um líder mais dionisíaco. E, ao
perceber-se, a pessoa poderia fazer a devida correção de rumo. O ideal é
que ela não esteja no quadrante inferior direito, sendo totalmente focada
no resultado, totalmente apolínea; ou que se situe no quadrante superior
esquerdo, sendo, portanto um líder que pode apaixonar as pessoas, mas que
poderá perder o respeito, porque esquece o resultado. As pessoas desejam
um líder que as conduza ao resultado.

Saindo do meu foco de resultado, constato que há um fator desmotivador intrínseco para a equipe, pois, para as partes e advogados, aparentemente, só existe a figura do juiz que assina o processo, ou seja, não há
o conhecimento direto da importância que representa para o processo o
trabalho dos servidores.
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Desta forma, preciso garantir um comprometimento maior da minha
equipe de trabalho. Mas como?
Após alguns anos na Justiça, já percebi que o simples elogio por si não
fará minha equipe mais comprometida, isso porque podemos correr o risco
de nos esquecermos de pessoas importantes para o sucesso da empreitada; às
vezes, aparentemente, algumas pessoas se dedicaram menos, mas fizeram o
máximo que entendiam possível. Também existe o elogio feito a todo o grupo,
mas que pode acarretar o famoso — digamos — “desempenho padrão”, pois,
se a pessoa que recebe o mesmo elogio que outro se dedicou menos, qual é o
motivo para que posteriormente se dedique mais?
Vejo a importância da opinião da equipe como fator essencial de
garantia de comprometimento, além de perceber sua importância prática,
pois são pessoas que lidam diretamente com uma imensa gama de tarefas
diferentes da minha, uma vez que ainda entendo que o enfoque maior do
trabalho do juiz deve estar no exame dos fatos existentes no processo.
Também não há dúvida que as pessoas sabem mais a respeito do
seu trabalho do que a organização permite que elas demonstrem, conforme
exemplo do capitão de mar e guerra D. Michael Abrashoff (2006, p. 52), em que
um dos marinheiros de seu navio, com o qual conversou, sugeriu que, em vez
de pintarem os navios seis vezes por ano em razão da oxidação dos parafusos,
como era hábito na marinha americana, o que acarretava que, a cada dois meses,
os marinheiros mais jovens despendessem um tempo enorme lixando e pintando os navios, se utilizassem parafusos de aço inoxidável. Segundo o capitão
de mar e guerra tal simples mudança permitiu que a Marinha economizasse
tempo e dinheiro, pois começou a pintar os navios somente uma vez por ano.      
Ora, essa simples ideia que economizou tempo, mão de obra e dinheiro para a Marinha americana partiu de um jovem marinheiro, pois era ele
que trabalhava na pintura do navio. Com certeza, creio eu, seria mais difícil
um Comodoro, em razão das muitas estratégias globais que deve examinar em
seu trabalho, olhar para a questão do parafuso, contudo tal detalhe fez uma
diferença enorme.
Volto às palavras do comandante Abrashoff (2006):
Pouco tempo depois de assumir o comando do navio Benfold prometi a
mim mesmo considerar cada encontro com qualquer pessoa do navio como
a coisa mais importante do momento. Não foi fácil para mim, e não saí tão
bem assim, mas o entusiasmo da minha tripulação e as suas ideias inteligentes me ajudaram a perserverar.
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Desta forma, vejo a importância de confiar na minha equipe, mais
uma vez citando o capitão de mar e guerra Abrashoff (2006):
Também constato que o rumo do sucesso é dar às tropas toda a responsabilidade que esteja ao alcance delas e então ficar observando, mas a confiança é uma via de mão dupla: você precisa fazer jus a ela e você só faz jus
à confiança ao concedê-la.

Com efeito, mais uma vez, lembro-me do receio de parecer presunçosa, porque, em um passado recente, passei por alguns percalços sérios com a
equipe com a qual trabalho, quando permiti que desavenças internas minassem
o trabalho da equipe.
Sendo assim, repensando os meus erros, constato que, embora nunca
tenha deixado de acreditar no espírito de equipe, reconheço que a impedi de
progredir em não ser assertiva no tocante às metas a serem atingidas e não
estimular mais o espírito de união.
Acredito hoje que meu principal desafio não é só fazer com que as
pessoas se sintam donas da instituição, mas que percebam que devem deixar
de lado todas as diferenças individuais e trabalhar todas juntas para o bem da
Justiça.
Imagino que isso pareça ser mais fácil em uma organização pública
como é a Justiça, mas vejo que todos nós temos dificuldade de nos vermos
dentro de uma estrutura maior, consequentemente abrindo espaços para que
diversos conflitos internos diminuam nossa confiança em nós mesmos e na
nossa equipe.
Pessoalmente, desconfio que o fato de lidarmos diariamente com
conflitos alheios nos torna mais sujeitos a ser beligerantes.
Atualmente, verifico que devo ser mais assertiva em relação à necessidade de esclarecer, no ambiente de trabalho, que ressentimentos e queixas devem realmente ser expressos da melhor forma e somente à pessoa que
os causou, procurando-se sempre demonstrar com cuidado o erro do outro,
servindo-se de terceiro apenas na situação em que não se possa esclarecer o
seu ponto de vista ao outro.
Também a respeito da importância de permitir que outras pessoas
da equipe lhe digam o que está errado, transcrevo, mais uma vez, as palavras
do capitão D. Michael Abrashoff (2006, p. 91):
Li em um artigo do New York Times que, de acordo com o que as investigações sobre o Greenville revelaram, a tripulação do submarino respeitava
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demais o oficial comandante para questionar uma decisão dele. “Se isso é
respeito, não o quero. Você precisa que o seu pessoal da empresa seja capaz
de lhe dar um tapinha no ombro e dizer: Será que esse é o melhor procedimento? ou “Vá com calma”. A história registra incontáveis acidentes  nos
quais o comandante dos navios ou gerentes das empresas permitiram que
um clima de intimidação tomasse conta do local de trabalho, silenciando
os subordinados, cujas advertências podiam ter evitado um desastre. Até
mesmo quando a relutância em falar baseia-se na admiração pelos conhecimentos e pela experiência do oficial comandante, deve-se permitir  a
criação de um clima para questionar as decisões e estimular uma segunda
verificação.

Contudo, aprendi também que os erros devem ser sempre comunicados diretamente às pessoas que os cometeram e jamais a terceiros, sob pena
de se perder a confiança, isso porque em regra os erros podem ser consertados,
mas não a confiança.
Assim, concluo que devemos não ter medo de errar e examinar sempre as nossas certezas, pois só é velho quem parou de aprender.
Eis as minhas reflexões, agradecendo a Esmaf a oportunidade de
refletir a respeito do trabalho de equipe.
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“Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço”
Tales Krauss Queiroz1

Do Judiciário se espera não apenas que julgue com qualidade, mas
que decida tempestivamente. É antiga a frase de Rui Barbosa de que “justiça
tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”. Na atual sociedade, complexa e globalizada, quer-se, cada vez mais, um Judiciário eficiente
e eficaz. Expressões ou jargões do cotidiano da iniciativa privada, como boa
gestão, planejamento, resultado, agora ganham espaço no dia a dia da administração judiciária.1
A Emenda Constitucional 19/1998 inseriu a eficiência no rol dos
princípios da Administração Pública2. A partir da Emenda, 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”.
A Emenda 45/2004, da reforma do Judiciário, trouxe, como projeção
do princípio da eficiência e do devido processo legal, o seguinte postulado: “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (inciso
LXXVIII do art. 5º – destaquei). É o que está sendo denominado pela doutrina
como princípio da razoável duração do processo3.
1

Juiz federal substituto.

2

Como lembra Bandeira de Mello (2009, p. 1.051-1.052), a eficiência nada mais é do que o antigo princípio da “boa administração”, do direito italiano.

3

A positivação desse princípio no ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, deu-se anteriormente,
com o Decreto 678/1992, que promulgou a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, de 1969
(Pacto de San José da Costa Rica). Segundo o item 5 do art. 7º da Convenção, que trata do direito à
liberdade pessoal, toda “pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz
ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de
um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo”. No mesmo
sentido é o item 6 do mesmo art. 7º ao dispor que toda “pessoa privada da liberdade tem direito a
recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de
sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais”. O item 1 do art. 8º
da Convenção, dedicado às garantias judiciais, prevê que toda “pessoa tem direito a ser ouvida, com as
devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente
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Mas o princípio da razoável duração do processo tem significação
apenas geral e abstrata, como que a sinalizar para o Legislativo e Executivo
que medidas legislativas e administrativas devem ser adotadas para acelerar o
processo (políticas públicas que garantam eficiência4), ou deve ter aplicação
a casos práticos, individuais e concretos? Tem o cidadão o direito de exigir,
perante o Judiciário, que a Administração Pública julgue um processo administrativo com rapidez? Avançando um pouco mais, tem o cidadão o direito
de exigir, perante o Judiciário, que o próprio Judiciário julgue um processo
judicial com rapidez?
O direito à razoável duração do processo está atualmente radicado
no seleto grupo dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Assim, do
ponto de vista normativo, não parece haver dúvidas de que não julgar ou demorar a julgar um processo constitui lesão a esse direito subjetivo do cidadão
a um processo célere. Por sua vez, o inciso XXXV do art. 5º da Constituição
Federal é de todos conhecido, sendo quase um truísmo dizer que nenhuma
lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída do Judiciário (“a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”).
Pelo texto constitucional, o direito a um julgamento célere abrange
o âmbito judicial e administrativo (“a todos, no âmbito judicial e administrativo5[...]”, diz o inciso LXXXVII do art. 5º da CF/88).
e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada
contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal
ou de qualquer outra natureza”. Ressalto ainda que muitos doutrinadores consideravam esse princípio
implícito em nosso ordenamento constitucional, visto como uma exigência do devido processo legal.
4

Nesse plano institucional, da política pública judiciária, é preciso reconhecer os avanços e melhoras.
Leis diversas sobre a expansão da justiça, diminuição dos recursos, simplificação de procedimentos,
informatização do processo e outros, têm sido promulgadas. A própria Emenda 45/2004 trouxe
importantes alterações nesse campo (previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e
promoção de magistrados; aferições objetivas de produtividade e desempenho; incentivo à delegação
a servidores para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório;
criação dos institutos da súmula vinculante e repercussão geral; controle externo (criação do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ). O CNJ, aliás, tem sido um relevante instrumento de concretização do
princípio da razoável duração do processo, adotando administrativamente práticas de gestão estratégica
e estabelecendo padronizações e uniformizações de procedimentos, na diretriz da denominada cultura
de resultados (programas de metas, mapeamentos estatísticos, incentivos a práticas inovadoras).

5

No âmbito legislativo, há também mora ou omissão. A atividade legislativa, igualmente, não está
infensa a ingerências do Judiciário tendentes a tornar mais ágil e efetivo o processo de elaboração
das leis. A inadimplência legislativa, contudo, é remediada por instrumentos de proteção específicos,
ligados ao controle de constitucionalidade. De um lado, para a omissão abstrata do legislador, temse a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a
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O cidadão tem com frequência acionado o Judiciário para fazer valer
esse direito no âmbito administrativo.
O número de ações judiciais com o propósito de acelerar o julgamento de processos administrativos tem sido expressivo. No campo tributário,
por exemplo, são comuns as ações de contribuintes para garantir agilidade aos
processos de compensação e de ressarcimento de créditos. Na Justiça Federal,
para ficar em alguns casos, são usuais as ações para que a Anvisa e o Ministério das Comunicações, respectivamente, julguem com rapidez os processos
de registro de medicamentos e os pedidos de autorização de rádios comunitárias. Na jurisprudência os precedentes sobre o tema se avolumam e neles,
invariavelmente, o Judiciário assinala ordem para que determinado órgão da
Administração Pública, em um prazo razoável, julgue o processo administrativo. Essas injunções do Judiciário para que se apreciem com rapidez os procedimentos administrativos, é preciso que se diga, não têm sido interpretadas
como ofensivas ao princípio da separação dos Poderes.
Transcrevo julgados que retratam a aplicação do princípio no âmbito
do processo administrativo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO
PARA EXAME DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ART. 24 DA LEI
11.457/07. 1. Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo
para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a
jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo
os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a
Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento
administrativo. Precedente do STJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp
1145692/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010) (destaquei)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS.
DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE
PRAZO RAZOÁVEL PARA O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO
DEMARCATÓRIO. POSSIBILIDADE. [...] 2. O aresto atacado abordou todas as questões necessárias à integral solução da lide, concluindo, no entanto,
inconstitucionalidade da omissão de medida legislativa para tornar efetiva norma constitucional, será
dada ciência ao Legislativo para que adote as providências necessárias (§ 2º do art. 102 da CF/88).
De outro, para a omissão em um caso concreto, há o mandado de injunção, instrumento colocado à
disposição do cidadão “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania” (inciso LXXI do art. 5º da CF/88).
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que é possível a fixação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para que
o Poder Executivo proceda à demarcação de todas as terras indígenas dos
índios Guarani. 3. A demarcação de terras indígenas é precedida de processo
administrativo, por intermédio do qual são realizados diversos estudos de
natureza etno-histórica, antropológica, sociológica, jurídica, cartográfica
e ambiental, necessários à comprovação de que a área a ser demarcada
constitui terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. O procedimento
de demarcação de terras indígenas é constituído de diversas fases, definidas,
atualmente, no art. 2º do Decreto 1.775/96. 4. Trata-se de procedimento
de alta complexidade, que demanda considerável quantidade de tempo e
recursos diversos para atingir os seus objetivos. Entretanto, as autoridades
envolvidas no processo de demarcação, conquanto não estejam estritamente
vinculadas aos prazos definidos na referida norma, não podem permitir que
o excesso de tempo para o seu desfecho acabe por restringir o direito que se
busca assegurar. 5. Ademais, o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição
Federal, incluído pela EC 45/2004, garante a todos, no âmbito judicial e
administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação. 6. Hipótese em que a demora excessiva na conclusão do procedimento de demarcação da Terra Indígena Guarani está bem
evidenciada, tendo em vista que já se passaram mais de dez anos do início do
processo de demarcação, não havendo, no entanto, segundo a documentação
existente nos autos, nenhuma perspectiva para o seu encerramento. 7. Em tais
circunstâncias, tem-se admitido a intervenção do Poder Judiciário, ainda que
se trate de ato administrativo discricionário relacionado à implementação
de políticas públicas. 8. “A discricionariedade administrativa é um dever
posto ao administrador para que, na multiplicidade das situações fáticas,
seja encontrada, dentre as diversas soluções possíveis, a que melhor atenda à
finalidade legal. O grau de liberdade inicialmente conferido em abstrato pela
norma pode afunilar-se diante do caso concreto, ou até mesmo desaparecer,
de modo que o ato administrativo, que inicialmente demandaria um juízo
discricionário, pode se reverter em ato cuja atuação do administrador esteja
vinculada. Neste caso, a interferência do Poder Judiciário não resultará em
ofensa ao princípio da separação dos Poderes, mas restauração da ordem
jurídica.” (REsp 879.188/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
de 2.6.2009) 9. Registra-se, ainda, que é por demais razoável o prazo concedido pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição para o cumprimento
da obrigação de fazer — consistente em identificar e demarcar todas as
terras indígenas dos índios Guarani situadas nos municípios pertencentes
à jurisdição da Subseção Judiciária de Joinville/SC, nos termos do Decreto
1.775/96, ou, na eventualidade de se concluir pela inexistência de tradicionalidade das terras atualmente ocupadas pelas comunidades de índios
Guarani na referida região, em criar reservas indígenas, na forma dos arts.
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26 e 27 da Lei 6.001/73 —, sobretudo se se considerar que tal prazo (vinte
e quatro meses) somente começará a ser contado a partir do trânsito em
julgado da sentença proferida no presente feito. [...] (RESP 200900825478,
DENISE ARRUDA, STJ - PRIMEIRA TURMA, 01/12/2009) (Destaquei.)
ADMINISTRATIVO – AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE
RÁDIO COMUNITÁRIA – PRELIMINARES. 1. Afasta-se a preliminar
de ilegitimidade passiva do Ministro de Estado, pois foi o requerimento
de autorização redigido em formulário próprio, impresso com o direcionamento ao Ministro. 2. Documentação acostada à inicial que, não impugnada, comprova a diligência do impetrante e a morosidade do impetrado. 3.
É desarrazoada a espera de dois anos para obtenção de uma resposta para
o funcionamento. 4. Segurança concedida em parte. (MS 200600510027,
ELIANA CALMON, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, 07/08/2006) (Destaquei.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANVISA. REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR. ANÁLISE. DELONGAS NÃO-JUSTIFICADAS. PRAZO
DESRESPEITADO. 1.Em que pese não ser legal nem aconselhável que se exija
da Administração manifestação açodada acerca da aprovação de medicamento destinado ao largo consumo humano, também não é lícito impor-se ao
administrado a indefinida espera pela análise do pedido. 2. Sem desconsiderar
a complexidade do procedimento técnico que envolve o relevante trabalho
da autarquia sanitária, é pertinente observar o cumprimento do disposto no
art. 12, § 3º, da Lei 6.360/76, que assina prazo de 90 (noventa) dias, a contar
da data de entrega do requerimento, para a concessão do registro devido. 3.
Caso em que se determina à ANVISA, tão-somente, que não exceda o prazo de 20 (vinte) dias corridos entre a entrega dos documentos e a resposta
quanto à eventual subsistência de exigências não atendidas, exigências essas
que, por óbvio, não podem ser repetidas por tempo indefinido nem de forma
infundada. 4. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. (AG
200701000210153, JUIZ FEDERAL DAVID WILSON DE ABREU PARDO
(CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, 12/02/2008) (Destaquei.)

E quanto ao Poder Judiciário? Reproduzo, no ponto, a indagação do
início do artigo: tem o cidadão o direito de exigir, perante o Judiciário, que o
próprio Judiciário julgue um processo judicial com rapidez?
As varas e os tribunais estão abarrotados de processos aguardando
julgamento. No âmbito judicial, portanto, as lesões ao direito à razoável duração
do processo são constantes. Em artigo que escrevi sobre o tema (QUEIROZ,
2010, p. 194 e ss), fiz as seguintes observações quanto à ineficiência generalizada do Poder Judiciário:
[...] Por sua vez, a ineficiência do Poder Judiciário é fato inconteste e inapelável. Tomando de empréstimo uma expressão dos economistas, o principal
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‘gargalo’ do Judiciário é e sempre foi o da morosidade. [...] A lentidão do
Judiciário possui diversas causas e explicações. Há problemas de gestão e de
planejamento administrativo, nas Varas e nos Tribunais. Não é sem fundamento que se diz amiúde que a demora da prestação jurisdicional é também
conseqüência de uma má-gestão. Há ainda excessos de recursos judiciais e
de tribunais de revisão, que prolongam a não poder a coisa julgada. Acresça-se a isso a pouca informatização do processo e tem-se pronta a receita da
ineficiência. Pelo quadro apresentado se vê que a crise de Estado é, inegavelmente, uma crise ‘do’ e ‘no’ Poder Judiciário. O argumento reducionista
e fragmentado de que a crise é antes um problema do Executivo não resiste
aos fatos. O problema da ineficiência e da falta de ‘governança’ é realidade
tanto no Executivo quanto no Judiciário. O Judiciário, assim como o Executivo, é estrutura complexa, que demanda adequado gerenciamento. [...]

Muitos magistrados vêem e decidem com naturalidade as demandas
de particulares visando obter presteza na análise de processos administrativos.
Mas esses mesmos magistrados que com naturalidade exigem agilidade da Administração Pública ficariam escandalizados se recebessem ordens judiciais de
igual conteúdo para que, em prazo certo e assinalado, julgassem determinado
processo de seu acervo. Da zona de conforto de seus gabinetes, diriam que o
princípio da independência judicial impede o controle da morosidade judicial, ressaltando que o magistrado, independente e autorreferente, é o senhor
absoluto que controla o tempo de seus processos.
Para os que assim pensam, anoto, porém, que, pelo menos na esfera
criminal, esse tipo de controle (controle jurisdicional da morosidade jurisdicional) já não é novidade. O Supremo Tribunal Federal tem com frequência
determinado ao Superior Tribunal de Justiça que julgue processos penais paralisados injustificadamente. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem
determinado aos tribunais sob sua jurisdição que igualmente julguem com
celeridade processos criminais. Por fim, esses tribunais têm concedido ordens
e recomendações para que juízes de primeiro grau resolvam com agilidade os
seus processos criminais. Seguem alguns desses precedentes, que, pelo visto,
a cada dia ganham mais fôlego na jurisprudência:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO CONSTITUCIONAL IMPETRADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA HÁ QUASE DOIS ANOS.
DEMORA NO JULGAMENTO. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DO HABEAS CORPUS, A DOTÁ-LO DE PRIMAZIA SOBRE QUALQUER OUTRA AÇÃO JUDICIAL.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O habeas corpus é a via processual que tutela
especificamente a liberdade de locomoção, bem jurídico mais fortemente
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protegido por uma dada ação constitucional. 2. O direito à razoável duração do processo não é senão o de acesso eficaz ao Poder Judiciário. Direito,
esse, a que corresponde o dever estatal de julgar. No habeas corpus, tal dever
estatal de decidir se marca por um tônus de presteza máxima. 3. Assiste ao
Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento
de mérito de habeas corpus, se entender não razoável a demora no respectivo
julgamento. Isso, é claro, sempre que o impetrante se desincumbir do seu
dever processual de pré-constituir a prova de que se encontra padecente
de “violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal). 4.
Ordem concedida para que a autoridade impetrada apresente o HC 130.448,
em mesa, até a décima Sessão da Turma em que oficia, subseqüente à comunicação da presente ordem.(HC 105593, Relator(a): Min. AYRES BRITTO,
Segunda Turma, julgado em 29/03/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe111 DIVULG 09-06-2011 PUBLIC 10-06-2011) (Destaquei.)
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NO
JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. DEMORA INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. A Emenda
Constitucional 45/04 inseriu o princípio da razoável duração do processo e a
celeridade de sua tramitação dentro das garantias fundamentais asseguradas
a todos os indivíduos, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. O excesso de prazo para o julgamento da ação revisional,
sem a devida justificativa, deve ser entendido como constrangimento ilegal,
impondo-se o a necessidade do imediato julgamento, uma vez que foge aos
limites do princípio da razoabilidade (art. 5º, inciso LXXVIII, CF). 2. Consta
que o paciente aguarda há aproximadamente 3 (três) anos e 5 (cinco) meses
o julgamento da revisão criminal interposta no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sem que a autoridade apontada como coatora apresente
qualquer justificativa para a demora na apreciação do referido recurso. 3.
Ordem concedida a fim de determinar que o e. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo julgue a Revisão Criminal nº 9021276-90.2007.8.26.0000 com
urgência após o recebimento da comunicação do presente julgamento. (HC
194.288/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
17/03/2011, DJe 04/04/2011) (Destaquei.)
PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ROUBO, COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO
DE AGENTES, PERPETRADO CONTRA AGÊNCIA DOS CORREIOS
– ARTS. 146, §1º, E 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO EM FLAGRANTE – ART. 310 E PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPP – EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL, NECESSIDADE DA EXPEDIÇÃO
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DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA A PRÁTICA DE TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM
DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. I – Hipótese em que o paciente
foi preso em flagrante, em 03/09/2009, juntamente com outro co-réu, na
zona rural de Teófilo Otoni, por subtrair, mediante grave ameaça, exercida
com emprego de arma de fogo, a importância aproximada de R$ 5.964,00
(cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais) da Empresa de Correios
e Telégrafos. II – Consoante jurisprudência do egrégio STJ, o prazo para
conclusão da instrução criminal não é peremptório, aceitando-se sua dilação, quando assim exigirem as peculiaridades de caso concreto — como a
complexidade da ação penal, a pluralidade de denunciados, a necessidade
de se deprecar a realização de atos instrutórios, dentre outras —, desde que
observados os limites da razoabilidade, em atenção ao art. 5º, LXXVIII, da
CF/88, introduzido pela E.C. 45/2004, que assegura, como garantia fundamental, o direito à razoável duração do processo. III – A declinação de
competência do Juízo Estadual, a necessidade de expedição de cartas precatórias, para a prática de todos os atos processuais, e a nomeação de defensor
dativo ao co-réu justificam eventual excesso de prazo para o encerramento
da instrução criminal. IV – De qualquer sorte, na espécie, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de
prazo” (Súmula 52 do STJ). V – Ordem denegada, com recomendação, ao
Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Governador Valadares/
MG, para que proceda à tramitação da Ação Penal com celeridade, por se
tratar de réu preso. (HC, DESEMBARGADORA FEDERAL ASSUSETE
MAGALHÃES, TRF1 – TERCEIRA TURMA, 18/03/2011) (Destaquei.)

Pode-se argumentar que no processo criminal esse tipo de controle
é possível e desejável, na medida em que diz com os valores fundamentais da
liberdade e da dignidade da pessoa humana. Cito, a propósito, trecho do voto
do Ministro Gilmar Mendes, do STF, no HC 106832, de 03/05/2011:
[...] Conforme tenho enfatizado em diversas ocasiões, em circunstâncias
como a dos presentes autos, é necessário conferir máxima efetividade à realização das garantias e direitos fundamentais envolvidos — os quais assumem
contornos peculiares, principalmente em sede penal. No processo penal, o
réu, preso ou não, tem o direito de obter uma resposta estatal — não pode
ficar vinculado indefinidamente a um processo criminal. A investigação
criminal e o processo penal afetam a intimidade, a vida privada e a própria
dignidade do investigado ou do réu. Em outras palavras, em se tratando de
processo penal, em que estão em jogo os bens mais preciosos do indivíduo — a
liberdade e a dignidade —, para o cidadão torna-se ainda mais urgente alcançar a solução definitiva do conflito. Nesse particular, em comentários ao art. 1º
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da Constituição alemã, Günther Dürig afirma que a submissão do homem a
processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal
atentam contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e
ferem o princípio da dignidade humana [“Eine Auslieferung des Menschen
an einstaatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs.”] (MAUNZ-DÜRIG,
Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck, 1990, 1I 18).
[…] Nesse contexto, em que pesem os problemas operacionais e burocráticos
que assolam não somente o Superior Tribunal de Justiça, mas, de modo geral,
todo o Poder Judiciário, a morosidade no processamento e no julgamento
de qualquer feito não pode ser institucionalmente assumida como ônus a
ser suportado por todos aqueles que estejam envolvidos em ação judicial.
O importante é o acesso à tutela jurisdicional efetiva, num tempo razoável,
de modo a permitir o reconhecimento e a proteção da dignidade da pessoa
humana e dos direitos fundamentais do homem. Nesses termos, meu voto é
pelo conhecimento parcial deste writ e, nessa extensão, pelo seu deferimento,
para que a autoridade coatora apresente o HC n. 163.597/RJ em mesa até a
10ª Sessão subsequente à comunicação da ordem. [...] (HC 106832, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/05/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 19-05-2011 PUBLIC 20-05-2011)

E para os processos não criminais? É possível, por exemplo, que o Tribunal, julgando um mandado de segurança impetrado contra a omissão ou mora
de um magistrado, determine a ele, com base no princípio da razoável duração do
processo, que julgue imediatamente uma ação tributária ou de servidor público?
Na esfera não criminal, certamente esse tipo de controle é mais delicado. No âmbito penal, a situação é distinta porque distinto é o bem jurídico
tutelado. No conflito entre o princípio da independência judicial e o da liberdade e dignidade humanas, aquele, no caso concreto, tende a ceder espaço,
tornando possível, por conseguinte, a invocação do princípio da razoável duração do processo.
No âmbito cível, porém, que muitas vezes diz com questões apenas
patrimoniais, a ponderação ganha outros contornos. A ordem para imediato
julgamento desvirtua as regras legais e objetivas de preferência6, tumultua a
sequência cronológica de conclusão dos processos e estiola a liberdade administrativa do magistrado na seleção dos casos que entenda precisar de célere
impulso e decisão. São danos de relevo que, em um caso concreto, deverão ser
6
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avaliados quando da decisão pela aplicação ou não do princípio da razoável
duração do processo.
Por outro lado, o Judiciário, diferentemente da Administração Pública, é parte desinteressada no conflito. O Fisco pode ter o interesse (secundário
e imoral, é verdade) de que o processo administrativo-fiscal de ressarcimento
e compensação não seja julgado com rapidez, seguindo a lógica de que, para o
controle das contas públicas, quanto mais se prolongar o pagamento da dívida, melhor. O Judiciário, por sua vez, nenhum interesse tem no adiamento da
prestação jurisdicional. Daí segue ser mais justificável e necessário o controle
jurisdicional no âmbito administrativo do que no judicial.
Mas, mesmo na seara não criminal, é possível haver casos destoantes,
que se distanciem daquilo que ordinariamente acontece. Demoras muito além
do razoável e que atentem contra valores constitucionais relevantes podem
justificar o controle da mora mesmo para casos não penais. Para uma situação
excepcional de injustificável demora, que revele estado de verdadeira mudez
judicial, pode-se concluir não haver outra solução que não a de se aplicar o
controle acima explicitado, fazendo valer, no caso individual, o princípio da
razoável duração do processo.
Por fim e apenas a título de passagem, registro que a aplicação do
princípio da razoável duração do processo a casos práticos não se esgota no
expediente de se proferirem ordens para imediata decisão. Sua aplicação é mais
ampla, como sugere Gilmar Mendes (2010, p. 598-599):
[...] O direito à razoável duração do processo, a despeito de sua complexa implementação, pode ter efeitos imediatos sobre situações individuais,
impondo o relaxamento da prisão cautelar que tenha ultrapassado determinado prazo, legitimando a adoção de medidas antecipatórias, ou até o
reconhecimento da consolidação de uma dada situação com fundamento
na segurança jurídica. Nesse sentido, são expressivos os precedentes do
Supremo Tribunal Federal que concedem habeas corpus em razão do excesso de prazo da prisão cautelar. [...] Outra medida, também no âmbito
do Processo Penal, visando dar maior celeridade, sobretudo, aos processos
em que os réus possuem prerrogativa de foro, é a que autoriza o relator a
“convocar desembargadores de Turmas Criminais dos Tribunais de Justiça
ou dos Tribunais Regionais Federais, bem como juízes de varas criminais da
Justiça dos Estados e da Justiça Federal, pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até o máximo de 2 (dois) anos, para a realização
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do interrogatório e de outros atos da instrução, na sede do tribunal ou no
local onde se deva produzir o ato7 [...] (Destaquei.)

O título deste artigo, “Faça o que eu mando, mas não faça o que eu
faço”, é, evidentemente, apenas uma provocação. O tema é complexo e polêmico. Soluções simplistas obviamente não irão resolver o problema, mesmo
porque a própria celeridade não é um fim em si mesmo (o ideal é o julgamento
rápido e de qualidade8). Mas que fique na lembrança o elementar princípio
jurídico e político de que, em uma sociedade democrática, nenhuma atividade
estatal está imune a controle e revisão.
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irrefletidas, são geralmente decisões ruins”. [...] (KRAUS, 2010, p. 196 e ss.)
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