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aPrEsEntação

De 26 a 27 de novembro de 2009, realizou-se em Boa Vista, sede da Seção Judiciária do Estado de 
Roraima, a 1ª Jornada de Planejamento e Gestão da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região.

Durante o evento, proferiram conferências o Professor Américo Marques Ferreira, sobre “Ges-
tão do tempo e otimização de resultados”; o Juiz Federal Marcelo Dolzany da Costa, sobre “O juiz e 
o desafio de julgar, gerenciar e administrar”; o Juiz Federal Carlos Henrique Borlido Haddad, sobre 
“Técnicas de aceleração processual”; o Juiz Federal Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto, sobre “Simpli-
ficação de procedimentos e perícias nos Juizados Especiais Federais”; a Professora Edina Bom Sucesso, 
sobre “Bases para motivação e comprometimento”; o Juiz Federal Novély Vilanova da Silva Reis, sobre 
“Administração da vara e do processo”, e o Conferencista Amyr Klink, sobre “Planejamento, riscos e 
gestão: construindo um projeto de sucesso”.

O encontro transcorreu com a expressiva participação de juízes federais da Primeira Região, tendo 
eles, em oficinas de trabalho, confabulado sobre os temas discorridos, resultando nos artigos que, ora 
reunidos, vêm a lume com esta publicação.

Bom proveito a seus leitores!

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Diretor da ESMAF



disCurso dE EnCErramEnto da i Jornada dE 
PlanEJamEnto E gEstão

Boa Vista, 27 de novembro de 2009.
O Senhor Juiz Federal ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES:
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN,
Excelentíssimo Senhor Vice-Diretor da Escola de Magistratura Federal,
Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES,
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima,
JOSÉ DE ANCHIETA JÚNIOR,
Senhoras e Senhores,

Durante esses dois dias da I Jornada de Planejamento e Gestão ouvimos várias conferências com 
temas variados e que tiveram o propósito de nos instruir sobre novos rumos para a administração pro-
cessual, além de peculiaridades políticas e organizacionais a respeito de gestão e planejamento.

Mas além desse aspecto doutrinário, espero que todos tenham percebido alguns pequenos detalhes. 
Pois são eles que, a bem da verdade, nos trazem um grande aprendizado. Desde o primeiro dia até hoje, aqui 
se falou de sonhos, de otimismo, de princípios, de admiração, de simplicidade, de respeito e honra.

Houve quem dissesse, com temor, que nós não deveríamos fazer aqui um evento com tal enverga-
dura. Uma Seccional pequena, a menor do país. As dificuldades de obtenção de recursos com patrocí-
nios. A distância dos grandes centros. A falta de um shopping. As dificuldades de deslocamento... Mas 
confesso-lhes, talvez tomado de paixão por essa minha Cidade de Boa Vista, que eu só consegui ver 
aqui belezas e pontos positivos!

Embora nossa Seccional seja pequena, ela é enorme no que tange à coragem e imensurável no que 
se refere à persistência! E ainda que inúmeras fossem as dificuldades, todos nós merecemos a chance 
de concretizar nossos sonhos!

Lembro de uma memorável decisão proferida no Incidente de Deslocamento de Competência nº 
1 junto ao eg. Superior Tribunal de Justiça, proveniente do Pará, em que se discutia o deslocamento de 
competência para julgamento, pela Justiça Federal, do lastimável homicídio da missionária Dorothy 
Stang. Naquela época discutia-se entre os leigos se a Justiça Estadual ou a Justiça Federal era melhor 
uma em relação à outra. Sabiamente, o relator, Ministro Arnaldo Esteves Lima, ponderou que “o forta-
lecimento das instituições públicas – todas, em todas as esferas – deve ser a tônica, fiel àquela asserção 
segundo a qual, figuradamente, “nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco”. Para que 
o Brasil seja pujante, interna e externamente, é necessário que as suas unidades federadas – Estados, 
DF e Municípios –, internamente, sejam, proporcionalmente, também fortes e pujantes”.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região será mais forte a cada dia que aproximar e valorizar to-
das as suas Seccionais. Nenhum de nós, magistrados e servidores, será melhor ignorando diversidades 
culturais ou promovendo bairrismos acerca de nossas origens.

Se podemos ver a grandeza da Justiça Federal e a importância de seu papel no cenário político, 
econômico e social, é porque grande parte de seus magistrados e servidores em geral soube compre-
ender que é a mão estendida de outro membro da equipe que fará com que se transponha o obstáculo 
surgido em algum elo da nossa cadeia de responsabilidades. Até porque, de nada adiantam ministros 
ou desembargadores brilhantes se os juízes não conseguirem prolatar as decisões e, com isso, não 
possibilitarem que os recursos cheguem até eles; de nada adiantam juízes notáveis se os servidores que 



apóiam a secretaria não conseguirem formar e desenvolver os processos na forma devida, de tal modo 
que possam receber a decisão pertinente. Quando um de nós falha, seja servidor, juiz, desembargador 
ou ministro, é o Poder Judiciário que se enfraquece, e que reflexamente enfraquece a nação. Um Poder 
Judiciário só é efetivo quando consegue a harmonia em todos os elos de sua cadeia produtiva, que 
vai desde o atendimento do jurisdicionado até o último julgamento de recurso. Uma nação só é forte 
quando tem um Poder Judiciário efetivo e harmônico. A Justiça Federal continuará em sua grandeza 
enquanto formos coesos e unidos pela nossa causa.

De fato, não deveríamos fazer um evento com tal envergadura... Faremos dez, cem ou, ainda, fare-
mos o impossível para tornar essa Casa um evento permanente!

Estarmos comemorando nossos 17 Anos de Instalação hoje, com esse precioso encontro envolvendo 
grande parte de nossos brilhantes magistrados, oriundos de 14 unidades da federação (toda a 1ª Região), 
sinaliza que caminhamos no sentido de uma equipe unida e harmonicamente dirigida para a conquista de 
nossa causa, que é, em última palavra, a defesa da solidariedade social e da dignidade da pessoa humana. 
Planejarmos ou gerenciarmos nossas ações e processos para outro objetivo não teria sentido algum...

Cedo esqueceremos as breves palavras que lhes digo aqui, mas jamais poderemos esquecer os sonhos, o 
otimismo, os princípios, a simplicidade, a admiração, o respeito e a honra demonstrados pelos homens que 
aqui falaram. Não posso consagrar esse evento. Os homens de coragem que aqui falaram já o consagraram, 
muito além do que nossas parcas forças poderiam contribuir para engrandecê-lo ou diminuí-lo1.

De qualquer forma, nas palavras de Henfil, “se não houver frutos, valeu a beleza das flores... se não 
houver flores, valeu a sombra das folhas... se não houver folhas, valeu a intenção da semente”.

A presença dos Senhores semeou nossos campos de esperança, que, certamente, florescerão em novos 
sonhos e realizações! Só tenho a agradecer a cada um dos Senhores pela oportunidade que nos deram.

Muito obrigado!

1 Abraham Lincoln. Discurso de Gettysburg. Homenagem à batalha travada na Pensilvânia. EUA, 1863.



Não há vento favorável para quem não sabe onde ir
Juíza Federal Adverci Rates Mendes de Abreu

Sem fazer vistas grossas a essa triste reali-
dade, os Tribunais cuidaram de enfrentar a si-
tuação. Várias administrações, mormente por 
meio das respectivas escolas da magistratura 
abordavam o tema promovendo no âmbito de 
sua jurisdição, palestras, seminários, encontros 
de magistrados.

Nesse particular, merece também especial 
destaque a atuação pontual e louvável de juízes 
que se empenhavam em encontrar a solução 
mais viável para as questões de ordem adminis-
trativa que, dia após dia, comprometiam e inter-
feriam negativamente na rotina dos trabalhos, 
repercutindo na demora na entrega da presta-
ção jurisdicional.

Todavia, apesar de positivas, tais iniciativas, 
no quadro geral, terminaram se mostrando in-
suficientes para a solução dos problemas estru-
turais do Judiciário, posto que ficavam diluídas 
na imensa extensão territorial do país e nas difi-
culdade de toda ordem que impediam a adoção 
e implementação de medidas individuais bem 
sucedidas em localidades diferentes baseadas 
em sociais realidades diversas.

Sem qualquer menoscabo a tais iniciativas, 
que a bem da verdade e do senso de justiça, 
merecem aplauso, o fato é que não descartam a 
premente necessidade de políticas institucionais 
voltadas a esse fim.

De todos os problemas que o Poder Judiciá-
rio enfrenta a morosidade, de longe, parece ser 
o mais grave.

Mas detectar o problema é apenas o come-
ço, o primeiro passo. De onde vem e onde es-
tão os pontos de estrangulamento da máquina 
judiciária? Onde estão as falhas? Residem na 
rotina diária no trato com a tramitação dos fei-
tos? Advêm das deficiências de qualificação dos 
recursos humanos, e da falta de equipamentos 
adequados? Ou, tudo se resume na ausência de 
políticas de gestão bem equacionadas e imple-
mentadas?

Estas e outras inúmeras questões reclamam 
respostas urgentes e eficazes. As distorções pre-

Esta parecia ser a situação do Judiciário até 
há bem pouco tempo. Com a reputação em bai-
xa, segundo pesquisas realizadas pela imprensa, 
e perdido no afã de bem cumprir sua função 
institucional, mas sem saber ao certo o caminho 
a seguir, crescia a cada dia a angústia de seus 
membros, ante as severas críticas provenientes 
dos mais diversos segmentos sociais, sobretudo 
no que refere à lentidão na solução dos conflitos 
à ele submetidos e ante o crescimento assusta-
dor das demandas sobretudo nas duas últimas 
décadas.

A Constituição de 1988, consigna que o Bra-
sil é um Estado Democrático de Direito (art.1º, 
caput) e elege a dignidade da pessoa humana, 
como um dos seu fundamentos (art.1°, III). Daí, 
a ampliação dos direitos fundamentais aparece 
necessariamente como um de seus corolários e, 
em decorrência, também, a ampliação dos direi-
tos a prestações sociais(CF/88, art. 5°, XXXV).

É nesse quadro que eclode com força toda 
a demanda reprimida, durante anos de descaso 
do Estado para com seus cidadãos, agora ex-
travasada pelos vários mecanismos igualmente 
contemplados pela Carta da República (ações 
coletivas, juizados especiais, dentre outros), 
advindo daí, como é fato sabido e notório, o 
agravamento da situação do imenso volume de 
demandas já existentes, por resolver, às quais se 
somam diariamente outras tantas.

Disso não se pode reclamar porque constitui 
exercício de um dos direitos de cidadania, qual 
seja o de submeter à apreciação do Judiciário le-
são ou ameaça a direito (CF/88, art.5°, XXXV).

No entanto, e esse é o fato preocupante, a si-
tuação traz desafiadora contrapartida, plasmada 
na necessidade de resposta rápida e satisfatória 
a cada demanda. Essa exigência decorre do im-
perativo constitucional que assegurou a todos, 
no âmbito judicial e administrativo(...) a razoá-
vel duração do processo e os meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação (art. 5°, LXXIII, 
introduzido pela EC n° 45/04).



cisam ser corrigidas, e não há tempo a perder. É 
preciso começar. Mas por onde? Seja como for, 
o fato é que o olhar desapaixonado sobre o pro-
blema deságua em questões de gestão. Então, o 
problema a grosso modo reside na forma de ad-
ministração da justiça.

Ouve-se, corriqueiramente, e até é tido 
como tradição na Justiça, que juiz não sabe ou 
não gosta da função de administrar. Verdade ou 
não, o que se tem realmente é que os problemas 
cruciais do Judiciário, no momento, perpassa 
por questões de ordem administrativa. É preciso 
organizar a estrutura do Poder para bem e me-
lhor exercer sua função institucional. Isso inclui 
uma releitura dos recursos humanos e materiais 
de que se dispõe e do uso que deles se faz, pois 
não basta ter equipamentos de última geração 
se não se tem pessoas preparadas e dispostas a 
bem operá-los.

Nem se duvide de que tais mudanças pres-
supõem e impõem mudança de mentalidade. 
Talvez seja essa a mais difícil das mudanças que 
se queira empreender porque demanda envolvi-
mento e este requer a vontade de querer se en-
volver.

Romper com antigas práticas, abolir antigos 
paradigmas, abrir mão de rotinas reiteradamen-
te repetidas por anos a fio, é sem sombra de dú-
vida um ato de coragem tanto do idealizador da 
mudança como de quem adere e assume o com-
promisso de mudar. Até porque, a mudança é 
um processo que acontece de dentro para fora. 
Ninguém muda ninguém. A pessoa muda se e 
quando quiser. Portanto, é um ato de vontade 
individual.

Obviamente, os motivos que levam à mu-
dança podem ser os mais diversos e podem 
decorrer de estímulos externos, mas parece in-
questionável que o processo de mudança é pre-
cedido de uma fase de convencimento.

Hoje em dia, tanto na iniciativa privada e 
mais recentemente na atividade pública, obser-
va-se uma guinada rumo a novas práticas de ad-
ministrar, fundadas principalmente numa visão 
de parceria/participação, com ênfase na criati-
vidade, onde todos se voltam para o alcance de 
objetivos comuns extraindividuais.

Segundo Domenico de Masi1 quanto mais 
uma organização é capaz de estabelecer um ambiente 
propício à criatividade, mais eficiente ela é.

A literatura é farta em sugerir caminhos que 
levam a alcançar objetivos mais positivos e sa-
tisfatórios do ponto de vista pessoal, realçando 
sobretudo o papel do líder, uma espécie de su-
cessor do antigo chefe, que imbuído de autori-
dade e valendo-se de mecanismos de motivação 
envolve todo o grupo para melhor exercer suas 
tarefas. É preciso trabalhar com gosto e entu-
siasmo, ou seja, para se fazer mais e melhor é 
preciso gostar do que se faz. E isso, claro, não é 
novidade.

Ao abordar o tema, James C. Hunter2 con-
ceitua liderança como a habilidade de influenciar 
pessoas para trabalharem entusiasticamente visando 
atingir aos objetivos identificados como sendo para 
o bem comum e, inspirando-se em Max Weber, 
distingue poder de autoridade destacando que 
enquanto o aquele consiste na faculdade de forçar 
ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua 
posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fa-
zer, esta apresenta-se como a habilidade de levar 
as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer 
por causa de sua influência pessoal. Assim, enquan-
to o chefe exerce poder sobre os subordinados, 
o líder vale-se de sua autoridade para comandar 
sua equipe.

De qualquer sorte, a verdade é que para en-
contrar soluções que efetivamente resolvam os 
problemas enfrentados em todos os níveis do 
Poder Judiciário tanto na área fim como na área 
meio, impõe-se que se tenha dele uma visão ma-
cro, mesmo porque o Poder é único e assim não 
há como tratar de forma fragmentada situações/
problemas estruturais, que se irradiam por to-
das suas unidades e subunidades.

Só mesmo enxergando todo o contexto de 
forma abrangente é que é possível construir 
soluções adequadas e duradouras, que efetiva-
mente dêem à sociedade as respostas que ela 

1 In O Ócio Criativo, Rio de Janeiro: Sextante, 2000, p. 
185.

2 In O Monge e o Executivo, Rio de Janeiro: Sextante, 
2004, p. 25/26.
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procura, contribuindo assim para a construção 
do bem estar social.

Com isso, não se está afirmando que inicia-
tivas isoladas são desnecessárias e dispensáveis. 
Não. É e serão sempre auspiciosas, bem vindas 
e prestigiadas, como são prova os vários con-
cursos para premiação de soluções criativas e 
inovadoras dos quais serve como exemplo, para 
citar apenas um, o Mérito Judiciário.

Entretanto, como até aqui se tem dito é que 
não são suficientes para solucionar os proble-
mas estruturais do Judiciário na sua integralida-
de, pois que demandam iniciativas dos órgãos 
responsáveis e competentes para pensar e traçar 
políticas para o Poder Judiciário como um todo, 
sob a ótica e com o poder que só Poder tem.

De tudo o que se observa o que se pode per-
ceber é que novos tempos se avizinham. Então, 
vale dizer... Cessa tudo que a antiga Musa canta 
que outro valor, mais alto se alevanta.3

Essa percepção não é infundada, advém do 
fato de que, não indiferente às dificuldades cru-
ciais porque passa o Poder Judiciário, o Conse-
lho Nacional de Justiça instituiu em fevereiro 
de 2009, o Planejamento Estratégico, ora em 
execução. Com isso o Judiciário estabelece suas 
metas e traça seu caminho. Diz para onde quer 
ir e quando quer chegar. É um projeto ambi-
cioso e necessário que pretende imprimir mais 
qualidade e eficiência aos serviços que a Justi-
ça presta aos cidadãos no cumprimento de sua 
função institucional. É o que todos esperamos. 
E... quem viver, verá!

3 Luiz Vaz de Camões in Os Lusíadas.
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O trabalho da contadoria judicial nos processos eletrônicos dos 
Juizados Especiais Federais

Juiz Federal Substituto Alexandre Henry Alves

1 Introdução
A gestão das varas de Juizado Especial Fe-

deral, no que diz respeito à ágil tramitação pro-
cessual, tem sido facilitada com a adoção do 
processo eletrônico, especialmente quando as 
intimações são realizadas de forma informati-
zada. Além disso, economiza-se tempo com o 
encarte praticamente instantâneo de despachos, 
decisões e sentenças em causas repetitivas, tare-
fa que abrange às vezes centenas de processos 
ao mesmo tempo e é feita de maneira absolu-
tamente rápida. Não se carimbam mais papéis, 
a juntada eletrônica de documentos é simples e 
instantânea e a tramitação física dos autos, com 
todas as suas dificuldades, deixa de existir. Tudo 
isso, claro, colabora para que o processo se torne 
mais rápido, pois são reduzidas as tarefas mecâ-
nicas, concentrando-se juiz e servidores grande 
parte do tempo na resolução do conflito proces-
sual ou material que envolve as partes.

Porém, em algumas situações a adoção do 
processo digital pouco interferiu. Um deles é em 
relação ao setor de cálculos. Embora a tramita-
ção dos processos das varas para as contadorias 
seja imediata com o processo digital, o mesmo 
ocorrendo com a juntada dos cálculos quando 
prontos, o trabalho do servidor judicial respon-
sável por essa tarefa não sofreu interferência 
com o fim do papel, ainda que há alguns anos 
a informatização dos cálculos tenha promovido 
uma revolução no setor. É que, no final das con-
tas, o servidor continua tendo o trabalho de ve-
rificar as fontes de origem dos dados (ex.: fichas 
financeiras), bem como digitar as informações 
necessárias para chegar ao montante final. Esse 
é um trabalho lento, às vezes mais simples, às ve-
zes muito complexo, mas que sempre demanda 
tempo. Ainda que o processo seja digital, ainda 
não há recursos tecnológicos que sejam capazes 
de identificar automaticamente nos autos onde 
estão as fontes de informação, colhê-las e elabo-
rar a correta planilha de cálculos.

Em consequência dessa realidade, muitos 
processos acabam tendo o curso paralisado à es-
pera dos trabalhos da contadoria, seja antes da 
sentença ou após, nos casos em que aquela não 
se deu de forma líquida. Esse problema é senti-
do principalmente quando não há concordância 
expressa da parte ré com o montante pleiteado 
pelo autor.

A solução, pois, para uma gestão otimizada 
da marcha processual, é reduzir os casos em que 
os processos são enviados à contadoria. Para 
tanto, propõe-se aqui, com a devida justificativa 
jurídica, que somente sejam elaborados cálculos 
judiciais em casos muito específicos, não deven-
do o Poder Judiciário substituir as partes do que 
diz respeito à tarefa que a elas cabe na apuração 
da liquidez da condenação.

2 O envio de processos à contadoria 
judicial
Em primeiro lugar, é preciso considerar que, 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais, o juiz 
pode exigir do autor que apresente a planilha de 
cálculos antes de proferir sentença. É que o pa-
rágrafo único do art. 38 da Lei nº. 9.099/1995 é 
claro ao dizer que não se admitirá sentença con-
denatória por quantia ilíquida, ainda que gené-
rico o pedido.

Aliás, o caminho natural é a apresentação da 
planilha detalhada de cálculos já no ajuizamento 
da ação, posto que, se toda causa tem um va-
lor, a forma de apuração desse valor deverá ser 
demonstrada desde logo pela parte autora. No 
âmbito dos Juizados Especiais Federais, isso é de 
extrema necessidade, pois a competência aqui é 
absoluta, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº. 
10.259/2001. Imaginemos um caso hipotético de 
pedido de novo enquadramento funcional feito 
por servidor público, com requerimento para 
pagamento de valores pretéritos e implantação 
das diferenças em folha. Ora, a competência so-
mente será do Juizado Federal caso o montante 



das prestações pretéritas, mais doze prestações 
vincendas (Código de Processo Civil, art. 260), 
não exceda sessenta salários mínimos. Como 
se apurar esse valor? Por meio da juntada, por 
parte do autor e já no ajuizamento da demanda, 
das fichas financeiras e da planilha de cálculos. 
Caso ele não tenha feito isso, caberá ao juiz in-
timá-lo para que emende a inicial. Na hipótese 
de ajuizamento por meio de atermação, o que 
pressupõe relativamente a hipossuficiência em 
todos os sentidos da parte autora, aí sim, caberá 
o envio dos autos ao contador judicial para que 
se apure o valor da causa.

Essas conclusões, claro, devem ser relativiza-
das nas hipóteses de pedidos genéricos, ou seja, 
quando não for possível determinar, desde logo, 
a extensão da obrigação (Lei nº. 9.099/1995, art. 
14, § 2º). Em tais casos, o valor da causa será 
estimado, sendo improvável a apresentação de 
planilha detalhando o montante pedido, pois se 
assim for não estaremos diante de um pedido 
genérico.

Há ainda outra hipótese em que a apresenta-
ção de planilha de cálculos detalhada não é pos-
sível no ajuizamento da ação: quando os dados 
necessários ao cálculo estiverem em poder da 
parte ré. Extratos bancários, fichas financeiras, 
contracheques, enfim, todos esses documentos 
podem estar em poder do réu, situação que im-
possibilitará o autor de apresentar seus cálculos. 
De toda sorte, caberá ao juiz determinar à parte 
ré que apresente os documentos e, posterior-
mente, determinar ao autor que, diante dos do-
cumentos apresentados, especifique seu pedido 
no que diz respeito ao montante, apresentando 
os cálculos respectivos.

Esses procedimentos, repita-se, são de ex-
trema importância pelo fato da competência do 
Juizado Especial Federal ser absoluta. Assim, 
podendo e devendo o juiz reconhecê-la de ofí-
cio (Código de Processo Civil, art. 113), cabe a 
ele tomar todas as medidas necessárias para que 
não pairem dúvidas sobre o valor da causa. E, 
conforme fica claro a partir da leitura dos ar-
tigos 258 a 260 do Código de Processo Civil, o 
valor da causa não é um número fictício, esco-
lhido aleatoriamente pela parte autora, mas está 
diretamente vinculado ao pedido. Cabe lembrar 

também do Enunciado nº. 49 do Fórum Nacio-
nal dos Juizados Especiais Federais:

Enunciado FONAJEF 49
O controle do valor da causa, para fins de 
competência do JEF, pode ser feito pelo 
juiz a qualquer tempo.

Enfim, deve o juiz buscar a correta aferição 
do valor da causa ao analisar a petição inicial e, 
não sendo isso possível, cabe a ele determinar 
que as partes promovam os atos que lhes cai-
bam para que se chegue ao valor exato da causa, 
pois só assim será possível aferir a competência 
do Juizado Especial. Mas, como dito, não ape-
nas para isso, pois esse montante servirá de re-
ferência também para que o juiz prolate uma 
sentença líquida, conforme determina a Lei nº. 
9.099/1995.

Nesse sentido, importantes são as palavras 
de Figueira Júnior:

A regra é a articulação de pedido específi-
co, mas quando as circunstâncias concre-
tas não tornam possíveis essa realização, a 
Lei permite também que se formule pedido 
genérico (§ 2º, art. 14, da Lei 9.099/95). To-
davia, essa situação inicial deve aclarar-se 
até o momento da prolação da sentença, fa-
zendo-se mister a apuração da extensão das 
obrigações no transcorrer da instrução1.

Em síntese, deve-se buscar, até o momento 
anterior ao da prolação da sentença, qual o valor 
do pedido. Se a inicial não o trouxer, por meio 
de planilha que justifique não apenas o montan-
te pedido, mas também o valor da causa, cabe ao 
juiz tomar as medidas já destacadas. Entre essas 
medidas, conforme dito anteriormente, não se 
encontra o envio dos autos à contadoria judicial. 
Estando nos autos os documentos necessários 
para que a parte autora especifique o montante 
demandado, deve dela ser exigida referida espe-
cificação (com exceção dos já citados casos de 
atermação). Há alguns caminhos a seguir pos-
teriormente.

1 TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA 
JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Federais Cíveis 
e Criminais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002. p. 328.
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Vejamos.
Se a planilha de cálculos foi apresentada jun-

to com a inicial, o juiz intimará a parte ré para 
que apresente sua contestação, seja por escrito 
ou em audiência, na qual deverá se pronunciar 
sobre todas as matérias de defesa. Isso inclui, 
obviamente, se manifestar sobre a exatidão dos 
valores apresentados, sob pena de, uma vez jul-
gada procedente a demanda, serem utilizados 
os cálculos apresentados pelo autor como base 
para a estipulação do valor da condenação. Se a 
planilha for apresentada em momento posterior, 
especialmente nos casos em que a ré apresenta, 
junto com a contestação, os elementos necessá-
rios à verificação do montante eventualmente 
devido, deve a parte ré ser intimada para se ma-
nifestar sobre esses valores, também sob pena de 
serem adotados os cálculos do autor.

Deve-se lembrar que a legislação proces-
sual vem buscando agilizar a marcha dos pro-
cessos. Nesse sentido, temos os artigos 475-A a 
475-H do Código de Processo Civil, que tratam 
da liquidação de sentença. Como nos Juizados 
Especiais Federais a sentença deve ser líquida, 
obrigatoriamente, aplicam-se os dispositivos de 
tais artigos analogicamente ao procedimento 
dos Juizados, mas não como fase posterior ao 
término da etapa de conhecimento e, sim, como 
fase anterior à sentença. Em consequência, te-
mos outros argumentos para apoiar o que aqui 
se defende, ou seja, que a apuração do montante 
devido é feita por meio de apresentação de cál-
culos pela parte autora e o pronunciamento so-
bre eles pela parte ré.

Explica-se.
Nos casos em que a determinação da con-

denação depender apenas de cálculo aritmético, 
diz o art. 475-B do Código de Processo Civil que 
“o credor requererá o cumprimento da senten-
ça, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o 
pedido com a memória discriminada e atualiza-
da do cálculo”. Ora, se no Juizado a sentença já 
deve ser líquida, isso significa que essa memória 
discriminada e atualizada do cálculo deverá ser 
apresentada pela parte autora antes da sentença, 
de preferência juntamente com a inicial, quando 
isso for possível, para que além de tudo o juiz 
verifique se é competente para a causa.

Se não for possível a apresentação dos cálcu-
los junto com a inicial, pelos dados estarem em 
poder da parte ré, já se disse aqui que caberá ao 
juiz intimar o réu a apresentar os documentos. 
Estamos, pois, aplicando tão somente o que diz 
o art. 475-B, § 1º, do Código de Processo Civil, 
segundo o qual, “quando a elaboração da memó-
ria do cálculo depender de dados existentes em 
poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a reque-
rimento do credor, poderá requisitá-los, fixan-
do prazo de até trinta dias para o cumprimento 
da diligência”. Tendo em vista a necessidade de 
apuração também da competência do Juizado, 
que é absoluta na esfera Federal, esse dispositivo 
passa a ser imperativo e não facultativo, ou seja, 
o juiz deverá requisitar os dados, independente-
mente de requerimento do credor.

Outro dispositivo de extrema importância 
para defender a tese aqui apresentada, ou seja, a 
de que o envio dos autos para o contador judi-
cial deve ser exceção, é o § 3º do art. 475-B:

§ 3o Poderá o juiz valer-se do contador do 
juízo, quando a memória apresentada pelo 
credor aparentemente exceder os limites 
da decisão exeqüenda e, ainda, nos casos 
de assistência judiciária.

Esse dispositivo, aplicável no âmbito dos 
Juizados por analogia, a fim de possibilitar a 
apuração do valor da causa e a prolação de sen-
tença líquida, indica o caminho a ser tomado, 
com as devidas adaptações ao procedimento ex-
cepcional dos Juizados. Assim, somente se apre-
sentados os cálculos pela parte autora e intima-
da a parte ré a se pronunciar sobre eles, seja com 
a contestação ou posteriormente, silenciando-se 
a parte ré, perceber o juiz que, aparentemente, 
o montante pedido pelo autor supera os limites 
aferíveis não a partir da decisão exequenda, que 
não existe ainda, mas a partir dos elementos co-
lhidos nos autos.

Um exemplo hipotético ajuda a esclarecer o 
pensamento.

Suponhamos um processo no qual o autor 
reclama o pagamento de uma diferença de 5% 
sobre sua remuneração, nos últimos dois anos, 
sendo que consta nos autos que sua remuneração 
é de cerca de R$ 1.000,00 mensais. Facilmente se 
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identifica que o valor do pedido, sem levar em 
conta os juros e as correções, deve ser próximo a 
R$ 1.200,00 (24 parcelas x R$ 50,00). Apresenta-
da a planilha de cálculos pelo autor, previamente 
à prolação da sentença, será a parte ré intimada 
a se pronunciar sobre eles, ainda que em audiên-
cia. Se o réu se silenciar, isso será tomado como 
concordância com o montante pedido, no caso 
de procedência da demanda, exceto na hipótese 
de o juiz verificar, de antemão, que o valor pedi-
do aparentemente excede os limites em discus-
são. Seria o caso, por exemplo, de uma planilha 
contabilizando o montante de R$ 5.000,00, nesse 
exemplo proposto como modelo. Em tal hipóte-
se, e somente nela, caberia ao juiz determinar o 
envio dos autos à contadoria judicial.

Em síntese, o juiz deve determinar que a 
parte autora apresente seus cálculos e, em segui-
da, determinar que a parte ré sobre eles se ma-
nifeste, sob pena de considerar correto o valor 
do autor, caso procedente a demanda. Mandará 
os autos para o contador judicial na hipótese de 
contestação do réu quanto ao montante, surgin-
do divergência entre as partes. Para apurar um 
valor líquido, cabe então a remessa dos autos à 
contadoria.

Além disso, o mesmo será feito no caso de 
aparente e manifesta exorbitância do montante 
pedido, a menos que a parte ré tenha apresen-
tado anuência expressa em relação a eles. Nesse 
caso, pode o magistrado sentenciar de acordo 
com o valor apurado pelo autor, haja vista a 
concordância, posto que as entidades públicas 
que atuam no Juizado Especial Federal contam 
com advogados para sua defesa. Isso significa 
defender que o juiz não necessita ter, como algo 
corriqueiro, a preocupação de sempre verificar 
se as entidades públicas não estão sendo conde-
nadas em montante superior ao que seria devi-
do, pois a defesa de tais entidades deve ser feita 
pelos seus próprios advogados e procuradores, 
cabendo ao Poder Judiciário decidir a demanda 
nos termos apresentados pelas partes, evitando 
substituí-las. O contador judicial não tem como 
função velar pelas contas das entidades aciona-
das nos Juizados Especiais Federais, mas auxiliar 
o juiz nos casos exclusivos de hipossuficiência da 
parte autora, de divergência entre os montantes 

apresentados pelo autor e pelo réu, bem como 
nos casos de manifesta exorbitância do montan-
te pedido, seguida de silêncio da parte ré. Ainda 
assim, neste último caso haverá uma faculdade 
por parte do juiz quanto ao envio dos autos à 
contadoria, pois o art. 475-B, § 3º, diz que o juiz 
“poderá” valer-se do contador judicial, não que 
“deverá” valer-se dele.

Por fim, cabe dizer que existe um dispositivo 
na Lei 9.099/1995, segundo o qual “os cálculos 
de conversão de índices, de honorários, de juros 
e de outras parcelas serão efetuados por servidor 
judicial” (art. 52, inciso II). Isso não contradiz o 
que aqui se defende. O art. 52 da Lei 9.099/1995 
trata da execução de sentenças no Juizado, ou 
seja, é de aplicação posterior à prolação da sen-
tença, que deverá ser líquida. Logo, seus dispo-
sitivos tratam da mera atualização do valor da 
condenação, com aplicação de juros e outras 
parcelas, bem como discriminação do montante 
relativo aos honorários, quando cabíveis. Não 
significa, por outro lado, que todo o trabalho de 
cálculos há de ser feito pelo contador judicial, 
algo que iria contra o ideal de rapidez dos pro-
cessos do Juizado.

3 Conclusão
Em síntese, pelo que foi exposto, defende-

se que ao Poder Judiciário não cabe tutelar, de 
ofício, os interesses das entidades públicas que 
são acionadas no Juizado Especial Federal. Esse 
papel cabe aos seus próprios advogados. Além 
disso, defende-se a necessidade de respeito à lei, 
no sentido de serem prolatadas sentenças líqui-
das, bem como a verificação da competência 
absoluta do Juizado quanto ao valor. Para isso, 
é necessário que a parte autora apresente jun-
tamente com a inicial, ou posteriormente (mas 
antes da sentença), caso os dados estejam em 
poder do réu, a planilha de cálculos demonstra-
tiva do montante pedido. Essa planilha deverá 
ser objeto de manifestação expressa da parte ré, 
em sua contestação ou posteriormente, sob pena 
de, caso julgada procedente a demanda, serem 
considerados como corretos os valores apresen-
tados pela parte autora. A exceção se restringe 
aos casos em que, não se manifestando o réu so-
bre os cálculos do autor, estes se apresentarem 
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manifestamente superiores ao devido, de acor-
do com os elementos juntados nos autos.

Em consequência, os autos somente devem 
ser remetidos ao contador quando: 1) o proces-
so se iniciar por atermação, sem apresentação de 
planilha por parte do autor; 2) o réu contestar 
os valores apresentados pelo autor; 3) omitindo-
se o réu sobre os cálculos, estes se apresentarem 
manifestamente incorretos. Nos demais casos, a 
liquidez da sentença é apurada a partir das pro-
vocações das partes, tão somente.

Adotando-se tais entendimentos, que são 
amparados pela legislação vigente, conforme 
demonstrado, é possível evitar que a celeridade 
dos processos do Juizado, especialmente após a 
adoção do processo eletrônico, seja ameaçada 
pelo acúmulo de demandas junto à contadoria 
judicial.
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Videoconferência em audiências criminais: uma abordagem 
comparativa entre os modelos brasileiro e norte-americano, situação 

atual e perspectivas
Juiz Federal Substituto Aníbal Magalhães da Cruz Matos

1 Introdução
A tecnologia nas últimas duas décadas vem 

avançando a passos largos, introduzindo-se em 
diversos setores da sociedade, principalmente 
nos setores comercial, empresarial e gerencial, 
facilitando, otimizando e acelerando as comu-
nicações.

No âmbito público, inclusive no Poder Ju-
diciário, não tem sido diferente. Computadores, 
internet, browsers, softwares, hardwares, e-mail, 
sites e outros mecanismos tecnológicos vieram 
para ficar e fazer parte das atividades cotidianas 
desenvolvidas na seara da administração públi-
ca e judiciária.

Contudo, a utilização de modernos meios 
de comunicação para a prática de atos judiciais 
sempre causa ferrenhas discussões no meio ju-
rídico, acostumado a seguir regras processuais 
há muito tempo postas pelo legislador, que, por 
óbvio, não consegue acompanhar a evolução 
tecnológica, considerando que os veículos legais 
permanecem estáticos no tempo, ao passo que a 
realidade fática, de natureza dinâmica, ultrapas-
sa essa posição temporal sem esperar a atualiza-
ção das normas.

Podem ser apontados como exemplos des-
se descompasso, cuja controvérsia já foi ultra-
passada jurisprudencialmente, a prática de atos 
processuais por meio de fac-símile, bem como a 
interposição de petições por e-mail, que fizeram 
surgir fortes discussões sobre prazo, legitimida-
de e representação, acalentadas pelas interpreta-
ções sedimentadas pelos tribunais superiores.

Atualmente, questiona-se a constitucionali-
dade da realização de audiências criminais por 
meio de videoconferência, existindo diversos 
argumentos interpretativos a favor e contra a 
operacionalização desse instrumento inovador, 
tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

A partir daí, a presente análise procura in-
vestigar, estudar e verificar as tendências atuais 

a respeito da utilização desse recurso tecnológi-
co em audiências criminais, bem como efetivar 
um estudo comparativo entre os modelos bra-
sileiro e norte-americano, dos seus pressupos-
tos, de suas distinções e fundamentos teóricos 
hermenêuticos.

Adianta-se, no entanto, que qualquer que 
seja a solução a ser apresentada para o proble-
ma, deverá ela advir da aplicação de princípios 
hermenêuticos modernos e consentâneos com 
o Estado Democrático de Direito, por força dos 
regimes políticos adotados nos dois países, res-
peitando-se a mutação célere dos avanços tec-
nológicos.

2 A utilização de videoconferência no 
processo penal brasileiro: situação 
atual e tendências
No Brasil, a utilização de videoconferência 

na seara judicial ainda é bastante tímida e in-
cipiente, quer no que diz respeito aos atos pro-
cessuais civis ou criminais, quer no que refere a 
reuniões, conferências, audiências com advoga-
dos e outros atos administrativos ou relaciona-
dos às atividades judiciais.

Até o início do ano de 2009, o Código de 
Processo Penal não previa a possibilidade de re-
alização de audiências – interrogatórios, oitiva 
de testemunhas e outros atos instrutórios – por 
meio eletrônico, época em que vigorava o dis-
posto no seu art. 185, caput, com a redação da 
Lei nº. 10.792/2003, no sentido de que “o acu-
sado que comparecer perante a autoridade judi-
ciária, no curso do processo penal, será qualifi-
cado e interrogado na presença de seu defensor, 
constituído ou nomeado”.

Por outro lado, o §1º desse mesmo artigo 
vazava que “o interrogatório do acusado preso 
será feito no estabelecimento prisional em que 
se encontrar, em sala própria, desde que estejam 



garantidas a segurança do juiz e auxiliares, a 
presença do defensor e a publicidade do ato”.

Como se observa dos termos dos dispositi-
vos acima transcritos, ainda em vigor atualmen-
te, o acusado deve ser conduzido à presença da 
autoridade judiciária a fim de ser interrogado, 
permitindo a lei, contudo, que seja interrogado 
no próprio estabelecimento prisional, se estiver 
preso e existindo segurança para o juiz e seus au-
xiliares, o que está em consonância com a Con-
venção Interamericana de Direitos Humanos, 
o Pacto de São José da Costa Rica, que dispõe 
em seu art. 7º, nº 5, que “toda pessoa detida ou 
retida deve ser conduzida, sem demora, à pre-
sença de um juiz ou outra autoridade autorizada 
por lei a exercer as funções judiciais” – a mesma 
previsão se encontra no art. 9º, nº. 3, do Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos.

Registre-se que o Projeto de Lei nº. 
5.073/2001, que originou a Lei nº. 10.792/2003 
– que tratou da reforma do processo penal 
brasileiro de 2003 -, foi emendado no Senado 
Federal brasileiro para incluir em seu corpo a 
possibilidade de realização de interrogatórios 
e audiências judiciais “por meio de presença 
virtual em tempo real, sempre que haja motivo 
devidamente fundamentado pelo juiz acerca de 
segurança pública, manutenção da ordem pú-
blica, ou garantia da aplicação da lei penal e ins-
trução criminal, e desde que sejam assegurados 
canais telefônicos reservados para comunicação 
entre o defensor que permanecer no presídio e 
os advogados presentes nas salas de audiência 
dos Fóruns, e entre estes e o preso”. No entanto, 
essa emenda, que tentava introduzir no proces-
so penal a possibilidade, ainda que excepcional, 
de realização de audiências criminais por meio 
de presença virtual, foi rejeitada.

Posteriormente, com o advento da Lei nº. 
11.900, de 08.01.2009, a tentativa obteve su-
cesso, pois de acordo com essa nova lei, o juiz, 
excepcionalmente e por decisão fundamentada, 
de ofício ou a requerimento das partes, passou 
a poder realizar o interrogatório do preso por 
meio de “sistema de videoconferência ou ou-
tro recurso tecnológico de transmissão de sons 
e imagens em tempo real, desde que a medida 
seja necessária para atender a uma das seguintes 

finalidades: I - prevenir risco à segurança pú-
blica, quando exista fundada suspeita de que o 
preso integre organização criminosa ou de que, 
por outra razão, possa fugir durante o desloca-
mento; II - viabilizar a participação do réu no 
referido ato processual, quando haja relevante 
dificuldade para seu comparecimento em juízo, 
por enfermidade ou outra circunstância pesso-
al; III - impedir a influência do réu no ânimo 
de testemunha ou da vítima, desde que não seja 
possível colher o depoimento destas por video-
conferência”, nos termos do art. 217 do CPP, e 
“IV – responder à gravíssima questão de ordem 
pública” (§2º. do art. 185 do CPP incluído pela 
Lei nº. 11.900/2009).

Da decisão que determinar a realização do 
interrogatório por videoconferência, as partes 
devem ser intimadas com 10 (dez) dias de ante-
cedência e o juiz deve garantir ao réu, além do 
direito de entrevista prévia e reservada com o 
seu defensor, o acesso a canais telefônicos reser-
vados para comunicação entre o defensor que 
esteja no presídio e o advogado presente na sala 
de audiência do Fórum, e entre este e o preso 
(§5º. do art. 185 do CPP incluído pela Lei nº. 
11.900/2009).

Cabe ressaltar, além disso, que a nova lei au-
toriza a utilização de “sistema de videoconferên-
cia ou outro recurso tecnológico de transmissão 
de sons e imagens em tempo real” para a oitiva 
de testemunha, quando esta morar fora da juris-
dição do juiz processante, bem como para a re-
alização de outros atos processuais, que “depen-
dam da participação de pessoa que esteja presa, 
como acareação, reconhecimento de pessoas e 
coisas, e inquirição de testemunha ou tomada 
de declarações do ofendido” (§8º. do art. 185 e 
§3º. do art. 222 do CPP, incluídos pela Lei nº. 
11.900/2009).

No entanto, apesar dessas inovações trazidas 
pela Lei nº. 11.900/2009, a Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus 
88.914-0/SP, já se manifestou no sentido de que 
a realização de interrogatório por meio de vi-
deoconferência é inadmissível porque ofende o 
direito constitucional ao devido processo legal 
(due process of law), limita o exercício da ampla 
defesa e “insulta as regras ordinárias do local de 
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realização dos atos processuais penais e as ga-
rantias constitucionais da igualdade e da publi-
cidade”.

No que concerne à oitiva de testemunhas, 
declarações do ofendido, reconhecimento de 
pessoas e coisas, acareações e outros atos pra-
ticados em audiência, é possível argumentar as 
mesmas razões levantadas pela Suprema Corte 
brasileira no HC 88.914-0/SP, acima reportadas.

Registre-se, nesse ponto, que o Supremo 
Tribunal Federal Brasileiro, no HC nº. 90900/
SP, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº. 
11.819/2005, do Estado de São Paulo, que prevê 
a possibilidade de realização de interrogatório 
por videoconferência, entendendo que no caso 
há inconstitucionalidade formal, porquanto 
compete exclusivamente à União legislar sobre 
matéria processual, nos termos do art. 22, I, da 
Constituição Federal em vigor.

Por sua vez, a Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça Brasileiro vem decidindo 
no sentido de que a realização de interrogatório 
por meio de videoconferência constitui nulida-
de absoluta, porque viola os princípios constitu-
cionais do devido processo legal, “restringindo 
a amplitude da defesa do acusado, ao amenizar 
seu direito de estar presente à audiência” – HC 
97885/SP.

Desse modo, diante desse quadro jurispru-
dencial, verifica-se que a utilização de videocon-
ferência em audiências criminais no Brasil, auto-
rizada pela nova lei, principalmente para efetuar 
o interrogatório do acusado, deverá novamente 
ser analisada pelos tribunais superiores à luz da 
Constituição Federal vigente, máxime no que 
concerne aos direitos constitucionais ao devido 
processo legal (due process of law), à ampla de-
fesa e às garantias constitucionais da igualdade e 
da publicidade, sem falar no direito, do acusado 
preso, de ser levado à presença de um juiz ou 
outra autoridade autorizada por lei a exercer as 
funções judiciais, conforme previsto no art. 9º, 
nº. 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos, e no art. 7º, nº 5, da Convenção Intera-
mericana de Direitos Humanos, o Pacto de São 
José da Costa Rica.

Desse modo, será preciso enfrentar a ques-
tão da constitucionalidade desses dispositivos 

infraconstitucionais, considerando que há no 
meio jurídico fortes argumentos no sentido de 
que os atos processuais penais realizados por 
meio de videoconferência, como já adiantou a 
Segunda Turma do STF, restringe o “exercício 
da ampla defesa, compreendidas a autodefesa e 
a defesa técnica” e “insulta as garantias consti-
tucionais da igualdade e da publicidade” (STF, 
Segunda Turma, HC 88.914-0/SP).

Nesse sentido, D’Urso afirma que:

[...] não se admite qualquer retrocesso em 
termos humanitários, de forma que o réu 
tem direito de ter sua voz ouvida e não 
lida, sua imagem presente e não trans-
mitida. Além disso, pensamos que a tese 
não resiste a uma análise de constitucio-
nalidade, porquanto nossa CF consagra a 
ampla defesa (art. 5º., LV, CF), bem como 
o Brasil subscreveu pactos internacionais, 
nos quais entende-se que não há devido 
processo legal, se não houver apresentação 
do acusado ao juiz (Convenção America-
na sobre Direitos Humanos). (D’URSO, 
2003, p. 43).

Vozes contrárias têm se levantado contra 
essa linha de raciocínio, como faz Luiz Flávio 
Gomes, para quem:

A informatização completa da Justiça vai 
evitar ofícios, requisições, precatórias, 
rogatórias, é dizer, economizará tempo, 
papel, serviço, pessoal e, especialmente, 
deslocamentos. De outro lado, elimina-
rá riscos, sobretudo para o próprio preso 
e para a sociedade (fugas, resgates, etc.). 
(GOMES, 2003, p.41).

De toda sorte, a solução final estará no exer-
cício da jurisdição constitucional difusa (ou 
concentrada) do STF, que muito provavelmen-
te será chamado novamente para interpretar 
as normas veiculadas pela Lei nº. 11.900/2009, 
relativamente ao tema ora analisado, à luz da 
Carta Maior, pois a tecnologia continuará a de-
safiar as normas processuais positivadas, como 
sempre aconteceu.
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3 A videoconferência em audiências 
criminais nos Estados Unidos: 
contextura fática e jurídica
Nos EUA, o uso de videoconferências nas 

atividades judiciais tem crescido e se espalhado 
vertiginosamente por todo o país, principalmen-
te no âmbito do Poder Judiciário federal, como 
se verifica das informações do site da Justiça Fe-
deral norte-americana:

From its beginning as a pilot program in 
a handful of federal appellate, district, and 
bankruptcy courts, videoconferencing has 
grown to link federal courts with remot 
locations, prisons, and far-flung divisional 
courts. The U.S. attorney’s offices, the U.S. 
Marshals Service, and the Federal Bureau 
of Prisons also have videoconferencing 
programs that are accessible to the Courts or 
are conducted in cooperation with federal 
court programs. The videoconferencing 
experience, although not for all judges 
or counsel who may prefer face-to-face 
meetings or who may feel there is an unfair 
advantage to only one party being present 
in the courtroom, is gaining acceptance 
in federal courts across the country. 
(UNITED STATES COURTS, 2009).
Tradução minha: Do seu início como um 
programa piloto utilizado no Tribunal 
Federal, na Justiça Federal Distrital e na 
Justiça Federal de falências, a videocon-
ferência tem crescido para ligar as cortes 
federais com locais remotos, prisões e cor-
tes divisionais distantes. Os gabinetes dos 
Advogados Federais, o Serviço Policial 
Federal Judiciário e o Departamento Fe-
deral de Prisões também têm programas 
de videoconferência que são acessíveis às 
cortes ou são conduzidos em cooperação 
com os programas das cortes federais. A 
experiência da videoconferência, muito 
embora alguns juízes e advogados prefi-
ram encontros pessoais ou entendam que 
há uma vantagem injusta para aquele que 
se encontra presente no forum, tem ga-
nhado aceitação nas cortes federais por 
todo o país. (JUSTIÇA FEDERAL DOS 
ESTADOS UNIDOS, 2009).

Uma recente pesquisa feita pelo Centro Ju-
dicial Federal (Federal Judicial Center) – órgão 

de apoio administrativo do Poder Judiciário 
federal norte-americano – mostra que mui-
tos juízes federais utilizam a videoconferência 
em suas atividades judiciais e como se sentem 
mais confortáveis com essa tecnologia. O estu-
do entrevistou quatorze juízes federais de tribu-
nais federais sobre suas opiniões a respeito da 
videoconferência, os quais representam cinco 
diferente circuitos (regiões), todos com experi-
ência nesse mecanismo (FEDERAL JUDICIAL 
CENTER, 2006).

O trabalho de pesquisa concluiu que quase 
todos os juízes pesquisados gostam do modo 
como a videoconferência poupa tempo e di-
nheiro, além do que muitos mencionaram a 
flexibilidade de horários proporcionada e o fato 
de esse mecanismo ajudar juízes e advogados a 
cumprirem seus compromissos em caso de pro-
blemas ou emergências de saúde de última hora, 
que dificultam a viagem para outro local.

De acordo com as respostas obtidas, os ju-
ízes entendem que a videoconferência também 
promove um maior acesso à justiça, permitin-
do aos litigantes apresentarem seus argumen-
tos orais, mesmo quando distantes do local. A 
pesquisa cita as palavras de um juiz do Nono 
Circuito Federal de apelação (equivalente a um 
Tribunal Regional Federal Brasileiro): “There 
are many litigants, especially Social Security li-
tigants, who can’t afford to come for oral argu-
ment, but would be able to via videoconferen-
ce.” (FEDERAL JUDICIAL CENTER, 2006).  
Tradução minha: Muitos litigantes, especial-
mente os da seguridade social, que não têm 
condições de vir fazer sua sustentação oral, po-
deriam fazê-la por meio de videoconferência. 
(CENTRO JUDICIAL FEDERAL, 2006).

O relatório da pesquisa conclui que os    
juízes entrevistados tiveram experiências positi-
vas com a videoconferência, pois “on the hole, 
for the judges interviewed, the benefits of vid-
eoconferencing outweighed its disadvantages...
Most were pleased with their court’s technol-
ogy and had very few technical problems to re-
port.” (FEDERAL JUDICIAL CENTER, 2006). 
Tradução minha: De maneira geral, para os ju-
ízes entrevistados, os benefícios da videoconfe-
rência superam suas desvantagens... A maioria 
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está satisfeita com a tecnologia de sua corte e 
teve pouquíssimos problemas técnicos para re-
latar. (CENTRO JUDICIAL FEDERAL, 2006).

Atualmente, por exemplo, o Segundo e o 
Décimo Circuitos Federais, bem como o Circui-
to Federal do Distrito de Columbia, fazem uso 
da videoconferência. Com o apoio da Diretoria 
Administrativa da Justiça Federal (the Admin-
istrative Office), o Décimo Circuito Federal co-
meçou usando a videoconferência nos casos de 
sustentação oral em casos criminais, em segui-
da expandiu sua utilização para os casos civis 
(UNITED STATES COURTS, 2009).

Contudo, apesar da empolgação, a utilização 
do sistema de videoconferência na justiça norte-
americana em audiências criminais, da mesma 
forma como no Brasil, está sendo vista com cer-
ta cautela, considerando os direitos humanitá-
rios e de liberdade envolvidos. De fato, o Nono 
Circuito da Justiça Federal norte-americana tem 
sustentado que a utilização de videoconferência 
em interrogatórios viola os dispositivos 10 e 43 
do Código de Processo Penal Federal dos Esta-
dos Unidos, os quais exigem a presença do acu-
sado em uma corte aberta ao público (UNITED 
STATES COURTS, 2009).

Duke Argetsinger, da Diretoria Adminis-
trativa da equipe de políticas administrativas 
da Justiça Federal americana, que trabalhou 
amplamente nos projetos de videoconferên-
cia desde a sua introdução nas cortes federais 
norte-americanas observa: “Videoconferenc-
ing cannot replace the physical presence of a 
judge. It is a tool to enhance and supplement 
the services that the court provides to the 
public.” (UNITED STATES COURTS, 2009). 
Tradução minha: A videoconferência não pode 
substituir a presença física do juiz. É um instru-
mento para melhorar e suplementar os serviços 
que a justiça disponibiliza ao público. (JUSTIÇA 
FEDERAL DOS ESTADOS UNIDOS, 2009).

De ver-se que a Conferência Judicial nor-
te-americana – órgão que examina, estuda e 
propõe normas processuais no âmbito federal 
daquele país - desde 1995 tem estimulado, por 
meio de ações, a utilização de videoconferência 
em procedimentos com réus presos, como o The 
prison Litigation Act of 1995 que prescrevia às 

cortes federais “to the extent practicable” (até o 
ponto em que for viável), conduzir audiências 
admonitórias de réus presos, nas quais a partici-
pação do prisioneiro é exigida ou permitida, por 
telefone, videoconferência ou outras tecnologias 
de comunicação, sem remover o requerente do 
estabelecimento prisional. Em março de 1996, 
a Conferência Judicial autorizou o uso de vi-
deoconferência em procedimentos admonitó-
rios de direitos civis de réus presos (FEDERAL 
JUDICIAL CENTER, 2009).

Mais recentemente, a Conferência Judicial 
da Justiça Federal dos Estados Unidos analisou 
a questão da adequabilidade do uso de videocon-
ferência em certos tipos de procedimentos cri-
minais, e no encontro de setembro de 2001, por 
recomendação do Comitê Consultivo de Nor-
mas Criminais, decidiu pela emenda do Código 
de Processo Penal Federal relativamente à norma 
26 para explicitamente permitir a defesa inicial, o 
interrogatório do acusado e a oitiva de testemu-
nhas por meio de videoconferência com o con-
sentimento da parte, em circunstâncias excepcio-
nais (FEDERAL JUDICIAL CENTER, 2009).

Contudo, essa proposta formulada pela 
Conferência Judicial foi rejeitada pela Suprema 
Corte dos Estados Unidos, por estar em con-
fronto com as cláusulas constitucionais do con-
traditório e da ampla defesa, previstas na Emen-
da VI da Constituição Federal daquele país, do 
seguinte teor:

Rights to a fair trial. In all criminal pros-
ecutions, the accused shall enjoy the right 
to a speedy and public trial, by an impar-
tial jury of the State and district wherein 
the crime shall have been commited, 
which district shall have been previously 
ascertained by law, and to be informed of 
the nature and cause of the accusation; to 
be confronted with the witnesses against 
him; to have compulsory process for ob-
taining witnesses in his favor, and to have 
the Assistance of Counsel for his defence.
Tradução minha: Direitos para um jul-
gamento justo. Em todos os processos 
criminais, o acusado terá direito a um jul-
gamento público e rápido, por um júri im-
parcial do Estado e distrito onde o crime 
teria sido cometido, cujo distrito terá sido 
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estabelecido previamente pela lei, e para 
ser informado da natureza e causa de sua 
acusação; ser confrontado com as teste-
munhas contrárias a ele; ter um processo 
obrigatório para obter testemunhas a seu 
favor, e ter a assistência de um Advogado 
para sua defesa.

Por ferir essa disposição constitucional, que 
prevê o direito do acusado de ser confrontado 
com as testemunhas da acusação, a Suprema 
Corte norte-americana rejeitou a proposta da 
Judicial Conference para alterar o Código de Pro-
cesso Penal Federal a fim de permitir a videocon-
ferência em audiências de interrogatórios e oitiva 
de testemunhas, como mostra o argumento ven-
cedor do Associate Justice ANTONIN SCALIA:

I share the majority’s view that the Judi-
cial Conference’s proposed Federal Rule 
of Criminal Procedure 26(b) is of dubious 
validity under the Confrontation Clause of 
the Sixth Amendment to the United States 
Constitution, and that serious constitu-
tional doubt is an appropriate reason for 
this Court to exercise its statutory power 
and responsibility to decline to transmit 
a Conference recommendation. (THE 
UNITED STATES SUPREM COURT, 
2002).
Tradução minha: Eu compartilho o en-
tendimento majoritário no sentido de que 
a proposta da Conferência Judicial para 
alterar a norma 26 (b) do Procedimento 
Criminal Federal é de validade duvidosa 
diante da Cláusula de Confrontação da 
Sexta Emenda da Constituição dos Esta-
dos Unidos, e que esta séria dúvida cons-
titucional é uma razão adequada para esta 
Corte, no exercício do seu poder legal e de 
sua responsabilidade, declinar de trans-
mitir essa recomendação da Conferência. 
(SUPREMA CORTE DOS ESTADOS 
UNIDOS, 2002).

No entanto, nem todos os juízes da Suprema 
Corte norte-americana foram a favor da rejeição 
integral da proposta da Conferência Judicial, 
ante a possibilidade de se utilizar a videocon-
ferência em audiências criminais com algumas 
restrições, como os juízes STEPHEN BREYER e 
SANDRA DAY O’CONNOR que se manifesta-

ram favoráveis em “exceptional circumstances” 
com “appropriate safeguards” e se “the witness 
is unavailable.” (THE UNITED STATES SU-
PREM COURT, 2002).

Atualmente, o Federal Judicial Center está 
realizando estudos a fim de sistematizar e re-
gulamentar o uso da videoconferência na área 
penal dos Estados Unidos, considerando todos 
os argumentos favoráveis e contrários a essa tec-
nologia, antes indicados.

4 Conclusão
Como se viu, a videoconferência se tornou 

um mecanismo bastante utilizado no âmbito 
do poder Judiciário norte-americano, quer seja 
para a realização de audiências entre advogados 
e juízes, quer seja para a efetivação de sustenta-
ções orais cíveis e criminais nos Juízos e Tribu-
nais daquele país. A estrutura funcional e tecno-
lógica de apoio a esse instrumento inovador está 
em estágio bem avançado.

No Brasil, por outro lado, pouco se ouve fa-
lar, mesmo nesses casos, da utilização de video-
conferência em atividades judiciais, mesmo com 
as inovações trazidas pela Lei nº. 11.900/2009.

Pode-se dizer, em termos gerais, que atu-
almente não há uma estrutura administrativa e 
operacional apropriada para a implementação 
dessa tecnologia em nosso país, que atualmen-
te tem se restringido a informatizar a justiça de 
outras formas, como o cadastro e a atualização 
processual eletrônicos.

Sob outro prisma, verifica-se que tanto no 
Brasil quanto nos Estados Unidos existe uma 
certa preocupação relativamente à utilização de 
videoconferência em audiências criminais, por 
força dos direitos assegurados ao acusado pre-
vistos nas Constituições de ambos os países e em 
tratados internacionais, como o contraditório, a 
ampla defesa, o devido processo legal e sua apre-
sentação física à uma autoridade judicial, como 
se pode observar das decisões proferidas pela 
Suprema Corte dos Estados Unidos e pelo Su-
premo Tribunal Federal Brasileiro, alhures cita-
das, encontrando-se atualmente a solução, em 
razão disso, em estado de incerteza constitucio-
nal, pois está a depender da interpretação dessas 
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cortes à luz das Magnas Cartas desses países e do 
Direito Internacional.

É possível afirmar, contudo, que o avanço 
progressivo da tecnologia na área de informática 
e sua adoção pela lei infraconstitucional (ou não), 
como é o caso da Lei nº. 11.900/2009, demandará 
novamente a atividade hermenêutica desses dois 
Supremos Tribunais, pois em breve serão chama-
dos novamente para analisar a questão da presen-
ça virtual das partes envolvidas no processo, se 
está ou não em consonância com a Constituição 
e com o Direito. O Tempo dirá o resultado.

Por enquanto, tem-se, na prática, que a vi-
deoconferência pode proporcionar a otimização 
e a celeridade das atividades judiciais, tanto nas 
áreas civil e administrativa quanto na criminal, 
bem como facilitar a gestão de tais atividades, 
considerando que esse mecanismo é viável em 
vários setores do Poder Judiciário, e não tão-
somente em interrogatórios e oitiva de testemu-
nhas.
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Liderança, motivação e planejamento: vetores para a gestão de um 
Juizado Especial Federal

Juíza Federal Substituta Ariane da Silva Oliveira

1 Introdução
Não constitui tarefa fácil a eficiente gestão 

de uma Vara de Juizado Especial Federal. As co-
branças são inúmeras e de toda ordem: cobrança 
social pela pronta salvaguarda de direitos, em sua 
maioria prestações previdenciárias e assisten-
ciais; cobrança institucional pela produtividade e 
celeridade; cobrança pessoal por uma prestação 
jurisdicional célere, justa e de qualidade.

Nessa órbita de adversidades legítimas, a 
gestão bem sucedida tem como pressuposto ló-
gico o conhecimento da realidade a ser tratada, 
dos problemas a serem enfrentados e das ferra-
mentas (materiais e humanas) de que dispomos 
para fazer frente às dificuldades. Não se pode 
planejar sem antes conhecer; não existe gestão 
bem sucedida sem planejamento.

Também é imperioso destacar que a admi-
nistração ideal de um Juizado Especial Federal 
não pode prescindir: i) da adoção de soluções 
globais para atacar problemas de massa; ii) do 
reconhecimento do valor do trabalho em equi-
pe; iii) da liderança do gestor da unidade orga-
nizacional; iv) da motivação do grupo; e iv) da 
simplificação das formas, aliada à delegação de 
competências.

A partir do exame dos vetores acima expos-
tos, permeados pela – pouca – experiência pesso-
al da articulista, que está há quase três anos em 
atuação em Vara de Juizado Especial Federal, 
buscar-se-á dar uma ligeira impressão a respeito 
da gestão dessa importante ferramenta do Estado 
em prol da concretização e afirmação de direitos.

2 Breve noção sobre a competência e a 
importância dos Juizados Especiais 
Federais
Antes de ingressar propriamente no mérito 

do tema proposto, cumpre fazer breves consi-
derações sobre o papel dos Juizados Especiais 
Federais.

Os Juizados Especiais Federais foram criados 
pela Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, e sua 
matriz constitucional está na Emenda Constitu-
cional n. 22, de 18 de março de 1999. Têm com-
petência, em âmbito criminal, para processar e 
julgar os feitos de competência da Justiça Federal1 
relativos às infrações penais de menor potencial 
ofensivo2, e, na seara extrapenal ou civil lato sen-
so, processar, conciliar e julgar as causas de com-
petência da Justiça Federal3 até o valor de 60 (ses-

1 “Aos juízes federais compete processar e julgar: IV - 
os crimes políticos e as infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou 
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 
excluídas as contravenções e ressalvada a competên-
cia da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; V - os cri-
mes previstos em tratado ou convenção internacional, 
quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha 
ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciproca-
mente; V-A as causas relativas a direitos humanos a 
que se refere o § 5º deste artigo; VI - os crimes contra 
a organização do trabalho e, nos casos determinados 
por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econô-
mico-financeira; VII - os “habeas-corpus”, em matéria 
criminal de sua competência ou quando o constran-
gimento provier de autoridade cujos atos não estejam 
diretamente sujeitos a outra jurisdição; IX - os crimes 
cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalva-
da a competência da Justiça Militar; X - os crimes de 
ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a 
execução de carta rogatória, após o “exequatur”, e de 
sentença estrangeira, após a homologação, as causas 
referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva op-
ção, e à naturalização; XI - a disputa sobre direitos in-
dígenas (CF/88, art. 109).

2 “Consideram-se infrações penais de menor potencial 
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções 
penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa” 
(Lei n. 9.099/95, art. 61).

3 “Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as 
causas em que a União, entidade autárquica ou em-
presa pública federal foram interessadas na condição 
de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justi-
ça Eleitoral e à Justiça do Trabalho” (CF/88, art. 109).



senta) salários mínimos, excetuadas as hipóteses 
previstas no art. 3º, § 1º, do citado diploma4.

Conforme se pode observar do art. 2º da Lei 
n. 9.099, de 26 de setembro de 19955, o proces-
so será informado pelos critérios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia proces-
sual e celeridade, buscando, sempre que possí-
vel, a conciliação ou a transação.

Em virtude de seus princípios informado-
res, da isenção de custas e da desnecessidade de 
assistência de advogado para atuação em pri-
meiro grau de jurisdição, a criação dos Juizados 
Especiais Federais importou numa verdadeira 
revolução da Justiça Federal. Isso porque trou-
xe para seus cuidados milhões de cidadãos que 
se encontravam à margem do acesso à Justiça 
(a chamada demanda reprimida), notadamente 
em matéria de seguridade social (benefícios pre-
videnciários, assistenciais e direito à saúde).

Destarte, constitui desafio da Justiça Federal 
a busca incessante de soluções rápidas e eficazes, 
de modo a conciliar o atendimento de sua finali-
dade precípua, que é a entrega de uma prestação 
jurisdicional justa e célere, com o número cada 
vez maior de demandas.

3 Conhecer para planejar; planejar 
para administrar: triagem de feitos e 
avaliação da força produtiva
Consoante já sinalizado no intróito deste 

texto, para gerir é preciso conhecer, porquanto 

4 “Não se incluem na competência do Juizado Especial 
Cível as causas: I – referidas no art. 109, II, III e XI, da 
Constituição Federal, as ações de mandado de seguran-
ça, de desapropriação, de divisão e demarcação, popu-
lares, execuções fiscais e por improbidade administra-
tiva e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos; II – sobre bens 
imóveis da União, autarquias e fundações públicas fe-
derais; III – para a anulação ou cancelamento de ato 
administrativo federal, salvo o de natureza previden-
ciário e o de lançamento fiscal; IV – que tenham como 
objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 
servidores públicos civis ou de sanções disciplinares 
aplicadas a militares”. (Lei n. 10.259/01, art. 3º, §1º).

5 Tal lei dispõe sobre os Juizados Especiais Estaduais, 
mas se aplica aos Juizados Especiais Federais naquilo 
que não conflitar com a lei própria.

não há gestão sem conhecimento e planejamen-
to. Logo, o primeiro passo para bem administrar 
uma Vara de Juizado consiste em conhecer o 
trabalho, saber exatamente quais são os tipos de 
processos submetidos à sua jurisdição, as provi-
dências que requerem e a força de trabalho de 
que se pode utilizar.

Como é cediço, o aumento em progressão 
geométrica do número de processos e da quan-
tidade de trabalho não se fez acompanhar da 
ampliação da força produtiva. O processo de 
criação de novos cargos e funções é excessiva-
mente demorado, de maneira que cabe ao ges-
tor, com criatividade, adotar medidas rápidas e 
inteligentes para a solução de um problema que 
é inadiável.

Nessa ordem de idéias, importa registrar que 
se afigura verdadeiramente inviável cuidar iso-
ladamente de cada um dos processos submeti-
dos à jurisdição dos Juizados Especiais Federais. 
A jurisdição de massa exige que as providências 
sejam tomadas de maneira concertada, por gru-
pos de feitos, organizados segundo a natureza 
da pretensão.

Nessa perspectiva, é fundamental a realiza-
ção de uma triagem criteriosa das ações desde a 
propositura, separando-as por grupos de maté-
rias idênticas ou análogas e zelando para que si-
gam o mesmo rumo, chegando para julgamento 
na mesma oportunidade, depois de passar, tam-
bém em bloco, pelas mesmas providências. Tal 
medida, além otimizar o julgamento, representa 
economia de atos processuais, visto que é pos-
sível aplicar concomitantemente a uma grande 
quantidade de processos um padrão de ato ordi-
natório ou despacho, ou mesmo um único mo-
delo de decisão ou sentença, se a hipótese for de 
feitos repetitivos.

Ademais, quando a matéria controvertida 
for unicamente de direito e no juízo já houver 
sido proferida sentença de total improcedência 
do pedido em outros casos idênticos, poderá ser 
dispensada a citação e proferida de logo a sen-
tença, reproduzindo-se o teor da anteriormente 
prolatada. Trata-se da sistemática de julgamen-
to de ações repetitivas, prevista no art. 285-A do 
Código Processo Civil, que muito tem contri-
buído para a abreviação do trâmite processual, 
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ao tornar desnecessária a citação do réu, que so-
mente integrará a relação jurídico-processual se 
e quando for interposto o recurso inominado.

Com tais providências simples, encurta-se 
o tempo de duração do processo, desafoga-se a 
máquina judiciária, além de favorecer-se a apli-
cação da força produtiva na composição daque-
las lides que verdadeiramente reclamam análise 
mais pormenorizada.

Além disso, é necessário “estabelecer me-
tas” em lugar de simplesmente fixar as “tarefas 
a executar”. O “fixar metas”, diferentemente de 
apenas indicar as “tarefas a cumprir”, passa para 
um exercício de legitimação ou validação e está 
sempre voltado para o crescimento, o aperfei-
çoamento, o progresso. O simples cumprimento 
de tarefas, embora possa gerar o atendimento de 
necessidades imediatas, não motiva, não leva à 
superação de limites. Enfim, a meta fomenta a 
dedicação e o comprometimento e, agregada a 
outros valores, leva ao sucesso.

4 Da importância do trabalho em 
equipe
Em sede de administração do trabalho num 

Juizado Especial e, de resto, em qualquer outro 
segmento organizacional, pouco ou nenhum 
sucesso advirá do trabalho isolado ou solitário, 
porque “juntos somos muito mais sábios do 
que cada um sozinho”6. Não adianta desdobrar-
se na tentativa de compensar as deficiências 
alheias, substituindo-se a todos. É preciso que 
cada um tenha a noção de sua responsabilidade 
e de como pode contribuir em favor do resulta-
do pretendido.

A idéia de equipe está indissociavelmente li-
gada à junção de forças, não exatamente na mes-
ma direção e na mesma intensidade. Nesse sen-
tido, é salutar a identificação das características 
pessoais de cada servidor, mapeando-se as apti-
dões, não só a partir da análise do currículo e do 
desempenho de cada um, mas principalmente 

6 HUNTER, James C. O monge e o executivo. Uma 
história sobre a essência da liderança. Tradução de 
Maria da Conceição Fornos de Magalhães. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2004, p. 22.

por meio da discussão com cada envolvido. Ao 
assim proceder, reconhece-se a importância do 
individual na construção do todo, do conjunto, 
e exercita-se uma das mais caras habilidades de 
um líder – saber ouvir.

Mas não basta o simples mapeamento das 
aptidões. Há de haver uma clara divisão de ta-
refas, acompanhada da assunção de respon-
sabilidades individuais, fazendo com que cada 
um se sinta parte de uma mesma engrenagem, 
voltada à consecução de um objetivo comum. É 
imprescindível, portanto, que cada integrante 
da equipe saiba exatamente o que deve fazer e 
tenha plena consciência da importância de seu 
trabalho na obtenção do resultado final.

Deve haver, ainda, a fixação de um crono-
grama de atividades e procedimentos, o qual 
deve ser acompanhado diuturnamente, a fim de 
que se possa analisar o desempenho e verificar 
se algum setor se encontra deficitário. Verifica-
da alguma deficiência pontual objetiva, deve ser 
realizada uma nova divisão de tarefas, de sorte a 
restabelecer o equilíbrio, evitando a sobrecarga 
de setor ou servidor. De sua vez, se a deficiên-
cia for de natureza subjetiva, a solução deverá 
passar pelo diálogo, facultando, ao indivíduo 
que não está atendendo satisfatoriamente às ex-
pectativas em si legitimamente depositadas, a 
possibilidade de expor as suas dificuldades e de 
propor soluções.

Lado outro, embora seja de extrema impor-
tância a divisão de tarefas, não se pode perder 
de vista que cada atividade, por mais simples 
que pareça ser, tem inestimável relevo no êxito 
da empreitada, criando uma relação de encade-
amento e dependência que deve ser enfatizada. 
Com isso, molda-se um ambiente de cumplici-
dade, de entusiasmo, de valorização da impor-
tância de cada um, a criar um sentimento de 
utilidade – de poder ser útil –, que está intima-
mente ligado à obtenção de bons resultados.

Nesse contexto, nota-se que o trabalho em 
equipe é muito mais do que a confluência de ele-
mentos individuais. É a criação de um sentimen-
to de todo, em que o desempenho individual se 
projeta em favor de um resultado que só é repu-
tado ideal se beneficia a todos. Logo, para que 
a gestão de pessoal seja satisfatória e propicie a 
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obtenção dos resultados desejados em termos de 
administração da justiça, a equipe de servidores 
há de estar afinada entre si e com aquele que na 
estrutura de poderes e tarefas de uma vara exer-
ce a função de liderança: o juiz.

5 Da liderança do gestor da unidade 
organizacional
É do festejado livro “O monge e o executivo 

– uma história sobre a essência da liderança”, de 
James C. Hunter, que se pode extrair uma valio-
sa definição de liderança. Liderança7, para um 
grupo de líderes reunidos num retiro espiritual, 
seria “a habilidade de influenciar pessoas para 
trabalharem entusiasticamente visando atingir 
aos objetivos identificados como sendo para o 
bem comum”8

Tendo como pano de fundo os conflitos 
existenciais experimentados por um importan-
te executivo – que, de uma hora para outra, vê 
seu castelo de satisfação pessoal e profissional 
começar a ruir –, a obra em foco traz reflexões 
que devem ser cuidadosamente examinadas por 
quem se propõe a exercer uma função de lide-
rança, seja ela qual for.

No caso dos Juizados Especiais Federais, 
conduzir um grande volume de processos e ad-
ministrar o trabalho de uma equipe exige do lí-
der (o juiz) grande força de vontade, serenidade 
e, muitas vezes, sacrifício. Desenvolver a capa-
cidade de influenciar servidores, prestadores 
de serviços, estagiários e demais colaboradores 
para que trabalhem entusiasticamente em prol 
dos objetivos traçados é missão difícil, que re-
quer um conjunto de habilidades, e se assenta 
sobre o pilar da autoridade.

7 Outra definição, citada por MAXIMIANO, diz o se-
guinte: “Liderança é a realização de uma meta por meio 
da direção de colaboradores humanos. O homem que 
comanda com sucesso seus colaboradores para alcan-
çar finalidades específicas é um líder. Um grande líder 
é aquele que tem essa capacidade dia após dia, ano após 
ano, numa grande variedade de situações”. A transcri-
ção é extraída da obra Understading leadership, Havard 
Business Review, Sept./Oct. 1961, W. H. C. PRENTI-
CE.

8 Op. cit, p. 25.

Destarte, para bem compreender a questão, 
é necessário estabelecer a distinção entre poder 
e autoridade. Recorreremos às palavras do mon-
ge Simeão, personagem da obra mencionada na 
abertura deste capítulo, para fazer a diferencia-
ção entre os termos. O personagem fictício, de 
sua vez, utiliza-se da enunciação, ainda ampla-
mente utilizada, feita por MAX WEBER, um 
dos fundadores da sociologia, em seu livro The 
Theory of Social and Economic Organization (A 
teoria da organização econômica e social).

Parafraseando o importante sociólogo, tem-
se que poder é a faculdade de forçar ou coagir 
alguém a fazer a sua vontade, por causa de sua 
posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse 
não o fazer. Noutro vértice, autoridade é a habi-
lidade de levar as pessoas a fazerem de boa von-
tade o que você quer por causa de sua influência 
pessoal.

A base da liderança não é, portanto, o po-
der e sim a autoridade, conquistada com amor, 
dedicação e sacrifício, e que se constrói sobre 
serviço e sacrifício. Daí resulta que para liderar é 
preciso estar disposto a servir, sendo o respeito, 
a responsabilidade e o cuidado as virtudes indis-
pensáveis a um grande líder.

Para nós, interessa-nos especialmente a afir-
mação de que a liderança é uma habilidade que 
pode ser aprendida e desenvolvida por alguém 
que tenha o desejo e pratique as ações adequa-
das, as quais estão intimamente relacionadas ao 
processo de motivação do grupo.

6 Da motivação do grupo
O elemento mais precioso numa estrutura 

organizacional, estatal ou não, é o valor huma-
no, que, com criatividade e comprometimento, 
permite o alcance das metas traçadas e a con-
secução do objetivo almejado. De tal maneira, 
compreender como ocorre a motivação das pes-
soas para enfrentar os desafios representa provi-
dência essencial nesse processo.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que 
não se motiva quem não quer ser motivado. A 
motivação, consubstanciada num estado de âni-
mo positivo para a superação das dificuldades 
apresentadas ao desempenho de qualquer ativi-
dade, é sempre interna, intrínseca ao indivíduo, 
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A sua provocação dependerá, além do consen-
timento do interessado, da utilização das fer-
ramentas adequadas. Isto é, a motivação é algo 
interno que, para ser deflagrado, depende da 
utilização do estímulo adequado.

A palavra motivação (derivada do latim 
motivus, movere, mover) indica o conjunto de 
razões ou motivos que explicam, induzem, in-
centivam, estimulam ou provocam algum tipo 
de ação ou comportamento. A motivação para o 
trabalho é uma expressão que indica um estado 
psicológico de disposição ou vontade de perse-
guir uma meta ou de realizar uma tarefa9.

Mas como motivar as pessoas para que elas 
atinjam o resultado esperado? Não há uma res-
posta pronta nem uma solução fechada. Diver-
sos são os fatores que influenciam no processo 
de motivação, entre os quais destacamos os mo-
tivos internos, os motivos externos e os incen-
tivos.

Sinteticamente, motivos internos são, para 
MAXIMIANO10, as necessidades, aptidões inte-
resses e habilidades do indivíduo, que o fazem 
capaz de realizar certas tarefas e não outras; que 
o fazem valorizar certos comportamentos e me-
nosprezar outros. São os impulsos interiores, de 
natureza fisiológica ou psicológica, afetados por 
fatores sociológicos: necessidades, frustração, 
aptidões, habilidades e interesses.

Ainda segundo o citado autor, os motivos 
externos são estímulos ou incentivos que o am-
biente oferece ou objetivos que a pessoa per-
segue porque satisfazem a uma necessidade, 
despertam um sentimento de interesse ou re-
presentam a recompensa a ser alcançada11. Os 
incentivos, de seu turno, constituem um tipo es-

9 MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à 
administração. 4ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 
1995, p. 318.

10 Op. cit. P. 318.
11 Para MAXIMIANO, um discurso de exortação feito 

por um líder político, um desafio proposto por um 
gerente de vendas, uma escala de progressão salarial, 
“o que eu quero ser quando crescer” e até mesmo o 
chicote usado pelos antigos feitores de escravos são 
exemplos desses estímulos externos. Contudo, con-
quanto concordemos com os demais, não acredita-
mos na motivação gerada por este último “estímulo”, 

pecial de motivo externo, e têm como objetivo 
explícito estimular ou premiar o desempenho, 
estando, em regra, associados a algum tipo de 
campanha, competição interna ou projetos de 
aprimoramento das pessoas e das organizações.

Transpondo esses conceitos para o âmbito 
do Poder Judiciário, Ivo Barcelos da Silva, ao 
proferir conferência sobre a “A motivação dos 
juízes e servidores como técnica de eficiência”, 
destacou que “uma das primeiras ferramen-
tas a serem utilizadas no processo em comen-
to é a transmissão da informação completa e 
detalhada”12. É indispensável, pois, que cada 
servidor, prestador de serviço ou estagiário sai-
ba exatamente como a tarefa deve ser executada 
e sua importância no processo produtivo e no 
alcance do resultado final para que se sinta esti-
mulado a desempenhá-la.

Dando prosseguimento, o citado autor cha-
ma a atenção para a importância do feedback, do 
retorno da informação sobre como foi desem-
penhada determinada atividade, a expressar-se 
por meio do elogio e da crítica construtiva.

Não se pode deixar de reconhecer um tra-
balho bem feito e de demonstrar o reconheci-
mento por meio do elogio. O elogio cria no seu 
destinatário um ânimo positivo que o estimula 
a comportar-se de tal modo a fazer-se credor 
de novas manifestações. Por outro lado, atua 
no coletivo, no contexto do grupo, gerando um 
sentimento de querer pautar-se de determinada 
maneira com vistas a obter o mesmo reconheci-
mento. Enfim, faz nascer dentro de cada um o 
desejo de fazer-se tributário daquela manifesta-
ção de aprovação.

Do mesmo modo, a crítica construtiva tam-
bém representa fator apto a desencadear o pro-
cesso de motivação. É que muitas vezes a apatia 
e o abatimento decorrem do não saber por onde 
começar, da ausência do conhecimento mínimo 
sobre como se deve desempenhar determinada 
tarefa ou como operar para alcançar dado resul-

por acreditarmos que não existe motivação lastreada 
na intimidação e no medo.

12 SILVA, Ivo Barcelos da Silva. A motivação dos Juí-
zes e servidores como técnica de eficiência. Revista 
CEJ, n. 24, março 2004, p. 44.
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tado. E o diagnóstico claro, objetivo e preciso 
das deficiências e dos erros atua como fator de 
estímulo na superação das dificuldades, dando 
a sensação de facilitação do caminho, de que o 
líder está preocupado não só com o resultado, 
como também como o aperfeiçoamento do in-
divíduo, com o valor humano.

Outro fator que, igualmente, influencia no 
processo de motivação é a abertura de um canal 
franco de diálogo com todos os sujeitos da estru-
tura organizacional, que, no caso, é uma Vara de 
Juizado Especial Federal. Ouvir diretamente de 
quem executa cada atividade, sem o recurso a 
intermediários, cria ambiente fértil para a proli-
feração de boas idéias, uma vez que aquele que 
atua imediatamente tem melhores condições de 
identificar os problemas e propor soluções. Mas 
não é só. Oportunizar a cada um expor sobre o 
seu trabalho, as dificuldades que vivencia e as 
soluções que é capaz de vislumbrar funciona 
como elemento de estímulo, na medida em que 
representa clara manifestação de interesse do lí-
der na opinião de cada integrante da equipe e de 
reconhecimento de sua importância.

Por último, mas não menos importante, 
está a adoção de decisões compartilhadas, que 
primem por espelhar o sentimento comum da 
equipe. É preciso que os atores possam projetar 
a conseqüência de cada ato, comportando-se se-
gundo a justa expectativa plasmada a partir do 
entendimento construído ao longo do tempo. 
Em outras palavras: é preciso evitar surpresas na 
condução do trabalho em equipe, seja por meio 
de providências inusitadas, seja pela valorização 
imerecida de um sujeito ou apenação desmoti-
vada de outro. É necessário, portanto, criar uma 
atmosfera de confiança e segurança.

7 Da simplificação das formas e da 
delegação de competências
Mônica Jacqueline Sifuentes, ao discorrer 

sobre “As inovações na administração e no 
funcionamento da Justiça Federal – um novo 
juiz para um novo poder”, em excelente mono-
grafia, adverte que não é suficiente a previsão 
abstrata da informalidade; é imperioso que a 
“informalização” da justiça tenha como foco o 

cidadão, o elemento central do sistema e não a 
instituição em si13.

Se a materialização do acesso à Justiça, con-
siderado hoje como o mais básico dos direitos 
humanos em qualquer sistema jurídico que pre-
tenda garantir o direito de todos, já foi alcançado, 
o certo é que o processo de racionalização dos 
serviços judiciais não tem uma linha de chegada.

A idéia de simplificação das formas deve 
compreender não só a desburocratização dos ri-
tos, o abandono da linguagem hermética, a uti-
lização de pronunciamentos que contemplem 
as diversas possibilidades de situações jurídicas. 
Deve significar, principalmente, uma mudança 
de postura dos agentes judiciais, que devem cul-
tuar a composição, a conciliação, em lugar do li-
tígio, inclusive com auxílio de sujeitos estranhos 
à estrutura do Poder Judiciário: os conciliadores 
voluntários.

Sobre a simplificação dos ritos é importante 
dizer que a própria lei de regência já cuidou de 
prever um procedimento concentrado, preten-
samente rápido e com ênfase na realização de 
audiência única. Impende, pois, que experiên-
cias do cotidiano forense, desde que não im-
portem em subversão da disciplina processual, 
sejam incrementadas ao conjunto de regras em 
vigor, haja vista que o fato social está sempre à 
frente da norma jurídica.

Como exemplo de boa prática no trato da 
questão, há o projeto intitulado “Perícia na Or-
dem do Dia”14, desenvolvido pelo Juiz Federal 
Marcelo Eduardo Rossito Bassseto, então em 
atuação no Juizado Especial Federal do Acre, que 
alçou a realização do exame pericial ao patamar 
de primeira providência a ser adotada no proces-
so, no mesmo dia em que ajuizada a demanda.

Insistindo no tema da realização de periciais 
médicas no âmbito dos Juizados Especiais Fe-

13 MEDEIROS, Mônica Jacqueline Sifuentes Pacheco 
de. Inovações na administração e funcionamento da 
Justiça Federal – um novo juiz para um novo poder. 
Revista CEJ, n. 33, abr/jun 2006, p. 70.

14 O projeto em questão foi bastante elogiado, tendo re-
cebido inúmeras premiações, inclusive o Prêmio Inno-
vare, destinado àqueles que se propõem a dar soluções 
inovadoras em termos de administração da justiça.
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derais (questão que muito tem afligido os magis-
trados que neles atuam), merece referência uma 
solução que está sendo implantada no Juizado 
Especial de Roraima15. Tal iniciativa consiste na 
determinação de produção da prova pericial em 
consultório médico cedido pelo próprio INSS16, 
no interior da Agência da Previdência Social, e 
conduzida, obviamente, por médicos da con-
fiança do Juízo e alheios aos quadros da parte ré, 
com o acompanhamento por peritos da autar-
quia. Nessa situação, caso seja constatada a inca-
pacidade por ambos os profissionais, o benefício 
poderá ser concedido imediatamente (desde que 
preenchidos os demais requisitos), resultando 
na perda do objeto da ação ajuizada.

Tem-se, ainda, como amostra de prática 
simplificadora que também vem sendo imple-
mentada no âmbito do Juizado Especial de Ro-
raima, a promoção, por servidores da Justiça 
Federal, do agendamento eletrônico (por telefo-
ne ou internet) do requerimento administrativo 
do benefício, aplicável à hipótese de o cidadão 
comparecer diretamente ao Poder Judiciário, 
sem ter antes provocado a instância administra-
tiva. Tal providência substitui, se assim o desejar 
o jurisdicionado, a imediata atermação daquela 
pretensão e o conseqüente processamento do 
conflito de interesses, oportunizando ao INSS, 
a quem compete a função institucional de con-
ceder as diversas prestações previdenciárias, a 
análise primeira da pretensão. Caso não tenha 
êxito na seara administrativa, nenhum prejuízo 
advirá ao segurado, haja vista continuará aberta 
a via da justiça, estando os efeitos financeiros da 
prestação resguardados desde o agendamento, 
o qual é utilizado como data do requerimento 
administrativo.

Com a referida providência, busca-se obviar 
a perniciosa transformação do Poder Judiciário 
em administrador de questões públicas, impon-
do-lhe a assunção de funções executivas que não 
são rigorosamente suas. Da mesma forma, evi-
ta-se que haja processo judicial sem a caracte-

15 Do qual a articulista está no pleno exercício da titula-
ridade.

16 INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

rização de um verdadeiro conflito de interesses 
qualificado por uma pretensão resistida.

Quanto à necessidade de simplificação da 
linguagem jurídica, tem-se que o hermetismo 
não é peculiaridade dos operadores do direito. 
As diversas profissões ou grupos sociais muitas 
vezes utilizam um sistema fechado de comuni-
cação, um mesmo jargão, ora como forma de 
identidade, ora como manifestação de poder. 
No universo dos Juizados Especiais Federais 
não há espaço para isso, devendo o pronuncia-
mento judicial apresentar linguagem simples, 
direta e objetiva, passível, pois, de compreensão 
por todos, máxime diante da desnecessidade de 
assistência de advogado.

Ao aludir-se à utilização de pronunciamen-
tos que contemplem as diversas possibilidades 
de situações jurídicas, pretende-se salientar a 
importância da utilização do chamado “despa-
cho-formulário” ou “decisão-formulário”, que 
contenham em seu bojo a previsão abstrata 
das situações previsíveis. É dizer: deve-se fixar, 
de pronto, a conseqüência jurídica, v.g., de ser 
o não ser interposto recurso em face de uma 
sentença que rejeitou o pedido, ou de ter havi-
do ou não impugnação, pelo autor, do cálculo 
apresentado pela parte ré. Assim, se houve in-
terposição de recurso, a providência pertinente 
é a intimação da parte recorrida para a apresen-
tação de contrarrazões; se não houve, certifica-
se o trânsito e promove-se o arquivamento dos 
autos. No segundo caso, diante da inexistência 
de impugnação, passa-se imediatamente para a 
fase de requisição do pagamento e, se há con-
trariedade, submete-se a planilha de cálculos ao 
crivo da contadoria, retornando para nova deci-
são somente após a informação do auxiliar téc-
nico. Veja-se que todas as providências poderão 
ser adotadas independentemente de outros atos, 
porque a respeito de tudo já se dispôs na decisão 
originária.

A noção delegação de competências está in-
terligada à idéia de eficiência, além de fomentar 
o processo de motivação. Com a delegação das 
atividades menos complexas, facilita-se a admi-
nistração da unidade organizacional e a tramita-
ção dos feitos, evitando que o processo retorne 
inúmeras vezes ao juiz para prática de atos que 
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não tenham propriamente carga decisória. O 
processo no Juizado Especial Federal deve apro-
veitar, em grande escala, a previsão normativa 
que autoriza a delegação de competência para 
a prática dos denominados atos ordinatórios, 
cujo conceito atual vai além da simples juntada 
ou vista.

A delegação de poderes ou competências 
pode e deve ocorrer também em sede de con-
dução das audiências de conciliação, valendo-se 
da figura do conciliador, que poderá ser um ser-
vidor da própria justiça ou, de preferência, um 
acadêmico de Direito devidamente treinado. 
Em se tratando de audiências de instrução e jul-
gamento, há possibilidade de atuação do conci-
liador na fase de tomada e redução a termo dos 
depoimentos, podendo o Juiz, evidentemente, 
complementar a inquirição, se necessário for, 
ou simplesmente homologá-la, passando ao jul-
gamento do feito.

8 Conclusão
A crise por que passa Judiciário há ser lida 

como oportunidade de transformação. A ex-
plosão de litígios deve ser compreendida como 
fator de propulsão de meios alternativos para a 
solução de conflitos, para a desburocratização, 
para a simplificação do processo e das formas.

Nesse enfoque, os Juizados Especiais Fe-
derais são, sem dúvida, a forma mais eficaz e 
desburocratizada de acesso à justiça, corrigindo, 
em parte, a grande dívida social do Estado brasi-
leiro para com os menos favorecidos.

Entretanto, para atingir esse nobre deside-
rato – o de facilitar o acesso à Justiça –, é impe-
rioso que os Juizados Especiais Federais funcio-
nem bem e funcionar bem quer dizer atuar com 
celeridade e justiça, encurtando-se o caminho 
até a “porta de saída”, visto que a de “entrada” 
já foi aberta.

A jurisdição de massa exige respostas rápi-
das, mas consentâneas com os valores em jogo. É 
nosso dever, como líderes, zelar pela boa gestão 
dessa ferramenta essencial, buscando soluções 
rápidas e inteligentes, motivando todos os sujei-
tos envolvidos no processo para que trabalhem 
entusiasticamente visando ao resultado identi-
ficado como sendo para o bem comum – pro-

mover a justiça e a pacificação social. É preciso, 
pois, descortinar os segredos que levam à efici-
ência, sem prejuízo, contudo, da valorização do 
elemento humano.
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Reflexões acerca da imagem atual do Poder Judiciário e propostas 
para a melhoria da prestação jurisdicional

Juiz Federal Substituto Arthur Pinheiro Chaves

A seqüência de mega-operações levadas a 
cabo pela Polícia Federal, amplamente noticia-
das pela mídia recentemente, trazem a neces-
sidade de reflexão acerca da imagem atual do 
Poder Judiciário perante a sociedade, ante a di-
vulgação do possível envolvimento de magistra-
dos nas situações investigadas.

De início, no que concerne ao resultado das 
referidas operações, sem olvidar o relevante papel 
exercido pelo Ministério Público e pela Polícia, se 
faz necessário ressaltar aspecto que nem sempre 
é repassado de forma clara à população. Deve-se 
ter em mente que as diligências efetuadas pela 
polícia são realizadas em cumprimento de or-
dem judicial, a pedido da autoridade policial ou 
do Ministério Público. Não há busca e apreensão, 
interceptação, quebra de sigilo ou prisão, salvo 
a realizada em flagrante delito ou decorrente de 
transgressão ou crime militar, sem que tenha sido 
expedida uma ordem judicial, conforme previsto 
no art. 5º. XI, XII e LXI da CF/88.

Portanto, se trata, na hipótese, do Judiciário 
procurando averiguar a possível prática de ilíci-
tos, inclusive por seus membros, através de or-
dens por ele emanadas, “cortando na própria car-
ne”, como se tem costumado dizer. Esse aspecto 
merece ser repisado, de forma a que se preserve a 
credibilidade devida a um dos pilares do Estado 
Democrático de Direito, que é o Poder Judiciário, 
composto em sua grande maioria por membros 
que se esforçam para atender de forma digna e 
honesta a sociedade que os remunera, levando-se 
em conta os meios dispostos pela realidade.

Não se deve dar conotação de generalização 
ou “pirotecnia” às situações investigadas. A pro-
pagação indevida de falsas premissas que resul-
tem no descrédito do Poder é grave, uma vez que 
o Judiciário é a fortaleza última do cidadão na 
busca de seus direitos, tendo fundamental papel 
no Estado democrático, no exercício do controle 
e harmonia com os demais Poderes da Repúbli-
ca, conforme mecanismo de tripartição do po-

der estatal, pensado pelo Barão de Montesquieu. 
Judiciário fraco é sociedade fraca e democracia 
fraca, não interessando a ninguém.

Nesse sentido, o que deve ser feito, uma vez 
comprovada a prática delituosa, é punir os cul-
pados com o devido rigor, sem deixar de garan-
tir aos acusados o devido processo legal, o con-
traditório e ampla defesa, assegurados a todo e 
qualquer cidadão (art. 5º, LIV e LV da CF/88). O 
maior interessado em que isso ocorra é o próprio 
Poder Judiciário, ante a imperiosa necessidade de 
auto-preservação. Que se punam os efetivamen-
te culpados e não se enfraqueça a magistratura.

Feita a necessária análise do panorama re-
fletido pelo noticiário recente, de forma a se 
mostrar a importância da abordagem do tema 
em foco, passa-se a discorrer sobre outro aspec-
to que tem afetado a imagem da magistratura 
nacional, que diz respeito à demora na tramita-
ção processual.

Na análise de suas origens, pode-se dizer 
que a crise no sistema judiciário se agravou após 
o advento da Constituição Federal de 1988, a 
chamada “constituição cidadã”. Naturalmente 
pródiga em direitos e garantias, resultante do 
momento histórico pós-ditadura em que foi 
concebida, incentivou o incremento do número 
de ações judiciais propostas, situação para a qual 
o Judiciário não se encontrava preparado.

Reflexo disso é que temos hoje, apenas para 
que se atenha a exemplo de âmbito local, um 
Juizado Especial Federal, na Seção Judiciária do 
Pará, com cerca de 50.000 processos distribu-
ídos pelos três juízes que nele atuam, situação 
insustentável. A recente explosão de ações rela-
tivas à aplicação do índice do Plano Bresser nas 
poupanças agravará ainda mais o quadro.

Tem-se, então, o seguinte paradoxo: a exis-
tência de um problema que aparenta ser insolú-
vel, mas que necessita de solução premente, não 
só por impositivo constitucional, face ao dis-
posto no art. 5º, LXXVII, da CF/88, que prevê a 



razoável duração do processo e os meios que ga-
rantam a celeridade de sua tramitação, mas tam-
bém em face das graves conseqüências trazidas 
com o desgaste da imagem do Poder Judiciário, 
decorrentes da delonga processual.

Qual a solução? A resposta não é simples 
ou unívoca. Algumas medidas já foram adota-
das. Recente reforma no Código de Processo 
Civil, mormente na parte que visou facilitar 
a fase de execução (Lei nº 11.232/2005), é um 
exemplo disso. A adoção da súmula vinculante 
é outra amostra. A intensificação da “cultura da 
conciliação”, que no âmbito da Justiça Federal 
pode ser retratada tanto nos Juizados Especiais 
Federais, nas ações de natureza previdenciária, 
como em recente projeto de conciliação nas 
ações relativas ao SFH, é outro exemplo.

Ainda há muito que fazer. A redução do ci-
poal de recursos existentes em nosso sistema pro-
cessual é medida necessária e há muito pleiteada. 
Hoje em dia o Brasil tem, na prática, quatro ins-
tâncias recursais, o que se mostra inconcebível.

A modificação da “cultura da necessidade 
recursal”, mormente por parte da Fazenda Pú-
blica, muitas vezes em questões já pacificadas 
pela jurisprudência dos tribunais, também se 
faz premente. A ampliação da informatização 
do processo é de igual forma imprescindível.

As mudanças não se restringem ao âmbito 
processual. Há, ainda, necessidade de melhor 
aparelhamento da justiça e investimento no pre-
paro e treinamento de juízes e servidores. Dotar 
juízes e servidores de noções de administração, 
de forma a que se utilizem de técnicas de admi-
nistração bem sucedidas na iniciativa privada, 
na medida da possibilidade de sua aplicação na 
administração da justiça.

Necessário é, também, um aprofundamento 
na análise de dados estatísticos, de forma a que 
se tenha suporte fático para o aumento impres-
cindível do quadro de juízes e servidores.

De outro lado, a busca de soluções açoda-
das, sem maior análise de seus reflexos, ou sem 
a participação de pessoas acostumadas como o 
dia-a-dia do funcionamento da justiça, deve ser 
evitada, sob risco de agravamento da situação. 
Exemplo disso foi o fim das férias coletivas nos 
tribunais, por muitos considerado um equívoco.

O aumento do crédito em relação à magis-
tratura, ademais, não passa apenas pela celerida-
de processual. Não prescinde, também, de que 
a justiça seja menos fechada em si mesma, pas-
sando a dar a maior relevância a uma política de 
transparência do Poder. Durante muito tempo o 
Judiciário foi hermético, cheio de rituais desne-
cessários e com juízes encastelados, herança do 
Brasil Colônia-lusitana.

Hodiernamente, não pode ser assim, seja 
por impositivo constitucional, face ao princí-
pio da publicidade da Administração Pública 
(art. 37, caput da CF/88), que passa pela referida 
transparência, seja por impositivo legal (art. 2º, 
parágrafo único, V da Lei nº 9.784/1999)

Nesse desiderato, cabe aos Tribunais, entre 
outras medidas, ampliarem a publicidade de seus 
atos administrativos, inclusive via rede mundial 
de computadores; publicarem os indicadores de 
produtividade de seus magistrados; darem a mais 
ampla divulgação possível de seus concursos pú-
blicos e licitações; criarem ouvidorias eficientes.

É necessário, ainda, dotar o Judiciário como 
um todo de assessorias de comunicação eficazes, 
de forma a que, em face da vedação contida no 
art. 36, III da LOMAN (Lei Orgânica da Magis-
tratura Nacional – LC 35/1979), que proíbe ao 
juiz manifestar, por qualquer meio de comuni-
cação, opinião sobre processo pendente de julga-
mento, sirvam referidas assessorias de elo entre 
o Judiciário e a imprensa na divulgação de suas 
decisões, evitando-se, desta forma, a ocorrência 
de equívocos na utilização termos técnicos ou 
a publicação de informações aptas a distorcer 
a realidade, situação comum em notícias sobre 
decisões judiciais.

Os exemplos citados e as soluções apon-
tadas não são exaurientes, nem de fácil imple-
mentação. Muitas delas já foram adotadas por 
diversos tribunais do país. Outras ainda pendem 
de adoção. Não há, contudo, fórmula mágica. A 
fórmula possível, óbvia e necessária é a inces-
sante busca e luta pela melhoria da prestação 
jurisdicional, de forma a que o Judiciário possa 
preservar sua imagem, dando a devida satisfação 
à sociedade e tendo o necessário fortalecimento 
como um dos elementos do tripé que sustenta 
nosso Estado democrático.
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O tronco vermelho e o maestro
Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes

O grande mérito de qualquer entidade em-
presarial está na sua capacidade de fazer com 
que as engrenagens de todo o processo produti-
vo funcionem com a melhor harmonia possível. 
A própria definição de empresa leva em conta a 
exigência de o empresário se constituir em uma 
organização profissional, o que levará ao que se 
denomina de aviamento. Tal atributo das em-
presas nada mais é do que a sua capacidade de 
auferir lucros, partindo de um pressuposto que 
decorre da sua melhor conformação interna, 
melhor organização e profissionalismo, e que 
lhe distingue das demais entidades justamente 
pela harmonia de funcionamento de suas en-
grenagens. Equivale a dizer que uma empresa 
vale mais tanto quanto mais sejam harmônicos 
os pilares que lhe sustentam e que participam 
do aludido processo de produção. Assim, pois, 
a grande chave do gerenciamento situa-se jus-
tamente no mérito de se viabilizar essa melhor 
harmonia possível entre os pilares do sistema1.

As técnicas de gerenciamento são muitas e a 
maioria muito bem estudada dentre os diversos 
fatores que envolvem uma tomada de decisão. 

1 Na teoria da administração, Antônio César Amaru Ma-
ximiano prescreve que a organização mostra-se como 
dois sistemas que se influenciam mutuamente, ou seja, 
“um dos sistemas é o sistema técnico, do qual fazem 
parte os componentes não humanos e que, em certa 
medida, independem das pessoas: propósito, divisão do 
trabalho, coordenação, tecnologia e burocracia. O ou-
tro sistema é o sistema social, do qual fazem parte todas 
as manifestações do comportamento dos indivíduos e 
dos grupos. Esses sistemas não são independentes um 
do outro. Ao contrário, qualquer alteração num deles 
provocará alterações nos demais. Esse é um resultado 
importante do uso do enfoque sistêmico: aprendemos 
que há uma cadeia de causas e efeitos dentro da qual 
as ocorrências ou eventos numa parte de um sistema 
provocam efeitos e conseqüências nas outras. Assim, 
o comportamento e o desempenho do sistema sempre 
resultam da interação de todos seus elementos” (Intro-
dução à Administração. 4ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
476p., pg. 45).

Alcançar o êxito2 envolve uma gama conside-
rável de riscos, contingências, possibilidades 
e certa “sorte” para os negócios. Os riscos e as 
contingências são apurados em levantamentos 
periódicos de experiências até então vividas pela 
própria entidade ou congêneres do mesmo setor 
empresarial. Há três técnicas muito utilizadas 
para diagnóstico: o princípio de Pareto3, o dia-
grama de Ishikawa4 e o paradigma de Rubins-
tein5. As possibilidades também são aferidas a 

2 “Sucesso ou eficácia significa a capacidade de realizar 
um objetivo ou resolver um problema. Quanto maior 
o acerto na realização do objetivo ou resolução do pro-
blema, mais elevado é o grau de sucesso ou eficácia da 
organização” (MAXIMIANO, Antônio César Amaru. 
Obra citada, p. 49).

3 “O princípio foi proposto pelo economista italiano 
Vilfredo Pareto (1848-1923) e estabelece que os itens 
significativos de um grupo normalmente representam 
uma pequena proporção do total de itens desse mesmo 
grupo. Por exemplo: a maioria dos acidentes de trân-
sito acontece num número relativamente pequeno de 
cruzamentos, ou em determinadas horas do dia. [...] 
Em outras palavras, a maior quantidade de ocorrên-
cias ou efeitos depende de uma quantidade pequena de 
causas. [...] Para o tomador de decisões, concentrar-se 
nestas poucas causas significativas permite resolver a 
maioria dos problemas” (Idem, p. 94).

4 “Criado por Kaoru Ishikawa, o diagrama que tem a 
forma de uma espinha de peixe é um gráfico cuja fi-
nalidade é organizar o raciocínio e a discussão sobre as 
causas de um problema prioritário. Também chamada 
de diagrama de Ishikawa ou diagrama 4M, a espinha 
de peixe foi originalmente desenvolvida para ser usada 
pelos círculos de qualidade, para estudar aqueles pro-
blemas identificados como prioritários pela análise de 
Pareto [...]. Para desenhar o diagrama, traça-se uma li-
nha principal, na extremidade direita da qual se coloca 
o problema [...]. Nos dois lados desta espinha dorsal, 
traçam-se linhas inclinadas, da esquerda para a direi-
ta” (Idem, p. 97).

5 “[...] desenvolvido pelo professor Albert Rubinstein, da 
Universidade Northwestern, foi criado originalmente 
para permitir a estruturação de projetos de pesquisa, 
em que estivessem sendo usados levantamentos cor-
relacionais. Mais tarde, passou a ser usado como mé-
todo genérico de estruturação de problemas organiza-



partir de um levantamento do potencial atual da 
empresa, relacionando-se os recursos, os mate-
riais e as disponibilidades que possua para fazer 
frente àqueles riscos e contingências levanta-
dos6.

cionais. [...] A utilização do paradigma de Rubinstein 
requer, em primeiro lugar, a identificação de indicado-
res da resolução do problema. Chamados critérios, os 
indicadores procuram mostrar como ficarão as coisas 
quando o problema estiver resolvido. Em outras pala-
vras, os critérios mostram os resultados esperados da 
solução do problema. Em segundo lugar, listam-se os 
fatores que se sabe podem ser manipulados – ou seja, 
aqueles nos quais se pode interferir – como forma de 
resolver o problema. Estes fatores são chamados vari-
áveis. O paradigma é completado quando se identifi-
cam os parâmetros, isto é, aquelas condições que, ao 
contrário das variáveis, não se pode alterar. [...] Depois 
disso, formulam-se proposições para resolver o pro-
blema [...]” (Idem, p. 98).

6 O levantamento de possibilidades equipara-se à gera-
ção e análise de alternativas para solução dos proble-
mas. Dois princípios básicos são muito utilizados: o 
brainstorming e o brainwriting. Antônio Maximiano 
assim os esclarece: “os princípios básicos na geração 
de idéias são dois: a suspensão do julgamento e a re-
ação em cadeia. Estes dois princípios asseguram que 
pessoas se exprimam livremente, sem receio de críti-
cas, e que as idéias se associem e gerem novas idéias, 
num processo em que o objetivo é assegurar primeiro 
a quantidade de alternativas. A palavra brainstorming 
foi criada para designar um processo em que as pes-
soas interagem verbalmente, dentro dessas condições. 
Cada pessoa fala, dando sugestões para resolver um 
problema, sem que essas sugestões sejam criticadas 
pelos outros participantes. Quando houver um núme-
ro suficiente de idéias, ou quando o fluxo de idéias se 
esgotar, o processo é interrompido, as diversas suges-
tões são sintetizadas e agrupadas em categorias. Final-
mente, cada sugestão ou categoria de sugestões é então 
avaliada e criticada. Quando as pessoas interagem por 
escrito, sem comunicação oral, o processo chama-se 
brainwriting. Cada participante recebe uma folha de 
papel, na qual anota suas idéias ou sugestões para re-
solver um problema. As folhas de papel são então tro-
cadas aleatoriamente entre os participantes, de modo 
que cada um possa ler as contribuições dos colegas e 
acrescentar outras, por meio da associação de idéias. A 
troca de folhas prossegue até o ponto em que as idéias 
se esgotam. Desse ponto em diante, o grupo procede 
como no brainstorming, sintetizando e agrupando as 
diversas idéias” (Idem, p. 100).

O que vai distinguir um gestor de outro está 
justamente no que os norte-americanos cha-
mam de feeling ou visão acurada e mais ampla 
por aquele gestor sobre determinado objeto. É o 
que muitas vezes se confunde com “sorte” e que 
no passado levava a pecha de bruxismo ou fei-
tiçaria, porquanto acertar com certa freqüência 
os rumos da economia ou as carências futuras 
da humanidade sempre atraiu a desconfiança 
e a fascinação dos estudiosos. Contudo, essa 
“sorte”, se assim pode-se dizer, envolve muito 
mais posturas afirmativas e positivas, dentro de 
aplicação de técnicas, do que meras invocações 
divinas7.

Na verdade, antes de ser um atributo de sen-
sibilidade8, o feeling é a aplicação da técnica do 
enfoque sistêmico, que se constitui de uma for-
ma de pensar compreendendo “as organizações 

7 Antônio Maximiano menciona que “a decisão é a es-
colha que resulta da avaliação das alternativas”, mas, 
no entanto, “a coerência pode exigir um tratamento 
instintivo nesta fase final do processo de resolver pro-
blemas”, porquanto, “em certas situações, a sensibili-
dade do tomador de decisões recomenda tomar qual-
quer decisão, porque isso é melhor do que não tomar 
nenhuma decisão”. Para o contexto, ele se reporta a 
uma citação feita na Revista Time, de janeiro de 1990, 
pgs. 38-39, que registrou: “quando Franklin Roosevelt 
se propôs salvar o capitalismo da Depressão, para ele 
tinham pouca utilidade os objetivos definidos de for-
ma muito rígida. A improvisação corrigida pelo fee-
dback, esse era o jeito de Roosevelt. ‘A nação precisa 
de experimentação audaciosa e persistente’, ele decla-
rou. ‘Vamos tentar um método; se falhar, admitimos e 
tentamos outro. Mas, acima de tudo, tentemos alguma 
coisa’” (Idem, p. 102).

8 O feeling é definido como percepção ou sensibilidade, 
conceito que evoluiu na doutrina para a sistematiza-
ção em pré-feeling – definido como pressentimento – e 
full feeling – total sensibilidade ou visão do todo, que 
é a técnica do enfoque sistêmico. “Esse tipo de meto-
dologia corporativa, em que cada profissional procu-
ra analisar a visão do todo, permite que os gestores 
desenvolvam uma sensibilidade extra para detectar 
novas virtudes em sua equipe, assim como novas pos-
sibilidades inexploradas em um ambiente muitas ve-
zes desgastado pela mesmice e engessado pela falta de 
visão dos parceiros e colaboradores” (JULIO, Carlos 
Alberto in TAVARES, Clóvis. O show é você: encante 
as pessoas e realize o que parece impossível. São Paulo: 
Integrare, 2009. 141p., p. 42).
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como conjuntos complexos de elementos inter-
dependentes, que se influenciam mutuamente 
para produzir diferentes resultados, alguns de-
les imprevistos e até mesmo indesejados” (Ma-
ximiano, 1995:48), cujo objetivo final deve ser 
compreendido “a partir da especificação de sua 
utilidade ou propósito” (Idem, p. 49)9. Disso de-
corre que a eficácia do sistema – ou da decisão 
tomada – depende de quão maior seja o alcance 
na realização do objetivo10. Mais do que isso: (i) 
as variáveis de ambiente exigem uma capacida-
de de ajuste às mudanças com o tempo, que se 
traduz em um equilíbrio dinâmico11; e (ii) o uso 
dos recursos disponíveis deve ser de forma ra-

9 “Segundo o enfoque sistêmico, um automóvel não é 
simplesmente um conjunto de rodas, motor, carroce-
ria e bancos, mas um sistema de transportar passagei-
ros. Quando o descrevemos desta maneira, estamos 
definindo sua finalidade ou utilidade; quando o des-
crevemos daquela, estamos simplesmente relacionan-
do seus componentes ou elementos de entrada. Cada 
‘ator’ ou participante do sistema enxerga-o de maneira 
não sistêmica. O usuário está interessado apenas em 
ser transportado e não presta atenção à tecnologia. 
Aqueles que cuidam da tecnologia foram treinados 
para pensar nos aspectos técnicos do sistema e nem 
sempre levam em conta o passageiro. Os acionistas 
avaliam o desempenho do sistema do ponto de vista 
de sua lucratividade. A sociedade como um todo usa 
critérios como o impacto sobre o meio ambiente e a 
qualidade de vida. Em outras palavras, os resultados 
esperados são específicos para cada um dos elementos 
do sistema. Harmonizar todos estes critérios para que 
o sistema opere satisfatoriamente é a essência do enfo-
que sistêmico” (MAXIMIANO, Antônio César Ama-
ru. Obra citada, p. 49).

10 “A eficácia, portanto, é avaliada comparando-se os 
objetivos que se pretendia alcançar com os resultados 
alcançados” (Idem, p. 49).

11 “Por meio do equilíbrio dinâmico, a organização ele-
va sua probabilidade de sobrevivência a longo prazo. 
A sobrevivência de uma organização é uma medida 
de eficácia quando se consideram longos períodos, 
significando que suas missões encontram receptivi-
dade no ambiente ao longo do tempo. Assim, uma 
organização é eficaz quando consegue cumprir seus 
objetivos no presente, e também está preparada para 
cumpri-los no futuro” (Idem, p. 51).

cional, o que implica na eficiência do sistema – 
ou da decisão12.

Sob o enfoque aqui tratado, Antônio Maxi-
miano adverte e conclui com precisão e clareza:

Uma organização pode ser eficaz momen-
taneamente, utilizando mal seus recursos: 
isto está consagrado na história como “vi-
tória de Pirro” – o general que venceu uma 
batalha, mas sacrificando tantos recur-
sos, que terminou perdendo a guerra [...]. 
Também é possível que se utilizem bem os 
recursos, mas para perseguir os objetivos 
incorretos. Isto é conhecido como “rein-
ventar a roda” – trabalha-se muito para 
resolver um problema cuja solução já está 
disponível [...].
O enfoque sistêmico procura orientar a 
atenção dos administradores de organiza-
ções simultaneamente para a eficiência e 
para a eficácia, com a finalidade de asse-
gurar o desempenho imediato e a sobrevi-
vência no longo prazo das organizações” 
(Obra citada, p. 52).

A experiência adverte que o excesso de foco 
em determinado objetivo pode acabar impedin-
do que sejam vistas novas oportunidades para 
uma tomada de decisão mais eficiente. Por tal 
razão, Clóvis Tavares (2009:64) assevera que “o 
excesso de foco tira a visão alternativa e leva ao 
erro”, ensejando que a corporação sofra com a 
influência dos misdirections13 do mercado. De-
corre, pois, que o engessamento de idéias é uma 
grave miopia verificada no cotidiano das orga-
nizações e do próprio ser humano.

Assim é que a idéia de elementos que intera-
gem e se influenciam é a síntese de três linhas de 
pensamento que levaram ao moderno conceito 

12 “Quanto mais racional for o uso dos recursos, mais 
produtivo e eficiente será o sistema. A produtividade 
é uma relação entre recursos empregados e resultados 
obtidos [...]. De forma geral, a eficiência é avaliada ou 
medida comparando-se os resultados alcançados com 
os recursos utilizados” (Idem, p. 51).

13 “Misdirection é o ato de desviar a atenção do público 
para a realização do efeito mágico, para se ter o con-
trole do foco da platéia usando uma indução com o 
olhar, palavras ou um gesto imperativo” (TAVARES, 
Clóvis. Obra citada, p. 64).
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de enfoque sistêmico, sendo elas (i) a teoria da 
forma ou Gestalt14, (ii) a teoria dos sistemas ou 
de Bertalanffy15 e (iii) a teoria cibernética ou de 
Wiener16. Fundamentado nas três teorias, Antô-
nio Maximiano conclui que:

o enfoque sistêmico, em primeiro lugar, 
focaliza as organizações como conjun-
tos de partes interdependentes, que estão 
num processo de troca de energia e in-
formações com o ambiente. Sua primei-
ra preocupação é estudar as influências 

14 “Em 1924, psicólogos alemães desenvolveram o con-
ceito de gestalt (teoria da forma), segundo o qual os 
fenômenos não devem ser separados uns dos outros 
para ser explicados e devem ser considerados como 
conjuntos indissociáveis. A base da teoria da forma é 
a idéia de que a natureza de cada elemento é definida 
pela estrutura e pela finalidade do conjunto a que per-
tence. Assim, por exemplo, quando olham um objeto 
qualquer, como uma cadeira, as pessoas o enxergam 
sistematicamente, como um conjunto único que tem 
uma finalidade, e não como um conjunto de elemen-
tos independentes que é preciso interpretar um a um” 
(MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Obra citada, 
p. 148).

15 “No final dos anos 30, o cientista alemão Ludwig Von 
Bertalanffy havia observado que a ciência se acos-
tumara a tratar de forma compartimentada muitos 
problemas que exigiam uma abordagem mais ampla. 
[...] a teoria dos sistemas é a ‘reorientação do pensa-
mento e da visão do mundo a partir da introdução 
dos sistemas como um novo paradigma científico’, 
que contrasta com o paradigma analítico, mecanísti-
co e linear de causa-e-efeito da ciência clássica. Em 
outras palavras, como viria a dizer Ackoff, os sistemas 
deveriam ser estudados como entidades e não como 
ajuntamentos de partes” (Idem, p. 149).

16 “Desde a década de 40, a noção de interdisciplinari-
dade para explicar as similaridades entre os sistemas 
mecânicos e biológicos de autocontrole do desempe-
nho recebeu algumas contribuições importantes com 
o trabalho do matemático americano Norbert Wiener. 
O autocontrole do desempenho, visando ao alcance de 
um objetivo, é a idéia central da cibernética, concebida 
por Wiener para definir o campo da ciência que bus-
ca encontrar os elementos comuns no funcionamento 
das máquinas e do sistema nervoso humano. Trata-se 
de uma teoria do controle e da comunicação, em má-
quinas e organismos vivos. De acordo com Wiener, 
o comportamento autocontrolado, tendo em vista um 
objetivo, é um comportamento cibernético” (Idem, 
ibidem).

mútuas que exercem entre si os sistemas 
técnicos e comportamentais, e também a 
influência sobre eles exercida pelo meio 
ambiente. [...]
Por outro lado, o enfoque sistêmico é 
uma forma de raciocinar, que consiste em 
combinar a visão do conjunto com a visão 
dos detalhes. Aplicar o enfoque sistêmico 
significa dar ênfase à finalidade do siste-
ma – seja uma organização ou qualquer 
outro tipo de empreendimento – para em 
seguida analisar cuidadosamente todos os 
elementos ou “entradas” necessárias para 
atingir essa finalidade. Finalmente, anali-
sam-se as relações entre esses elementos 
de entrada, para não deixar nada impor-
tante de fora (Obra citada, p. 150).

Delineados os conceitos básicos de forma-
ção da técnica de gestão apropriada, sua adoção 
exige do gestor três qualidades estruturais: (i) 
conhecimento, que inclui o saber científico e de 
formação profissional – ou de experiência práti-
ca - necessários ao nível hierárquico; (ii) habili-
dades, que dizem respeito à capacidade de iden-
tificar e analisar problemas, definir estratégias, 
fazer planejamentos, além de outras que digam 
respeito ao relacionamento interpessoal17; e (iii) 
atitudes, que são justamente o fruto da combi-
nação dos conhecimentos com as habilidades e 
que irão estabelecer a moldura valorativa pela 
qual o gestor e todo o grupo envolvido interpre-
tarão e avaliarão os fatos, as idéias e os objetivos 
propostos pela e para a organização.

Conhecimentos e habilidades são adqui-
ridos com estudo, observação prática e outros 
meios semelhantes disponibilizados no meio 
acadêmico ou técnico. Com efeito, são as atitu-
des que diferenciam o gestor e são determinan-
tes para o sucesso de uma decisão ou conquista 

17 Henry Mintzberg elencou um conjunto de habilida-
des relacionadas com o trabalho gerencial, que foram 
assim identificadas: habilidades de relacionamento 
com colegas; liderança; habilidades de resolução de 
conflitos; habilidades de processamento de informa-
ções; habilidades de tomar decisões sob condições de 
ambigüidade; habilidades de alocação de recursos; 
habilidades de iniciar empreendimentos; habilidades 
de auto-análise (Idem, p. 74).
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de um objetivo com eficiência, porquanto são 
elas responsáveis por influenciar o próprio in-
divíduo, o grupo de que participa ou lidera, bem 
como diversos aspectos de seu ambiente.

Através das atitudes, o gestor deve promo-
ver ações e condutas que viabilizem a melhor 
harmonia possível entre os responsáveis por 
toda a cadeia produtiva18, o que faz com que eles, 
os pilares do sistema, ajam de forma conforma-
da ao alcance de uma meta positiva. Ainda que 
individualmente as engrenagens não sejam ma-
ciças ou absolutamente resistentes – o que sig-
nifica que os membros do grupo (organização) 
não possuem “conhecimentos” e “habilidades” 
necessárias ou adequadas –, o funcionamento 
em conformação coletiva19 estabelece meios de 
compensações necessários para o suprimento de 
carências.

Por tal razão, Antônio Carlos Romanoski 
conclui pelo somatório de virtudes com adversi-
dades para superar obstáculos, já que lidar com o 
material humano é das tarefas mais importantes 
na gestão, dada a necessidade de conjugar cul-
turas diversas, qualificações díspares, o egocen-
trismo e as peculiaridades de cada ser humano 
(Tavares, 2009:88/96). Em complemento a seu 
raciocínio, Lu Alckmin assevera, com consciên-
cia e precisão, que a distribuição de tarefas entre 
os membros de uma corporação é fator deci-
sivo20, justamente porque “delinear os perfis e 

18 Lu Alckmin prescreve que “o grande desafio para que 
as parcerias sejam concretas provém da sinergia de 
interesses de cada membro envolvido. A sustentabi-
lidade de um projeto, seja qual for o setor, não vem 
somente das participações individuais, mas sim de 
uma consciência coletiva na qual procurar novos ho-
rizontes e possibilidades vai além do limite de cada 
um” (TAVARES, Clóvis. Obra citada, p. 109).

19 Clóvis Tavares, apoiado em lições de Carlos Alberto Jú-
lio, entende que o feeling, ou melhor, que a percepção 
“pode ser aguçada nas empresas quando estas passam a 
usar um sistema de gestão participativa” (Idem, p. 42).

20 Romero Britto revelou seus percalços de início de car-
reira, dentre os quais chegou a trabalhar como jardi-
neiro e lavador de carros antes de se tornar o pintor 
e artista brasileiro mais famoso na atualidade, com 
obras e nome reconhecidos nos mais diversos rincões 
do mundo. Com efeito, suas revelações vieram com 
importante lição de otimismo ao mencionar que “pos-

colocar os indivíduos nas situações em que seus 
melhores talentos possam ser aproveitados ao 
máximo dão o ritmo certo para que o resultado 
pretendido seja alcançado e se perpetue” (Idem, 
p. 109).

Na mesma linha, César Souza desponta com 
a atitude mais importante de um líder: a moti-
vação21. Para ele, o gestor deve ter aptidão para 
encontrar e lapidar novos talentos, porquanto 
“a sustentabilidade de um projeto depende pro-
fundamente da motivação do líder para fazer de-
sabrochar o talento da equipe envolvida” (Idem, 
p. 49). Para tanto é imprescindível disseminar o 
conhecimento como forma de estimular as pes-
soas e, reflexamente, propiciar o aprimoramen-
to de suas técnicas22.

Um importante estudo sobre a motivação 
foi realizado por Frederick Herzberg, Bernard 
Mausner e Barbara Bloch Snyderman23, atra-

so ser jardineiro se eu amar as plantas; ser lavador de 
carros se eu gostar de automóveis e posso fazer tudo 
isso bem-feito e com prazer, sem me importar com que 
os outros irão achar de mim”. Diante de tal contexto 
de humildade e grandeza interior, Clóvis Tavares des-
tacou que “o brilho no olhar que encontramos quando 
vemos uma pessoa fazendo aquilo de que realmente 
gosta, mesmo sendo uma atividade considerada hu-
milde, é recompensador. É um diferencial que cedo ou 
tarde trará mudanças e sucesso a essa pessoa” (Idem, p. 
30).

21 Na teoria da administração, conforme expõe Antô-
nio Maximiano, os motivos se dividem em internos 
e externos. Motivos internos são as necessidades, as 
frustrações, as aptidões, as habilidades, as atitudes e 
os interesses que influenciam o desempenho do pró-
prio indivíduo. Os motivos externos, segundo divisão 
proporcionada por Frederick Herzberg, encontram-
se em duas categorias: o trabalho e as condições de 
trabalho. Daí surgiu a teoria dos dois fatores. (MA-
XIMIANO, Antônio César Amaru. Obra citada, p. 
318/330).

22 Carlos Alberto Júlio leciona que a contribuição com a 
formação do outro significa aprimorar e aperfeiçoar 
o próprio conhecimento. Em suas palavras, “ensinar é 
um grande atalho para aprender” (TAVARES, Clóvis. 
Obra citada, p. 38).

23 HERZBERG, Frederick, MAUSNER, Bernard, SNY-
DERMAN, Barbara Bloch. The motivation to work. 
New York: John Wiley, 1959. Pg. 113/119, apud 
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Obra citada.
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vés do qual se chegou à teoria dos dois fatores. 
Feitas entrevistas com profissionais de diversas 
empresas, as respostas sugeriram a análise con-
clusiva de que “os aspectos satisfatórios diziam 
respeito principalmente ao conteúdo do traba-
lho, à tarefa em si executada por esses profissio-
nais” (Maximiano, 1995:326). Por sua vez, a in-
satisfação dos entrevistados era com o contexto 
ou ambiente do trabalho. Dessa forma, a teoria 
concluiu que:

[...] apenas o trabalho em si e os fatores 
que lhe são diretamente relacionados po-
dem fazer as pessoas sentirem-se motiva-
das. Os fatores extrínsecos, porém, não 
fazem a pessoa sentir-se motivada para o 
trabalho. Os fatores extrínsecos influen-
ciam apenas o estado de satisfação com 
as condições dentro das quais o trabalho 
é realizado. O principal aspecto da teoria 
dos dois fatores é a proposição de que a 
satisfação e a insatisfação não são extre-
mos opostos do mesmo continuum, mas 
duas coisas diferentes influenciadas por 
diferentes fatores.
Nas palavras de Herzberg, “as conclusões 
desses estudos sugerem que os fatores 
relacionados com a satisfação e a insatis-
fação no trabalho são diferentes entre si. 
O oposto de satisfação não é insatisfação, 
mas não-satisfação; o oposto de insatisfa-
ção não é satisfação, mas não-insatisfação” 
(Idem, p. 327).

Interpretando a teoria, chega-se à inevitá-
vel constatação de que apenas o trabalho em si 
produz motivação para o próprio trabalho, eis 
que o ambiente de trabalho - como exemplo as 
relações entre colegas, o tratamento recebido 
pela chefia e demais fatores higiênicos – produz 
apenas satisfação ou insatisfação com o próprio 
ambiente de trabalho, não sendo fator que im-
plique em motivação. Isso afasta a noção obsole-
ta, indevidamente difundida até hoje, pela qual 
“basta criar um ambiente de trabalho suposta-
mente agradável, com música ambiental, cores 
tranqüilizantes, vegetação, salas de convivência, 
clubes esportivos e programas de lazer para que 
as pessoas se sintam motivadas” (Idem, p. 328). 
Para que verdadeiramente ocorra a motivação, 
“é preciso que a pessoa esteja sintonizada com 

seu trabalho, que enxergue nele a possibilida-
de de exercitar suas habilidades ou desenvolver 
suas aptidões” (Idem, ibidem)24.

Por assim dizer, revela-se que o fator pri-
mordial para promoção de motivação é combi-
nar um satisfatório ambiente de trabalho com 
tarefas e atividades que contemplem algum grau 
de desafio para o trabalhador, o que pode ser fei-
to com o aumento dos níveis de responsabilida-
de e de decisão em seu cotidiano.

Mas ainda assim pode não ser suficiente. É 
que uma intenção motivadora só é eficaz quando 
o próprio indivíduo a ser motivado vê nela um 
estímulo propriamente dito, ou seja, ela deve ser 
compatível com suas necessidades. Sendo as-
sim, “o principal efeito que empresta maior ou 
menor força a determinado fator de motivação 

24 “Na sociedade industrial contemporânea, muitas 
ocupações são desprovidas de fatores motivacionais. 
É possível encontrá-las tanto em linhas de montagem 
quanto em escritórios e no serviço público: trabalha-
dores rurais temporários, escriturários de bancos, tra-
balhadores da limpeza pública e apertadores de para-
fusos nas fábricas de automóveis. Em atividades desse 
tipo, o trabalhador tem grande probabilidade de ficar 
num estado de alienação psicológica – frustração se-
ria uma palavra adequada – principalmente se essa 
for sua atividade dia após dia, sem perspectiva de fa-
zer outra coisa. Não é por outra razão que muitas pes-
soas que têm ocupações assim, em suas folgas, dizem: 
‘vamos conversar sobre qualquer coisa, menos sobre 
trabalho e sobre empresa’” (Idem, ibidem). Nota do 
autor em caráter meramente provocativo para dis-
cussões e reflexões: é interessante uma analogia com 
o contexto vivenciado no meio do Poder Judiciário, 
em que juízes, diretores e assessores se interessam 
pelas discussões do cotidiano forense, enquanto que 
servidores de protocolo, atendimento e serviço bu-
rocrático acabam por transparecer a nítida sensação 
de estarem trabalhando como robôs, sem vida e sem 
estímulo. Estes últimos não são vistos tratando sobre 
questões de trabalho nas horas de folga, o que dife-
rentemente ocorre com o primeiro grupo. É um sinal 
de que as tarefas burocráticas devem ser mecanizadas 
pela automação informatizada, substituindo-se essa 
força de trabalho, que em sua maioria não tem qua-
lificação, por recursos humanos habilitados para as 
atividades de assessoria e supervisão. A substituição 
não se refere a descarte humano e sim em propiciar 
a devida qualificação aos recursos humanos atuais, 
o que pode ser efetivado através de bolsas de estudo 
parciais para Cursos de Direito.
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ou satisfação vem do próprio indivíduo, de sua 
forma de encarar o mundo, seus interesses e ap-
tidões” (Idem, p. 343)25.

Nesse contexto existe forte ponderação da 
cultura e dos fatores sociais sobre os quais vive o 
indivíduo, até mesmo porque, como bem se sabe, 
“os estímulos que satisfazem às necessidades são 
perseguidos muitas vezes não por sua natureza 
intrínseca, mas pela capacidade de valorizar seu 
possuidor aos olhos de seus vizinhos, colegas ou 
conterrâneos” (Idem, p. 344). Da mesma forma, 
o grupo de trabalho – que representa grande 
parte do ambiente do trabalhador – exerce efeito 
severo a título de percepções mútuas, de modo 
que, “se a apreciação que o grupo tem sobre si 
próprio é positiva [...], seu moral será elevado e a 
probabilidade de um bom desempenho aumen-
ta; se essa apreciação é negativa [...], ocorre o fe-
nômeno inverso, e o grupo tem grandes chances 
de fracassar” (Idem, ibidem).

Dentre as influências do ambiente e do gru-
po situa-se o curioso fenômeno conhecido como 
fator desencadeador, o qual foi estudado pelo 
sociólogo americano Robert Merton e se baseia 
na perspectiva de que um evento ocorra porque 

25 Extrai-se também essa concepção a partir de bem lan-
çadas ponderações em um texto elaborado por Cássio 
Eduardo Viana Hissa, O ambiente e a reconstrução 
dos saberes, sem data, produzido para o Curso de Es-
pecialização em Estudos Ambientais, ministrado pelo 
Programa PREPES da Pontifícia Universidade Cató-
lica de Minas Gerais em 2004. O professor Hissa pon-
tua com pertinência para o tema tratado que “o ho-
mem é produto da cultura que desenvolve, da políti-
ca, das suas relações com os objetos e seres. Portanto, 
qualquer transformação que se deseja levar adiante, 
objetivando uma vida melhor, não poderia se desviar 
de avaliações acerca dos indivíduos, dos seus sonhos, 
dos seus desejos, de suas práticas sociais. Não se pode 
esquivar da compreensão do próprio homem, na ten-
tativa de melhor compreender o ambiente. [...] A cri-
se ambiental (crise da cultura) e a leitura da ciência 
elaborada sobre o mundo – que fornece significado 
ao ambiente – são um reflexo de como o homem con-
cebe a si próprio. [...] O ambiente é o homem porque 
é feito dele: de seus valores, de seus desejos, da cultura 
que (o) reproduz. O ambiente é feito do homem, tal 
como ele faz a ciência (para que possa interpretar o 
mundo e a ele próprio), uma resposta à concepção 
que desenvolve sobre si mesmo”.

se acredite – no meio e entre os grupos sociais – 
que ele efetivamente aconteça. Uma determina-
da crença das pessoas influi seu comportamen-
to, que por sua vez força a ocorrência daquele 
evento até então abstrato26. Esse fenômeno foi 
analisado no campo sociológico e sua associa-
ção no campo psicológico, aplicado nas relações 
humanas, foi feita a partir do efeito Pigmalião27, 
que Antônio Maximiano esclarece consistir

numa transformação que se opera numa 
pessoa, porque outra pessoa tem a expec-
tativa de que essa transformação ocorra. 
Assim como acontece com o fator desen-
cadeador de Merton, não é a simples ex-
pectativa que opera a transformação, mas 
o comportamento baseado nessa expecta-
tiva (Idem, p. 347).

Outros experimentos foram feitos a par-
tir de tais descobertas científicas no campo das 
relações psicossociais, valendo ressaltar o expe-
rimento de Robert Rosenthal. Ele disse a uma 
professora de escola primária americana que 
metade de seus alunos teria quociente de inte-

26 “O acontecimento típico analisado por Merton foi a 
corrida bancária: difunde-se o boato de que um banco 
está em dificuldades, e seus correntistas apressam-se 
em retirar seus depósitos e liquidar outros negócios. 
Como conseqüência, o banco acaba efetivamente fa-
lindo. Os brasileiros que presenciaram o Plano Cru-
zado e outras iniciativas semelhantes puderam obser-
var fenômeno idêntico: a falta de mercadorias. Corre 
a notícia de que vai faltar açúcar, ou qualquer outro 
produto, e isso acaba por acontecer de fato. Qualquer 
pessoa razoavelmente informada sabe que não há, em 
todas as casas de comércio, estoque suficiente para 
abastecer todos os consumidores de qualquer produ-
to. Se uma grande parte, ou a totalidade de consumi-
dores vai atrás da mercadoria cuja falta foi anunciada, 
é lógico que o produto será insuficiente e desaparece-
rá. Coisa semelhante aconteceu com o álcool como 
combustível de automóveis, que passou por um pro-
cesso de desmoralização, provocando uma corrida em 
direção à gasolina” (MAXIMIANO, Antônio César 
Amaru. Obra citada, p. 346).

27 “[...] o fator desencadeador tem analogia com a lenda 
de Pigmalião, da mitologia grega, que se apaixonou 
pela estátua da mulher perfeita que havia esculpido. 
Vênus deu vida à estátua e transformou em realidade 
a expectativa de Pigmalião, de que ela fosse uma mu-
lher de verdade” (Idem, p. 347).
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ligência promissor, os quais sem dúvida alguma 
mostrariam um desempenho escolar muito mais 
elevado do que os demais. Na verdade os alunos 
haviam sido separados ao acaso, não havendo 
teste algum que realmente indicasse o resultado 
mencionado por Rosenthal, mas o efeito repro-
duziu a expectativa por ele exaltada. A profes-
sora de fato acreditou na superioridade daquela 
metade de alunos e agiu de forma a favorecer 
seu desenvolvimento. Inconscientemente ela 
dedicou mais atenção e deu mais informações 
e incentivos a essa metade dita prodígia, o que a 
favoreceu frente à outra metade – que era igual-
mente capaz (Idem, ibidem).

É ai que surge a técnica de valorização das 
qualidades e de respeito às diferenças individu-
ais a ser aplicada pelo gestor, que tende a surtir 
o mesmo efeito de Pigmalião. Por ela, todos de-
vem ser conscientizados das responsabilidades 
para com o processo produtivo, sendo que, após 
uma conciliação coletiva a respeito dos poten-
ciais individuais, cumpre ao gestor promover 
o acolhimento e a valorização dessas qualida-
des de tal forma que proporcione a cada pilar 
uma quota de participação efetiva naquele rol 
de responsabilidades, respeitando as diferenças 
de cada um. É imprescindível conscientizar a si 
e a todos de que inexiste igualdade reta e uni-
ficada. As diferenças são justamente os pontos 
fortes que propiciarão a assunção das múltiplas 
responsabilidades.

O enfoque sistêmico é então aplicado com o 
propósito de motivar o trabalhador e seu grupo 
para que atinjam o objetivo almejado com efi-
ciência, a partir da assunção das responsabili-
dades divididas de modo a estimular a cada um 
e dentro do contexto de diferenças individuais 
verificado. É preciso sensibilidade, feeling, para 
perceber o que de fato é interpretado pelo traba-
lhador e pelo seu grupo como elemento motiva-
dor, ou seja, que determinado estímulo corres-
ponde às suas necessidades e aspirações28.

28 Amyr Klink enfatiza que antever os prováveis de-
safios deve ser minuciosamente previsto em um 
planejamento estratégico, o que proporciona mais 
segurança do que qualquer improvisação. Sua visão 
sobre o verdadeiro sucesso de um objetivo proposto 

Convém se preparar para lidar sempre com 
atitudes negativas por parte do trabalhador ou 
do grupo, que nada mais são do que artifícios 
para se chamar a atenção. É sinal de que algu-
ma carência ou necessidade está dando ensejo 
à não-satisfação com o ambiente de trabalho e 
pode gerar falsas expectativas ou falsos sinais 
no momento de se interpretar sobre o elemento 
motivador ou estímulo daquele grupo29.

não está no resultado final concluído, mas nos valores 
conquistados durante a execução do projeto. Por isso 
ele diz que “o valor da conquista está principalmente 
no caráter das pessoas e nos desafios, no modo como 
se estrutura e como se conduz uma empreitada, seja 
ela qual for. É mais legal descobrir sobre pessoas do 
que descobrir sobre o planeta. O planeta depende das 
pessoas” (TAVARES, Clóvis. Obra citada, p. 83).

29 Janet Nicolau Martins de Freitas menciona que “os 
pais têm que entender que, quando os filhos estão 
carentes, eles usam artifícios para chamar a atenção. 
Muitas vezes, de forma negativa” (Idem, p. 122). Isso 
permite a comparação entre os filhos frente ao pai 
e os trabalhadores de determinada empresa frente 
ao gestor. A sensibilidade deve levar à conclusão de 
que algum elemento motivador utilizado não está 
adequado às necessidades do grupo. Mas advirta-se 
para as concretas e pertinentes ponderações de Içami 
Tiba, para quem “debaixo de um ‘folgado’ existe sem-
pre um ‘sufocado’. Nenhum folgado quer perder suas 
regalias, portanto a tendência é manter-se sempre 
folgado. É o sufocado que tem de iniciar a mudan-
ça. É o sufocado que deve deixar de suprir as folgas, 
isto é, não fazer por e para ele o que ele for capaz de 
fazer” (Idem, p. 134). A séria ponderação revela que, 
infelizmente, em alguns casos a atitude negativa do 
trabalhador ou do grupo a que pertença seja sinal de 
fraqueza de caráter e de falta de compromisso com as 
responsabilidades necessárias para se atingir o obje-
tivo proposto, distanciando-se das meras exaltações 
de carência no ambiente de trabalho. Diante de tal 
constatação, o gestor deve ser firme e evitar o efeito 
do fator desencadeador às avessas do que se propõe 
com as atitudes positivas. É que a permissão da con-
dição de ‘folgado’ gera o sentimento de insatisfação e 
de desigualdade, capaz de alimentar o descaso e pro-
piciar o efeito multiplicador em relação aos demais 
trabalhadores. É sempre sadio deixar claro que a ‘fol-
ga’ de um levará ao sufoco de outro, já que alguém 
terá de supri-lo em suas responsabilidades. Isso tende 
a reforçar o sentimento de compromisso no grupo de 
trabalhadores.
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César Souza adverte, todavia, que “não existe 
cliente encantado em empresas com pessoas in-
satisfeitas e desapaixonadas” (Tavares, 2009:58). 
Ele esclarece um novo conceito denominado 
pós-management, que preceitua a integração da 
gestão de pessoas, dos clientes e dos resultados. 
Tal conceito, baseado nesta visão integrada, tem 
a idéia que chama a atenção de que clientes “são 
responsabilidade de todos dentro de uma em-
presa e que estratégia, antes de ser um modelo 
de metas muitas vezes incompatíveis, ameaças e 
afins, deve ser o resgate dos sonhos das pessoas 
de realizar alguma coisa” (Idem, p. 60)30.

Abstrai-se dessa importante lição a mudan-
ça radical de paradigmas, que importa em neces-
sárias e imprescindíveis atitudes positivas31 por 

30 César Souza traz um contraponto às diretivas de 
competitividade e de produtividade ao introduzir o 
conceito de “clientividade”, para o qual é “a arte de 
conquistar e fidelizar clientes por meio do intangível, 
de uma cultura em que todos [...] são responsáveis pe-
los clientes, [...] do porteiro ao presidente” (Idem, p. 
59). Ele propõe que os funcionários que não lidam 
diretamente com os clientes devam aprender a en-
tender quem são eles e colocá-los no centro dos seus 
organogramas. Isso pode representar, de certa forma, 
uma proposta de motivar determinados trabalhado-
res em atividades repetitivas, que passam a ter cons-
ciência de uma responsabilidade maior. Interessante 
episódio destacou a relevância do que César expõe. 
Ocorreu quando entrevistada uma trabalhadora res-
ponsável pela limpeza em uma das bases operacionais 
da NASA. Questionou-se a ela sobre o seu papel na 
empresa, ao que respondeu que era ‘contribuir com 
o lançamento de foguetes e com pesquisas espaciais’. 
Eis a consciência plena sobre a razão de ser da em-
presa: o objetivo por ela proposto. No âmbito do Ju-
diciário, seria de tamanha importância que todos os 
que participam de sua cadeia produtiva, da faxina ao 
julgamento do último recurso, soubessem de sua real 
participação para o objetivo de ‘distribuir justiça’!

31 Não se recomenda sejam feitas comparações ou men-
ção aos defeitos do trabalhador, o que seria interpreta-
do como desafio à possibilidade ou à qualidade do su-
jeito, importando em atitude negativa e desrespeito às 
diferenças individuais. Clóvis Tavares menciona, por 
oportuno, que o papel do mágico não é iludir, mas sim 
o de motivar o expectador para o quanto se pode fazer 
além do que os olhos podem ver (Idem, p. 62). É nesse 
contexto que o papel do gestor não é o dizer o que não 
deve ser feito, mas sim o que deve ser feito de melhor e 
mais produtivo. Chamar a atenção para falhas deve ser 

parte do gestor, que deve ser estimulado a um 
novo modo de pensar e agir libertado de antigos 
dogmas (Idem, p. 59)32. A reciclagem é dolorida 
porque força a fragmentação e a reconstrução 
da estrutura corporativa, mas, no entanto, “no-
vas percepções muitas vezes nascem em velhas 
feridas” (Idem, p. 43). Percebe-se, pois, com las-
tro em lição de Amyr Klink, que “muito mais 
que uma formação acadêmica ou especialização, 
quem se dispõe a fazer qualquer tipo de trabalho 
deve ser apaixonado até os ossos pelo que faz” 
(Idem, p. 83).

A motivação é, também, um estímulo ao 
próprio gestor, que através de atitudes positi-
vas acaba por influenciar a si mesmo e a todo o 
grupo de trabalho envolvido. Para consecução 
desse objetivo, o líder deve contar com o bom 
desenvolvimento de sua comunicação, que “é 
uma espécie de alicerce da liderança, uma vez 
que o requisito básico para um líder é a capa-
cidade de transmitir sua mensagem de modo a 
persuadir, inspirar ou motivar[...]” (Maximiano, 
1995:366). A linguagem utilizada deve ser hábil 
o suficiente para ser bem compreendida a men-
sagem do líder, recomendando-se que se utilize 
a mesma linguagem utilizada pelo trabalhador e 
por seu grupo33.

Interessante comportamento pode ser abs-
traído da história do tronco vermelho. O me-
nino, ainda na infância, recebeu a atividade es-
colar de colorir uma paisagem básica composta 
por nuvens, sol, grama e árvore. Pintou o sol de 
amarelo, o céu de azul para deixar as nuvens 
brancas e a grama e a copa das árvores com o 

feito de forma generalizada pelo líder, já que o próprio 
grupo saberá identificar o elo que deve ser corrigido. 
Até porque a falha de um gera a falha de todos.

32 Segundo César Souza, atualmente se formam líderes 
“para uma realidade que já não existe mais” (Idem, 
ibidem).

33 Içami Tiba esclarece que “os pais devem tentar se 
aproximar dos filhos por meio da linguagem que es-
tes usam” (TAVARES, Clóvis, obra citada, p. 133). A 
lição revela a importância da comunicação para apro-
ximação das pessoas, além de assentar que o uso da 
linguagem deve ser o mais próximo possível daquela 
utilizada pelo próprio interlocutor, de forma a favo-
recer o reconhecimento de sinais lingüísticos.
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tradicional verde das vegetações. Mas quando ia 
pintar o tronco da árvore, viu que não tinha o lá-
pis de cor marrom. Resolveu, com isso, pintá-lo 
de vermelho. O escarlate tornou seu desenho di-
ferenciado de todos os demais, propiciando no 
espírito do grupo de colegas um ar de surpresa e 
encantamento diante da novidade. Mais do que 
a beleza das novas cores, a magia estava na que-
bra da rotina, do tradicional, e na conseqüente 
inovação multicolor que aquilo representava.

Contudo, a professora não compreendeu a 
linguagem que o desenho utilizava. Interpretou 
que a mudança de cores em um desenho básico 
fosse um desvio comportamental e, como não 
era para menos, após a devida repreensão, fez 
com que o menino recolorisse seu desenho com 
as cores de conhecido padrão. Ao grupo tolheu 
possível criatividade, porquanto, dali em diante, 
nunca mais saiu do colorido padrão. A bem da 
verdade, a aula de artes perdeu sua razão e pou-
co tempo depois foi excluída do rol de ativida-
des daquela importante instituição.

À vista de todo o exposto se extrai precípua 
conclusão, a qual deve ser abstraída da concep-
ção entre o cirurgião e o maestro. Se o objetivo 
do gestor fosse executar uma tarefa específica, 
com alto grau de precisão, não seria ele um líder 
e sim um técnico qualificado e refinado para a 
execução daquela função. Seria, pois, como um 
cirurgião. Mas o que a ele é incumbido foge da 
tradicional formação, indo além de habilidades 
específicas para se exigir a integração das pesso-
as e de seus talentos. O maestro não toca todos 
os instrumentos – talvez não toque nenhum –, 
conquanto seja ele o responsável por fazer com 
que todos se afinem ao mesmo contexto e tom 
para extrair a mais bela melodia. Cabe a ele, 
pois, como verdadeiro líder que é, harmonizar 
a atuação dos diversos “cirurgiões”.

A função do maestro tem clara conexão 
com o enfoque sistêmico, através do qual ele irá 
promover a valorização das qualidades do tra-
balhador e de seu grupo, com respeito às dife-
renças individuais, de modo que agindo assim 
viabilizará a melhor harmonia possível entre os 
pilares do sistema.

Com efeito, “se só andarmos pelos caminhos 
já trilhados, o máximo a que chegaremos é aon-

de outros já chegaram” (Graham Bell). Como 
prescreve César Souza, “o sonho é a primeira 
etapa do planejamento estratégico” (Idem, p. 
59), o que é complementado por Romero Britto 
ao lembrar que, verdadeiramente, “todas as telas 
nascem em branco. A decisão de colorir é toda 
sua” (Idem, p. 30).
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O desafio da capacitação em administração judiciária
Juiz Federal Substituto Bruno Vasconcelos

No III Encontro Nacional do Judiciário, re-
alizado em São Paulo, em fevereiro deste ano, 
os presidentes dos tribunais e demais órgãos 
do Poder Judiciário brasileiro definiram as dez 
metas prioritárias para 2010, dentre as quais se 
destaca, aqui, a meta 8: promover cursos de ca-
pacitação em administração judiciária, com no 
mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados, 
priorizando-se o ensino à distância. Trata-se de 
providência imprescindível.

A Escola da Magistratura Federal da 1ª. 
Região, antecipando-se à definição desta meta, 
realizou, ainda no ano de 2009, em Boa Vista/
RR, a sua I Jornada de Planejamento e Gestão 
na Justiça Federal.1

A excelente iniciativa da ESMAF insere-
se no contexto de um movimento mais amplo, 
destinado a capacitar os magistrados para a ges-
tão estratégica do Poder Judiciário.2 3

A sociedade espera dos juízes comprometi-
mento com a eficiência da prestação jurisdicio-
nal, mas é preciso que lhes sejam proporciona-
dos os meios para alcançá-la.

Para Maria Tereza Sadek, professora de Ci-
ência Política da USP e pesquisadora do Cen-
tro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, 
o juiz tornou-se protagonista na arena pública. 
Confira-se: a reflexão:

1 O presente artigo foi escrito após participação nes-
ta Jornada, inspirado, especialmente, nas palestras 
que foram proferidas pelos Juízes Federais Novely 
Vilanova, Marcelo Eduardo Rossito Basseto, Marcelo 
Dolzany da Costa e Carlos Henrique Borlido Haddad.

2 O Conselho Nacional de Justiça implantou, em seu 
sítio na internet, o Canal da Estratégia do Judiciário 
Brasileiro. A Resolução CNJ nº.70, de 18 de março de 
2009, dispõe sobre o planejamento e a gestão estraté-
gica no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo 15 
objetivos, a fim de que possa se tornar instrumento 
efetivo de justiça, equidade e paz social.

3 Será elaborado planejamento estratégico específico 
pelo Conselho da Justiça Federal, conforme dispõe o 
art.10 da Resolução nº. 69/09. A Resolução nº.96/09 
aprovou o Plano Estratégico da Justiça Federal.

Poucos personagens sofreram tantas mo-
dificações nos últimos anos quanto os ma-
gistrados. Sua presença transpôs as portas 
dos fóruns. Dificilmente se encontrará um 
tema ou um embate sobre o qual não se 
solicite a palavra ou não se pronuncie um 
magistrado. Como protagonistas centrais, 
juízes, desembargadores e ministros de 
tribunais têm ocupado espaços na arena 
pública, marcando posição e desempe-
nhando papéis que extrapolam a clássica 
imagem de descrição ou de extrema im-
pessoalidade.4

Sobre estas mudanças, manifestou-se, na 
mesma obra, o Desembargador Sidnei Agosti-
nho Beneti:

É visível na pesquisa o novo juiz. Cons-
ciente dos problemas da Justiça, humi-
lhado pela crítica justa ou pela agressão 
preconceituosa, atento aos jornais e à 
televisão – e, muitas vezes poliglota, usu-
ário assíduo da Internet, de seus blogs, 
listas de discussões, apto ao mergulho 
no mundo pelos sites de busca. Sabedor 
de que o mundo é grande, de que quem 
tem conhecimento, criatividade e ousadia 
impõe-se, moderniza e vence. Repita-se, o 
novo juiz comunica-se, ou, ao menos, co-
meça a aprender a fazê-lo. A pesquisa da 
AMB demonstra que há um dado novo no 
entrechoque das instituições do poder. Aí 
vem o novo Judiciário, ativo e armando-se 
para o combate, nos braços da nova ma-
gistratura. Não está em ninguém, salvo 
nela, acioná-la ou paralisá-la.5

É este novo juiz que agora se defronta com 
a importante tarefa de aprender a administrar, 
conforme padrões nacionalmente unificados, 
varas sobrecarregadas com milhares de proces-
sos. Para tanto, não lhe será suficiente a forma-

4 SADEK, Maria Tereza. Magistrados. Uma imagem em 
Movimento. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2006. p.11

5 Op. cit., p.102



ção recebida nas faculdades de Direito. O seu pa-
pel de protagonista na arena pública lhe impõe 
novos deveres, mas as condições materiais para 
exercê-lo muitas vezes são inadequadas: poucos 
colaboradores diretos, recursos de informática 
aquém do necessário, limitações orçamentárias 
intransponíveis, etc.

Segundo a pesquisa Justiça em números: no-
vos ângulos, realizada pela Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros e coordenada também pela 
Professora Maria Tereza Sadek, a proporção de 
juízes na Justiça estadual, na Justiça do Trabalho 
e na Justiça Federal, em 2008, para cada grupo 
de 100 mil habitantes, era, respectivamente, de 
5,9, 1,7 e 0,8.6

Não obstante tais dificuldades – ou justa-
mente por causa delas – têm surgido experi-
ências inovadoras. Merece destaque o prêmio 
nacional de estatísticas judiciárias recebido pelo 
Juiz Federal da 4ª. Vara da Seção Judiciária do 
Acre, Marcelo Basseto, com o projeto Gestão da 
Atividade Processual por Relatórios e Estatísti-
cas (terceiro lugar).7

Por ocasião da I Jornada de Planejamento e 
Gestão da ESMAF, o Juiz Marcelo Basseto teve 
oportunidade de compartilhar sua experiência 
de gestão com diversos colegas, fazendo exposi-
ção do tema “simplificação de procedimentos e 
perícias nos juizados especiais federais”.8

6 www.amb.com.br/gestaodemocratica Acesso em 
07/03/10.

7 “O projeto Gestão da Atividade Processual por Rela-
tórios e Estatísticas consiste na utilização de relatórios 
gerenciais e estatísticos, com metas de desempenho, 
voltados ao controle das atividades processuais desen-
volvidas neste Juizado Especial Federal e priorização 
dos processos mais antigos em trâmite na Vara. O pro-
jeto propiciou aos gestores do JEF o controle do prazo 
de tramitação de processos, evitando que as ações ju-
diciais fiquem mais de 60 dias paradas sem movimen-
tação processual, bem como a priorização da tramita-
ção dos processos mais antigos” (<http://www.cnj.jus.
br/index.php?option=com_content&view=article&id
=7939&Itemid=976> Acesso em 07/03/10).

8 O trabalho “Perícia na ordem do dia”, desenvolvido 
pelo Juiz Marcelo Basseto e sua equipe, recebeu men-
ção honrosa do Prêmio Innovare de 2008 (http://www.
premioinnovare.com.br/praticas/pericia-na-ordem-
do-dia-717 Acesso em 07/03/10). De acordo com a 

Este intercâmbio direto entre os juízes é 
essencial para a capacitação em administração 
judiciária. É necessário difundir as boas práticas 
de gestão.9

Sob esta perspectiva, será bastante provei-
toso se a Escola Nacional de Formação e Aper-
feiçoamento dos Magistrados (ENFAM) vier a 
promover cursos com esta finalidade no âmbito 
do Programa Nacional de Aperfeiçoamento.

Tal aprendizado será decisivo para que os 
juízes venham a assumir papel central na com-
posição dos núcleos de gestão estratégica dos 
tribunais.

Conforme art.2º., §4º., da Resolução nº. 
70/09, os tribunais garantirão a participação 
efetiva de serventuários e de magistrados de 
primeiro e segundo graus, indicados pelas res-
pectivas entidades de classe, na elaboração e na 
execução de suas propostas orçamentárias e pla-
nejamentos estratégicos.

Em que pese a relevância da participação 
dos serventuários, que poderão contribuir com 
sua competência técnica, a função proeminente 
nestes núcleos, no que concerne à elaboração e 
execução do planejamento estratégico, cabe aos 
magistrados, pois sobre seus ombros recai a res-
ponsabilidade da administração da Justiça.

descrição do projeto, “a execução da prática ‘Perícia na 
Ordem do Dia’ possibilitou ao jurisdicionado realizar 
todos os atos processuais necessários ao impulso da 
demanda em um único dia - apresentação do pedido 
oral ou escrito, realização de perícia médica e ciência 
da data da audiência de conciliação, instrução e julga-
mento”, o que permitiu significativa redução do prazo 
de conclusão dos processos.

9 Nos termos do art.4º. da Resolução CNJ 70/09, o Con-
selho Nacional de Justiça manterá disponível no seu 
Portal na Rede Mundial de Computadores (internet) o 
Banco de Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário, 
a ser continuamente atualizado, com o intuito de pro-
mover a divulgação e o compartilhamento de projetos 
e ações desenvolvidos pelos tribunais.
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O papel do juiz na atualidade
Juíza Federal Substituta Carina Cátia Bastos de Senna

Sendo o Estado uma organização política 
soberana, constituída por um povo fixado num 
determinado território, não há, nem pode haver, 
Estado sem poder.

Poder é a capacidade que tem o Estado de 
impor decisões, visando à realização de deter-
minados fins.

Poder Político equivale à soberania. Impli-
ca, a um só tempo, independência em confron-
to com todos os poderes exteriores à sociedade 
estatal (soberania externa) e supremacia sobre 
todos os poderes sociais interiores à mesma so-
ciedade estatal (soberania interna).

Disso decorrem as três características fun-
damentais do Poder Político: unidade, indivisi-
bilidade e indelegabilidade.

Logo, o poder é uno. O que há é separa-
ção ou distribuição das funções desse Poder. O 
exercício desse poder pelos órgãos estatais pode 
ser, todavia, diferentemente estruturado. Tanto 
pode ser ele concentrado nas mãos de um só ór-
gão (Monarquia Absoluta), como pode ser divi-
dido e distribuído por vários órgãos.

O princípio da separação de poderes está 
vinculado ao Constitucionalismo, e a separação 
tripartide de poderes encontrou sua formulação 
clássica na Declaração Francesa dos Direitos do 
Homem, 1789. Desde então, o princípio da se-
paração dos poderes passou a ser adotado pelo 
Estado Constitucional.

A “separação de poderes” pressupõe a tri-
partição das funções do Estado, ou seja, a distin-
ção das funções legislativas, administrativas (ou 
executivas) e jurisdicional.

Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder 
Judiciário são expressões com duplo sentido: 
exprimem, a um só tempo as funções legislati-
vas, executivas e jurisdicionais e indicam os res-
pectivos órgãos.

O Poder Judiciário, como os demais Pode-
res do Estado, pratica, além dos atos que o tipi-
ficam – os jurisdicionais -, outros, de natureza 
administrativa e legislativa.

É função típica, prevalente, do Poder Ju-
diciário exercer a jurisdição. Esta, por sua vez, 
consiste no poder de dizer o direito (juris dicere) 
aplicável a uma controvérsia, deduzida proces-
sualmente em caráter definitivo e com a força 
institucional do Estado. A definitividade das 
suas decisões e a possibilidade de utilizar toda 
a força institucional do Estado tipificam o exer-
cício da função primordial do Poder Judiciário: 
a jurisdição.

Quando um bacharel em direito se subme-
te a concurso público de provas e títulos para o 
exercício do cargo de juiz, acredita que sua ativi-
dade consistirá em sentenciar, decidir interlocu-
toriamente e despachar, nos termos do art. 162 
do Código de Processo Civil Brasileiro.

Todavia, após empossado no cargo, quan-
do do curso de formação, o recém ingresso na 
magistratura se dá conta de que, o juiz, mais 
do que despachar, decidir e sentenciar, deve-
rá gerenciar uma Vara, composta de pessoas e 
processos, com o fito de, efetivamente, cumprir 
sua missão institucional que é dizer o direito no 
caso concreto.

A cada ano o número de cidadãos que pro-
curam o Poder Judiciário, com o objetivo de 
compor seus conflitos de interesse, aumenta. O 
princípio da inafastabilidade do controle juris-
dicional, estatuído no art. 5º, inciso XXXV, da 
Constituição Federal de 1988, assegura a todo 
aquele que se sentir lesado ou ameaçado em seus 
direitos o acesso aos órgãos judiciais. Todavia, a 
máquina Judiciária não cresce na mesma pro-
porção. Consequentemente, atualmente um juiz 
tem sob sua responsabilidade muito mais pro-
cessos que há alguns anos atrás, o que, somado 
ao excesso de recursos processuais existentes e, 
muitas vezes, péssimas condições de trabalho, 
leva a tão falada morosidade da Justiça.

Se a Constituição assegura a todos o direito 
de acesso ao Poder Judiciário, a tal direito cor-
responde um dever do Estado de efetivamente 
tutelar os direitos que estão sendo lesados ou 
ameaçados.



Segundo Alexandre Freitas Câmara1, tal tu-
tela a ser prestada pelo Estado, porém, não pode 
ser meramente formal, mas verdadeiramente 
capaz de assegurar efetividade ao direito mate-
rial lesado ou ameaçado para o qual se pretende 
proteção.

O princípio da eficiência, inserido na Cons-
tituição Federal, no caput do art. 37, pela Emen-
da Constitucional n.º 19 de 04/06/1998, obriga 
ao magistrado, segundo Marçal Justen Filho2, a 
realizar os fins buscados pelo Poder Judiciário 
segundo o menor custo econômico possível.

A Emenda Constitucional n.º 45, de 
08/12/2004 trouxe para o texto constitucional, 
no art. 5º, LXXVIII, o princípio da razoável du-
ração do processo. É sabido que todo processo 
demora um tempo, que deve ser respeitado, até 
para que seja assegurado o devido processo legal. 
Ocorre que, há processos que demoram demais.

Destarte, espera-se hodienarmente do juiz, 
além da indiscutível bagagem jurídica, o compro-
metimento com a busca da efetividade do proces-
so e da eficiência na prestação jurisdicional.

Assim, o juiz atualmente deverá, além de 
julgar, ser gerente e administrador, constituin-
do-se verdadeira liderança.

Liderança, segundo James Hunter3 é a habi-
lidade de influenciar pessoas para trabalharem 
entusiasticamente visando atingir aos objetivos 
identificados como sendo para o bem comum.

Diante da palavra liderança, deparamo-nos 
com outras duas: Poder e Autoridade, sendo a 
primeira a faculdade de forçar ou coagir alguém 
a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou 
força, mesmo que a pessoa preferisse não o fa-
zer. Já autoridade é a habilidade de levar as pes-
soas a fazerem de boa vontade o que você quer 
por causa de sua influência pessoal. Nota-se que 

1 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Proces-
sual Civil. 20ª Ed, Vol. I – Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2010, pg. 51.

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Adminis-
trativo. 2ª Ed, ampl e ver. – São Paulo: Saraiva, 2006, 
pg. 87.

3 HUNTER, James C. O Monge e o Executivo – Uma 
história sobre a essência da liderança. São Paulo: Sex-
tante, pg. 21.

poder é definido como uma faculdade e autori-
dade é definida como habilidade.

Diante dessa realidade, o que deve o magis-
trado fazer????

Estabelecer metas;
Priorizar o que é importante;
Liderar sua equipe;
Organizar sua Vara;
Estimular os servidores.
Para tanto deverá o magistrado planejar sua 

atuação e, em seguida, a atuação de sua equipe, 
com criatividade, ou seja, tentando um novo 
modo mais eficaz e simples para resolver pro-
blemas antigos, mantendo-se atento para os de-
talhes, pois isso fará a diferença no resultado a 
ser alcançado.

Leciona James Hunter4 que paradigmas 
são simplesmente padrões psicológicos, mode-
los ou mapas que usamos para navegar na vida. 
Podem ser valiosos e até salvar vidas quando 
usados adequadamente. Mas podem se tornar 
perigosos se os tomarmos como verdades abso-
lutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de 
mudança, e deixarmos que eles filtrem as novas 
informações e as mudanças que acontecem no 
correr da vida. Agarrar-se a paradigmas ultra-
passados pode nos deixar paralisados enquanto 
o mundo passa por nós.

Outrossim, ser líder significa indagar os seus 
colaboradores acerca do que deve ser feito, abrin-
do um canal de comunicação e interação com os 
membros que compõem sua equipe de trabalho, 
ter um plano de ação claro, não fugir das res-
ponsabilidades (respondendo pelos fracassos e 
sucessos), focar nas oportunidades, não em pro-
blemas, preocupando-se, sempre, em achar a so-
lução, ao invés de encontrar o culpado.

Ensina James C. Hunder5 que o líder deve 
ser exemplo de bom comportamento para quem 
estiver liderando. Se gritar ou perder o controle, 
eles também perderão o controle e agirão de for-

4 HUNTER, James C. O Monge e o Executivo – Uma his-
tória sobre a essência da liderança. São Paulo: Sextante, 
pg. 26.

5 HUNTER, James C. O Monge e o Executivo – Uma 
história sobre a essência da liderança. São Paulo: Sex-
tante, pg. 31.
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ma irresponsável. Também é importante criar 
um ambiente seguro em que as pessoas possam 
cometer seus erros, mas que não percam a res-
ponsabilidade. “Se você bater em um bebê que 
está aprendendo a caminhar, ele se sentirá ini-
bido e evitará caminhar novamente”. As defici-
ências dos subordinados devem ser apontadas, 
mas sem ferir sua dignidade.

Especificamente na sua relação com os 
membros da sua equipe, o líder deve valorizar 
competências ou habilidades, demonstrar inte-
resse pelas idéias dos colaboradores, integrar-se 
ao grupo de trabalho, motivando a todos. Já di-
zia Jesus Cristo, “Quem quiser ser líder deve ser 
primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve 
servir” (Evangelho, Lucas 22:26).

Ter um plano de ação implica em dizer que 
deve o líder estabelecer metas (prioridades), 
planejá-las, desenvolve-las, controlar e avaliar 
os resultados obtidos.

Ademais, deverá o magistrado atuar com 
transparência, para que a sociedade mantenha 
a confiabilidade na Instituição a que pertence 
(Poder Judiciário).

Não se quer dizer com isso que o juiz seja o 
único responsável por uma prestação jurisdicio-
nal célere e eficaz. Necessário também que sejam 
asseguradas ao juiz boas condições de trabalho, 
através da existência de instalações físicas com-
patíveis com a dignidade da Justiça; contratação 
de servidores concursados capazes e pagamento 
de subsídio proporcional à responsabilidade do 
cargo exercido.

Todavia, a postura pró-ativa do juiz-líder 
conduz a superação de muitos obstáculos exis-
tentes para que efetivamente a função estatal de 
dizer o direito no caso concreto seja prestada de 
forma satisfatória.
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Técnicas de aceleração processual
Juiz Federal Carlos Henrique Borlido Haddad

1 Introdução
A pedido da Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB), o IBOPE realizou, em 2004, 
pesquisa cujo resultado associou a tartaruga à 
imagem da Justiça brasileira. Depoimentos de 
pessoas de várias classes sociais ouvidas na pes-
quisa, realizada em quatro capitais, justificaram 
a associação pelo fato de, na opinião delas, o Po-
der Judiciário ser lento. Foram organizados 16 
grupos de discussão nas cidades de São Paulo, 
Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife. Dois gru-
pos por cidade. Todos formados por homens e 
mulheres das classes AB e CD, com idades de 
16 a 24 anos e 35 a 50 anos. Durante as reuni-
ões foram aplicadas técnicas de personificação 
e associação da imagem do Judiciário a ani-
mais para facilitar o posicionamento do público 
pesquisado. Em 1999, pesquisa realizada pela 
CNT e Vox Populi apurou que 89% das pesso-
as entrevistadas consideraram a Justiça lenta. O 
jornal O Estado de São Paulo, no mesmo ano, 
verificou que 92% da população consideram a 
lentidão como o maior problema na Justiça na-
cional. Entre empresários, 90,8% qualificaram o 
Judiciário como ruim, no que toca à agilidade. E 
por fim, 99,12% de determinada categoria pro-
fissional veem na morosidade o maior problema 
da Justiça Federal. Esta categoria são os juízes 
federais.1

Se a população para quem se presta a ju-
risdição reconhece ser lenta a atividade e se os 
próprios prestadores da jurisdição assim a com-
preendem, torna-se óbvio que é preciso acelerar 
o processo.

Ao se tratar da celeridade processual, sur-
ge, automaticamente, como expressão antípoda, 
a segurança jurídica, como se fossem conceitos 
incompatíveis. Mas não pode ser confundido 
celeridade com precipitação. E segurança não 

1 A visão interna da Justiça Federal – série pesquisas do 
CJF, 1995, disponível em http://www.cjf.jus.br/revis-
ta/pesquisas.htm.

é o mesmo que eternização. Ao se mencionar a 
aceleração do processo, não se pretende que al-
guém seja denunciado, julgado e condenado em 
48 horas. Tenciona-se que o processo, que dura 
dois anos, passe a demorar seis meses, um ano; o 
recurso que aguarda julgamento no tribunal por 
quatro anos possa esperar um ou dois anos. O 
grande problema é que na resolução dos litígios 
sempre foi dada total prioridade ao princípio da 
segurança jurídica, assente na generalidade e na 
universalidade da lei e na aplicação idealmente 
automática que ela possibilita. Os diversos ní-
veis em que se desdobram o Poder Judiciário 
brasileiro, como mecanismo de controle, é a 
prova inequívoca da prevalência da segurança 
jurídica.

A implementação de mudanças voltadas a 
maior agilização do processo não constitui tare-
fa simples, depende de grande esforço e se depa-
ra com muitos obstáculos.

2 As limitações à aceleração 
processual
Em tese, a racionalização do processo ju-

dicial depende-se da atividade do Poder Legis-
lativo, na edição de normas que possam aper-
feiçoar a prestação jurisdicional. Boa parte dos 
magistrados crê que a legislação pode e deve 
ser aperfeiçoada. É certo que novas leis abrem 
aqui e ali uma perspectiva de melhora, parcial 
que seja, modesta talvez, incipiente em outros 
casos. Mas todo progresso, pequeno que seja, é 
melhor do que nenhum. Contudo, com o pas-
sar dos anos cada vez mais se percebe que as re-
formas processuais, por serem concebidas por 
operadores do direito, com base em recursos 
oferecidos pela dogmática jurídica, jamais con-
seguirão mudar estruturalmente o funciona-
mento da Justiça. Há necessidade de instituir-se 
processo multidisciplinar com participação de 
profissionais variados para que se consiga mo-
dificar a essência do funcionamento da Justiça. 
É surpreendente constatar que as comissões de 



reforma processual não contam, ao menos, com 
um engenheiro, um sociólogo ou um economis-
ta na sua composição, porque disciplinar o bom 
funcionamento da máquina judicial não se faz 
apenas com conhecimentos técnico-jurídicos. E 
o que também causa espanto é a grande influên-
cia italiana no direito brasileiro, com seus Chio-
vendas, Carneluttis e Calamandreis. A Itália era, 
pelo menos no início da década, a campeã em 
reclamações por violação à garantia da tutela 
jurisdicional em tempo hábil no Tribunal Euro-
peu dos Direitos Humanos. E sempre víamos no 
modelo italiano exemplo a ser seguido...

Os juízes dependemos de recursos orça-
mentários, seja para conseguir a instalação de 
mais tribunais e varas, seja para se acrescer o nú-
mero de servidores, computadores, entre outros 
recursos indispensáveis ao bom funcionamento 
da Justiça. Percebe-se, com o correr dos anos, 
que nunca há dinheiro suficiente para o Poder 
Judiciário. Atualmente, não existem recursos 
para o pagamento de perícias nos Juizados Espe-
ciais Federais e, em consequência, os processos 
permanecem paralisados caso não haja peritos 
que se disponham a trabalhar gratuitamente.

Por fim, os magistrados vivemos no meio 
de cultura jurídica essencialmente formalista, 
assim concebida desde os bancos da faculda-
de. Desde seus primórdios no Brasil colonial, 
o Judiciário sempre foi organizado como bu-
rocrático sistema de procedimentos escritos. A 
conversão de cartórios judiciais em máquinas 
kafkanianas de fazer transcrições e expedir no-
tificações transforma juízes em gestores de es-
critórios emperrados.2 Como, numa sociedade 
complexa, o papel do sistema judicial é apenas 
o de aplicar a lei, seu modo operativo é binário, 
pois suas estruturas só estão preparadas para de-
cidir entre o legal e o ilegal, o constitucional e o 
inconstitucional. O Judiciário, com sua estrutu-
ra organizacional hierarquizada, operativamen-
te fechada, orientada por uma lógica de caráter 
formal e submetida à rígida e linear aplicação da 
lei, precisa enfrentar o desafio de alargar os limi-

2 FARIA, José Eduardo. O poder judiciário no Brasil: para-
doxos, desafios e alternativas. Brasília: CJF, 1995, p. 30.

tes de sua jurisdição, modernizar as estruturas 
administrativas e rever seus padrões funcionais, 
para sobreviver como poder independente.

3 Mudanças factíveis
Sem embargo da superveniência de leis e 

da obtenção de recursos financeiros e tentando 
superar a cultura técnico-jurídica burocratiza-
da, existe alguma margem de atuação que pode 
conduzir a novos horizontes.

A melhor gestão dos processos representa o 
alicerce no qual se sustentam as atuais tentativas 
de tornar mais céleres os julgamentos judiciais. 
Não é intenção deste trabalho explicar o que sig-
nifica gestão processual, nem extrair das varas 
federais espalhadas pelo país exemplos de exi-
toso gerenciamento de processos. Sabe-se, po-
rém, que os Códigos de Processo Civil e Penal 
são iguais para todos e, em algumas varas, admi-
nistradas por determinados juízes, valendo-se 
dos mesmos recursos, os índices de produtivi-
dade são maiores. Obter melhores índices com 
as mesmas ferramentas deve manter alguma 
relação com a gestão processual. De qualquer 
forma, a pretensão deste artigo é simplesmente 
mencionar algumas experiências utilizadas para 
tentar concluir os processos com mais rapidez 
na Subseção Judiciária de Marabá.

3.1 “Juizadicialização” dos ritos
A primeira medida digna de divulgação 

consiste na “juizadicialização dos ritos”. O Jui-
zado Especial é a Justiça do futuro e o futuro da 
Justiça, e “juizadicializar” nada mais significa do 
que estender o rito da Lei n. 9.099/95 aos diver-
sos procedimentos previstos em normas gerais 
ou especiais.

Na economia globalizada, o sentido de tem-
po é dado por racionalidade de caráter material, 
pelo cálculo de custo/benefício e pelas expectati-
vas de lucro com relação a dado ciclo de rotação 
dos capitais. Nos tribunais, o tempo é associado 
ao garantismo processual, forjado como instru-
mento de organização social e controle da dinâ-
mica dos processos judiciais.

A primeira tendência é a ampliação da in-
compatibilidade entre o tempo da legislação 
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processual civil e penal e o tempo do processo 
decisório. Em termos organizacionais, o Ju-
diciário foi estruturado para “administrar” os 
processos civil e penal, cujos prazos e ritos são 
incompatíveis com a multiplicidade de lógicas, 
ritmos e horizontes temporais presentes na eco-
nomia globalizada.3

Com o desenvolvimento da informática, a 
revolução da micro-eletrônica e o avanço das te-
lecomunicações, esse processo decisório é cada 
vez mais instantâneo. Ou seja o tempo preva-
lecente na economia globalizada não respeita 
fusos horários. É o tempo real, o tempo da si-
multaneidade. A legislação processual continua 
sendo basicamente regida pelo tempo diferido, 
isto é, por etapas que se articulam de maneira 
sucessiva, por fases que se sucedem cronologi-
camente.

Esse descompasso temporal conduz, na se-
ara cível, a evitar os tribunais. O policentrismo 
que hoje caracteriza a economia globalizada põe 
em xeque os três princípios básicos da sobera-
nia: supremacia, indivisibilidade e unidade do 
Estado-nação. Também o direito positivo en-
frenta enormes limitações estruturais. O Estado 
já não pode mais almejar regular a sociedade 
civil nacional por meio de seus instrumentos ju-
rídicos tradicionais, dada a crescente redução de 
seu poder de intervenção, controle e direção. Em 
decorrência, florescem os mais variados procedi-
mentos negociais e mecanismos paraestatais de 
resolução de conflitos, sob a forma de mediação, 
conciliação, arbitragem e auto-composição de 
interesses. Nos Estados Unidos, múltiplas são as 
Alternative Dispute Resolutions (ADR), destina-
das a solucionar as lides, em caráter voluntário 
ou obrigatório, vinculante ou opinativo.4 A me-

3 FARIA, José Eduardo. O judiciário após a Globaliza-
ção. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Pau-
lo, n. 16, p. 163, out./dez., 1996.

4 Outline of the U.S. legal system. Bureau of international 
information programs. United States Departament of 
State, 2004, p. 130.

diação (mediation),5 arbitragem (arbitration)6, 
neutral fact-finding,7 mini-trial,8, o método pri-
vate judging 9 são modalidades de composição 
de litígios à margem do Poder Judiciário.

Mas como evitar os tribunais na seara crimi-
nal, em que não se admite a imposição de pena 
por órgão externo ao Judiciário? E como evitar a 
Justiça Federal, criada particularmente para atu-
ar diretamente nas questões que envolvem a re-
lação do cidadão com a União, suas autarquias, 
fundações e empresas públicas? Se a jurisdição 
federal é inevitável, a solução é aportar para a 
tendência de expansão hegemônica dos padrões 
do Juizado. Sua rapidez, seu pragmatismo e sua 
flexibilidade cada vez mais tem sido contrapos-
tos às normas e aos procedimentos altamente 
intrincados dos modelos franco-românicos, 
considerados pouco objetivos, lentos e incom-
patíveis com os imperativos da globalização.

O rito do Juizado Especial é simples e per-
mite resolver as questões postas em juízo, espe-
cialmente na Justiça Federal, cujas causas, em 

5 Trata-se de procedimento particular e confidencial, no 
qual terceira pessoa, imparcial, auxilia as partes na iden-
tificação e esclarecimento das questões litigiosas para 
que possam alcançar, por si próprias, a composição.

6 É procedimento similar ao desenvolvido nos tribu-
nais, pois, após ouvir as partes envolvidas em litígio, 
terceira pessoa, imparcial, chamada árbitro, decide a 
controvérsia.

7 Cuida-se de procedimento informal em que a uma 
parte neutra é requerida a investigação do litígio. Nor-
malmente ocorre quando as disputas envolvem ques-
tões técnicas complexas e o investigador neutro anali-
sa os fatos e as questões suscitadas e elabora relatório 
não-vinculante ou recomendação.

8 Destina-se a auxiliar a definir as questões controverti-
das e desenvolver bases realísticas sobre as quais pos-
sam entabular-se negociações. No mini-julgamento 
cada parte sustenta suas alegações perante júri com-
posto por representantes dos dois lados e pessoas neu-
tras. Depois de ouvidas as partes, procura-se desenvol-
ver solução compromissória.

9 Utilizam-se juízes aposentados que oferecem seus ser-
viços mediante contraprestação pecuniária. A primei-
ra vantagem é a possibilidade de selecionar pessoas 
qualificadas e experientes para examinar a matéria. 
Em segundo lugar, as partes têm ciência de que o jul-
gamento será célere e contínuo, porque se evitam as 
pautas esgotadas no Judiciário.
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grande parte, são julgadas com base na petição 
inicial e contestação, sem necessidade de dila-
ção probatória. Quando se faz necessária a pro-
dução de prova oral, nenhum mal há em, ao se 
despachar a inicial, designar audiência de conci-
liação, instrução e julgamento. Nessa audiência, 
a parte poderia apresentar a contestação, obser-
vado o prazo legal previsto para a elaboração de 
defesa. Produzida a prova, já se pode proferir 
sentença em audiência. Mesmo em ações mais 
complexas, como no processo desapropriatório, 
seria possível “juizadicializar” o rito. Ao des-
pachar a inicial, o magistrado nomearia perito, 
intimaria as partes para apresentar quesitos, de-
signaria audiência, na qual será feita a tentativa 
de composição, saneado o processo, indeferidos 
os quesitos, arbitrados os honorários e determi-
nado o início da prova pericial. O restante do 
feito resumir-se-ia à produção da prova técnica, 
sobre a qual se manifestariam as partes para, em 
seguida, prolatar-se sentença.

3.2 “Aproximação”
O segundo aspecto que envolve a melhor 

gestão processual está relacionado à “aproxi-
mação”. O processo é instituto essencialmente 
dinâmico e até mesmo por exigência lógica não 
exaure o seu ciclo vital em único momento, sen-
do destinado a desenvolver-se no tempo.10 Se o 
processo é fatiado em fases, se em cada fase pra-
ticam-se inúmeros atos processuais e se os atos 
requerem algum tempo para que sejam comple-
tados, é possível reduzir o prazo de duração do 
processo se reduzirmos o lapso de tempo que se 
gasta para a execução desses atos.

Em Marabá, situada em região pouco vascu-
larizada por varas federais, que abrange 36 mu-
nicípios, mais de 1.200.000 de habitantes e área 
superior a países como Bélgica, Reino Unido, 
Portugal, Grécia e Holanda, é difícil dar cumpri-
mento a atos processuais fora da sede da Subse-
ção. É provável que nem todos os juízes federais 
do país possuam esse problema e, por isso, reali-
zam a instrução processual independentemente 

10 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de acele-
ração processual. São Paulo: Lemos & Cruz, 2003, p. 40.

da contribuição de outros magistrados. No en-
tanto, na região Norte, os juízes somos vassalos 
da boa vontade alheia no cumprimento de cartas 
precatórias. Em alguns casos, cartas precatórias 
demoram anos para serem devolvidas. E sendo 
elas imprescindíveis, como aquelas voltadas à 
citação ou à realização do interrogatório, não é 
possível dar seguimento ao processo.

Por essa razão, fez-se levantamento das 
distâncias, estradas e cidades para a implanta-
ção do projeto “Justiça na Estrada”, abrangen-
do os 36 municípios da Subseção, em que os 
atos processuais passaram a ser realizados pelo 
próprio magistrado federal. A execução de atos 
processuais fora da sede do juízo representa a 
maior inserção da Justiça Federal no interior 
do Estado do Pará. A Justiça Federal passa a ser 
vista pela sociedade local e a ver a realidade em 
que se inserem as condutas que serão objeto de 
análise no julgamento criminal. Torna mais cé-
lere a duração do processo criminal e, em de-
corrência, evita a extinção da punibilidade pela 
prescrição. Vela pela observância do princípio 
constitucional da razoável duração do processo. 
Propicia retorno, à própria localidade onde os 
atos processuais foram realizados, de prestações 
de serviços à comunidade e prestações pecuniá-
rias aplicadas em transações penais, suspensões 
condicionais do processo e audiências admoni-
tórias de execução da pena. Enfim, cumpre-se o 
papel mínimo que se espera da Justiça Criminal 
na redução da impunidade e, em conseqüência, 
na prevenção e controle das manifestações da 
criminalidade.

A realização de atos processuais fora da 
sede da Vara Federal não se limitou aos proces-
sos criminais. Dezenas de ações de reintegração 
de posse, mais precisamente 61, foram ajuizadas 
em 19 a 21 de maio de 2009 e julgadas, em sua 
maioria, em 22 a 24 de junho. Em decorrência 
desses julgamentos, 76 lotes - aproximadamen-
te 3800 hectares - destinados à reforma agrária 
foram disponibilizados para o INCRA assentar 
novas famílias de trabalhadores rurais no proje-
to de assentamento Tuerê.

Na região Sul-Sudeste do Pará - verdadeiro 
barril de pólvora de conflitos fundiários - exis-
tem 482 projetos de assentamento destinados à 
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reforma agrária. Segundo dados do INCRA, em 
todos esses projetos de assentamento, há cerca 
de 88.838 parcelas rurais, mas apenas 67.519 fa-
mílias foram assentadas. Por outro lado, preci-
samente 11.451 famílias de trabalhadores rurais 
sem-terras aguardam o fornecimento de lotes 
para serem assentadas e, até então, isso somen-
te ocorria com a desapropriação de novas áreas. 
Verificou-se, porém, que basta zelar pela or-
ganização dos assentamentos criados para que 
surjam imóveis suficientes para distribuição 
àqueles que aguardam acesso ao programa de 
reforma agrária. Em curtíssimo prazo de tempo 
e a baixo custo, é possível reorganizar os assen-
tamentos para evitar a concentração de terras, 
disponibilizar novas áreas para reduzir a lista de 
trabalhadores em espera e fazer cumprir os fins 
da reforma agrária.

O INCRA realizou levantamento das ocu-
pações existentes no Projeto de Assentamento 
Tuerê, um dos maiores e mais antigos da Amé-
rica Latina. Após ter-se munido de informações 
sobre ocupações supostamente irregulares, e 
fracassada a retomada extrajudicial, o INCRA e 
o Ministério Público Federal ajuizaram 61 ações 
na Justiça Federal, que abrangiam 175 parce-
las rurais. Oficiais de Justiça foram ao projeto 
de assentamento e citaram os requeridos para 
comparecer às audiências de conciliação, ins-
trução e julgamento, realizadas em escola pú-
blica na região. Na semana em que ocorreram 
as audiências, houve o prévio deslocamento do 
magistrado, representante do Ministério Pú-
blico, procuradores do INCRA, servidores pú-
blicos, acompanhados por equipes da Polícia 
Federal, Civil e Militar. Realizaram-se cerca de 
17 audiências por dia, gravadas em mídia, e a 
maior parte delas foi concluída na mesma data. 
Ao final, ocorreram 51 audiências, deixou-se de 
citar 10 partes, 40 processos foram resolvidos 
por conciliação e 76 lotes retornaram ao INCRA 
para assentar novas famílias.

Constatou-se grande economia de tempo 
porque, desde o ajuizamento das ações até a 
prolação da esmagadora maioria das sentenças, 
transcorreu prazo pouco superior a um mês, em 
perfeita sintonia com a determinação do Con-
selho Nacional de Justiça para priorizar ações 

referentes a conflitos agrários. Isso se deveu, até 
mesmo, à peculiaridade da situação, pois não se 
poderia conceder prazos muito dilatados para a 
elaboração da defesa, senão aquele legalmente 
previsto, sob risco de se facilitar a alteração da 
situação fática das ocupações e dar-lhes feições 
legítimas. Caso as ações tivessem recebido tra-
tamento ordinário, haveria necessidade de se 
utilizar cartas precatórias para a realização dos 
atos processuais e, sem nenhuma dúvida, os 
processos não seriam finalizados em menos de 
um ano.

Houve economia de recursos financeiros. Se 
o custo do processo está diretamente relaciona-
do à sua duração, é truísmo afirmar que, quan-
to mais célere, menos ônus financeiros existem 
para o Poder Judiciário. Além da economia de 
recursos decorrente da tramitação mais rápida 
dos processos, o Poder Público beneficiou-se 
consideravelmente com a obtenção de 76 par-
celas rurais, com gastos pouco relevantes. Para 
se ter uma idéia, o INCRA realizou a desapro-
priação da Fazenda União, em 2007, pagou 
R$2.248.262,47 pelo imóvel, cuja área corres-
pondia a 1004,4037 hectares. Sob perspectiva 
otimista, seria possível assentar 40 famílias no 
local. A autarquia desapropriou a Fazenda Pro-
gresso, em fins de 2006, por R$1.005.080,26, 
com área de 1451,4001 hectares, na qual po-
diam ser assentadas 29 famílias. Com as ações 
ajuizadas em 2009, conseguiram-se lotes para 
assentamento de 76 famílias, a custo reduzidís-
simo. Pode-se dizer que, hoje em dia, é uma das 
formas menos onerosas para assentamento de 
trabalhadores com vistas à reforma agrária.

Tal como na realização de audiências cri-
minais em localidades distantes, a presença da 
Justiça Federal para regularizar as ocupações em 
projeto de assentamento transmite às famílias 
assentadas a impressão de que há real preocu-
pação com o êxito da reforma agrária e com a 
pacificação dos conflitos fundiários. Onde não 
há Estado, não há fiscalização e a lei deixa de 
ter caráter peremptório, porquanto as regras 
de convivência social não são necessariamente 
aquelas aprovadas pelo Poder Legislativo. Por 
fim, o comparecimento do magistrado ao local 
onde estão as parcelas rurais objeto de litígio, a 
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despeito das grandes extensões de terra e das di-
ficuldades de locomoção, facilita a simplificação 
da instrução processual porque o que se prova-
ria por meio de testemunhas e perícias prova-se 
por inspeção judicial.

3.3 Informática e juízes leigos
O último aspecto que deve ser sobrelevado 

na procura de se obter ágil tramitação processu-
al diz respeito à utilização da informática. Nor-
malmente, os programas utilizados pela Justiça 
Federal ou são adquiridos prontos e acabados 
ou são desenvolvidos de maneira centralizada 
para aplicação abrangente. Todavia, acreditan-
do ser possível criar programas para o cotidia-
no de uma Subseção ou Seção Judiciária, em 
atenção às peculiaridades locais, desenvolveu-se 
em Marabá o software ATAFÁCIL, que hoje se 
encontra na versão 2.0, ou seja, com sinais de 
aperfeiçoamento. O programa tem permitido 
realizar 50 audiências por dia e fazer mais de 
300 audiências por mês, o que gera a média de 
mais de 15 audiências por dia útil. A vantagem 
dele é que reduz o trabalho de elaboração da ata, 
o qual, durante uma audiência, é significativo. 
Associadas ao programa estão as funções de 
numeração de sentenças, planilha de cálculos e 
banco de dados, o qual permite extrair estatísti-
cas que direcionam a gestão processual. Com os 
dados estatísticos, pode-se saber qual juiz leigo 
faz mais acordos, qual o percentual de ações jul-
gadas, quais valores que foram pagos mês a mês, 
entre outros. Basta cruzar dados disponíveis no 
programa para se extrair as informações deseja-
das e, assim, adotar medidas que tornem mais 
eficiente a gestão dos processos.

Aliado ao software, implementou-se a atua-
ção de juízes leigos. Isso porque a Constituição 
Federal de 1988 expressamente autorizou e a 
Lei n. 9.099/95 dispôs sobre a atuação dos juízes 
leigos, auxiliares da Justiça. São distintas as fun-
ções do conciliador e do juiz leigo, assim como 
são igualmente diversos os dispositivos legais 
que regulamentam ambas as atividades. A figura 
do juiz leigo estava prevista no art. 7º da Lei n. 
9.099/95 e fazia menção, preferentemente, a ad-
vogados com mais de cinco anos de experiência, 
ao passo que o conciliador seria, preferentemen-

te, o bacharel em Direito. Recentemente, a Lei n. 
12.153/09 estabeleceu que os juízes leigos devem 
ser recrutados, preferentemente, entre advoga-
dos com mais de dois anos de experiência.

A Lei n. 10.259/01, se por um lado não pre-
viu a atuação do juiz leigo, por outro dispôs 
expressamente, no art. 1º, acerca da aplicação 
subsidiária da Lei n. 9.099/95, desde que as dis-
posições desta não conflitem com a regulamen-
tação daquela. Não se vê em que ponto ou em 
que medida exista conflito na atuação do juiz 
leigo, ao lado do conciliador e do juiz togado, no 
Juizado Federal, como ocorre em seu congênere 
estadual. Pouco importa que o legislador não te-
nha previsto o juiz leigo nos Juizados Especiais 
Federais, pois eventual omissão do elaborador 
da norma não impede a extração do sentido da 
lei. A se fiar, peremptoriamente, na intenção do 
legislador e a se descurar do sentido da norma, 
não se poderia, por exemplo, aplicar ao habeas 
corpus a medida liminar prevista no mandado 
de segurança, àquele estendida por interpreta-
ção jurisprudencial.

O Conselho da Justiça Federal, ao regula-
mentar a atuação do conciliador, editou a Re-
solução n. 527, de 19 de outubro de 2006, e atri-
buiu a ele poderes conciliatórios e instrutórios. 
A norma admitia que o conciliador pudesse ser 
recrutado, inclusive, entre estudantes de Direi-
to. A atuação do conciliador, que deveria resu-
mir-se à mera composição, alargou-se por sim-
ples resolução, e não foi por outro motivo que 
o Conselho Nacional de Justiça, no julgamento 
do Procedimento de Controle Administrativo 
n. 453, revogou o art. 2º da resolução elaborada 
pelo CJF, como também similar dispositivo de 
similar portaria editada pelo Tribunal Federal 
da 4ª Região. Ora, realmente, a lei não havia atri-
buído ao conciliador poderes tão amplos como 
dispostos nos atos normativos reputados ilegais. 
Basta ver a limitada atuação que detinha o con-
ciliador no rito sumário, com papel exclusivo 
de obter composição entre as partes (art. 277, 
§ 1º, do Código de Processo Civil). A questão, 
no entanto, foi superada com a edição da Lei n. 
12.153/09, em que se previu que o conciliador 
poderá, para fins de encaminhamento da com-
posição amigável, ouvir as partes e testemunhas 
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sobre os contornos fáticos da controvérsia (art. 
16, § 1º). A oitiva terá caráter definitivo, caso 
não obtida a conciliação, pois o juiz que presidir 
a instrução do processo poderá dispensar novos 
depoimentos, se entender suficientes para o jul-
gamento da causa os esclarecimentos já cons-
tantes dos autos, e não houver impugnação das 
partes (art. 16, § 2º).

O juiz leigo, por seu turno, não teve sua ati-
vidade regulamentada pelo CJF, tampouco pelo 
Tribunal Federal da 4ª Região. E, até mesmo por 
isso, não se pode presumir que a decisão do PCA 
n. 453 a ele se refira. A despeito da ausência de 
normatização em âmbito federal, nomeou-se, 
em Marabá, servidores com mais de cinco anos 
de experiência para desempenhar o mister. A no-
meação foi feita pela Portaria n. 004/06-GAB/JF 
de 05/10/06, editada antes da Resolução n. 527. 
Obviamente que a nomeação não teve como es-
peque o ato normativo corretamente reputado 
ilegal, pois se embasou, simplesmente, na Lei n. 
9099/95, aplicada subsidiariamente e em ponto 
em que não conflitava com a Lei n. 10.259/01.

Ideal seria que os juízes leigos fossem advo-
gados com mais de cinco ou, atualmente, dois 
anos de experiência. Contudo, já não se fazem 
mais tão bons samaritanos como antigamente...O 
trabalho voluntário na Justiça Federal é dispo-
nibilizado a quem queira habilitar-se e, até a 
presente data, nenhum advogado com mais de 
cinco anos de experiência decidiu assumir tal 
encargo, a despeito dos vários editais lançados 
com a finalidade de recrutamento.

A solução escolhida foi selecionar juízes 
leigos entre servidores da própria Vara Federal, 
sem realização de concurso público, hipótese já 
admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do Recurso em Mandado de Segu-
rança, n. 18.954/PB, Rel. Min. Gilson Dipp, pu-
blicado no D.J. de 28/8/06, p. 298, nos seguintes 
termos:

II - A seleção de candidatos para Juiz Lei-
go, nos termos da Legislação de regência, 
não é o concurso público exigido para 
provimento de cargo efetivo, nos rigores 
do art. 37, II, da Constituição Federal, mas 
simples procedimento de escolha, para re-

crutamento de pessoas com conhecimen-
tos essenciais ao desempenho da função.

A Lei n. 9.099/95 é elucidativa no sentido de 
que a seleção para o preenchimento do encargo 
de juiz leigo não se trata de concurso público, 
mas de simples recrutamento, para exercício de 
função pública relevante, em colaboração com o 
Poder Público.

Acerca do exercício simultâneo das funções 
de juiz leigo e servidor público, o CNJ, ao julgar 
o Pedido de Providências n. 1070, reconheceu 
a incompatibilidade da cumulação. Entretanto, 
a decisão levou em consideração a circunstân-
cia de a atividade do juiz leigo ser remunerada, 
o que não sucede em Marabá, pois o desempe-
nho do mister é feito de forma voluntária, sem 
percepção de renda. Nessas circunstâncias, não 
haveria incompatibilidade entre o exercício de 
função remunerada com outra de caráter volun-
tário. Em verdade, o que se deve vedar é o exer-
cício concomitante da atividade do juiz leigo 
com a advocacia. Existiria verdadeiro conflito 
de interesses caso isso ocorresse, e o exercício da 
função por servidor público evita que tal proble-
ma ocasione transtornos para o normal desen-
volvimento da instrução processual.

Os juízes leigos podem presidir atos que, por 
natureza, são de competência do juiz togado, e 
nenhum óbice existe em se colher prova produ-
zida em audiência. A atividade jurisdicional é 
delegável por força de expressa autorização da 
Constituição Federal, nas causas que explicita. A 
Charta Magna estabelece que os juízes leigos são 
“competentes para a conciliação, o julgamento e a 
execução de causas cíveis de menor complexida-
de e infrações penais de menor potencial ofensi-
vo, mediante os procedimentos oral e sumaríssi-
mo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a 
transação e o julgamento de recursos por turmas 
de juízes de primeiro grau” (art. 98, I). O art. 
40 da Lei n. 9.099/95 permite possa o juiz leigo 
proferir sentença, que será ou não homologada 
pelo magistrado. Assim, pode-se admitir seja a 
prova colhida, na sua integralidade, pelo juiz lei-
go, porque detém competência constitucional e 
legalmente estabelecida para a função.

Não se está, por jogo de palavras, burlando 
vedação imposta pelo CNJ. Os juízes leigos atu-
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antes em Marabá não são estudantes de Direito, 
porque já se graduaram; não são apenas bacha-
réis, porquanto possuem mais de dois anos de 
experiência profissional; não auferem remune-
ração pela atividade voluntária que exercem; 
não possuem nenhuma incompatibilidade com 
a função que desempenham; e nada impede que 
pessoas alheias ao quadro da Justiça Federal 
atuem ao lado deles, pois basta que se habilitem 
ao mister e se proponham a trocar o bem remu-
nerado trabalho advocatício pelo mérito de ati-
vidade voluntária e gratuita.

A associação do software ATAFÁCIL com a 
atuação dos juízes leigos contribui sobremaneira 
para que se alcance alta produtividade na Subse-
ção de Marabá, sem maiores ônus financeiros. 
As tabelas abaixo demonstram a quantidade de 
sentenças proferidas no ano de 2008 e os valo-
res desembolsados por RPV, comparativamente 
com 18 Varas Federais integrantes da 1ª Região, 
que apresentam os maiores índices. Os dados 
foram extraídos do site da COGER da 1ª Região 
e junto ao setor de pagamento de requisições do 
tribunal.

VARA FEDERAL QuAntiDADE DE sEntEnçAs

7ª VARA JEF VIRTUAL DO MARANHÃO 48.531

6ª VARA JEF VIRTUAL DO PIAUÍ (15.422)
6ª VARA JEF DO PIAUÍ (10.322)

25.744

8ª VARA JEF VIRTUAL DO PARÁ (20.372)
8ª VARA JEF DO PARÁ (2.079)

22.451

4ª VARA JEF DE RONDÕNIA 9.860

13ª VARA JEF VIRTUAL DE GOIÁS 9.746

4ª VARA JEF VIRTUAL DO ACRE (7.671)
4ª VARA JEF DO ACRE (255)

7.926

1º JEF CÍVEL DE JUIZ DE FORA 7.463

14ª VARA JEF VIRTUAL DE GOIÁS 6.699

3ª VARA JEF VIRTUAL DE RORAIMA 5.848

3ª VARA JEF DO TOCANTINS 5.763

30ª VARA JEF DE MINAS GERAIS 5.312

6ª VARA JEF VIRTUAL DE MATO GROSSO 5.181

26ª VARA JEF DO DISTRITO FEDERAL 5.111

31ª VARA JEF DE MINAS GERAIS 4.669

2ª VARA JEF DE MINAS GERAIS 4.299

1º JEF CÍVEL E CRIMNAL DE MARABÁ 4.199

1º JEF CÍVEL E CRIMINAL DE ILHÉUS 4.038

1º JEF DE UBERLANDIA 3.967
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VARA FEDERAL VALOREs PAGOs POR RPV

1ª VARA DE MINAS GERAIS R$54.510.263,04

8ª VARA DO PARÁ R$53.085.476,37

4ª VARA RONDÔNIA R$51.709.842,57

2ª VARA DE MINAS GERAIS R$51.067.611,17

7ª VARA DO MARANHÃO R$38.351.243,18

13ª VARA DE GOIÁS R$34.519.955,90

3ª VARA DE RORAIMA R$33.797.942,10

32ª VARA DE MINAS GERAIS R$25.587.625,22

31ª VARA DE MINAS GERAIS R$23.066.014,15

30ª VARA DE MINAS GERAIS R$21.782.271,20

3ª VARA DO TOCANTINS R$20.285.506,25

6ª VARA DE MATO GROSSO R$20.026.235,30

9ª VARA DA BAHIA R$19.982.150,25

14ª VARA DE GOIÁS R$19.811.344,61

6ª VARA AMAZONAS R$19.176.286,36

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO DE MARABÁ R$15.524.821,12

24ª VARA DO DISTRITO FEDERAL R$14.083.676,00

6ª VARA PIAUÍ R$13.610.623,08

Nota-se que, em comparação com as Sub-
seções Judiciárias, o número de sentenças pro-
feridas em Marabá somente foi menor do que 
o da Subseção de Juiz de Fora. Quanto aos va-
lores pagos por RPV, somente Varas Federais 
localizadas em capitais figuram na relação das 
18 que mais desembolsaram recursos, à exceção 
da Subseção Judiciária de Marabá. Vale a pena 
lembrar que, em Marabá, não foi implantado 
Juizado Virtual, nunca se realizou mutirão de 
audiências com auxílio de outros juízes e há 
apenas um magistrado que responde pela Vara 
e pelo Juizado Adjunto, sem presença de juiz fe-
deral substituto.

4 Conclusão
Celeridade processual não é expressão antí-

poda à segurança jurídica, tampouco são concei-
tos incompatíveis. Celeridade não se confunde 
com precipitação, assim como segurança não se 

identifica com eternização. O grande problema 
é que na resolução dos litígios sempre foi dada 
total prioridade ao princípio da segurança jurí-
dica, assente na generalidade e na universalida-
de da lei e na aplicação idealmente automática 
que ela possibilita.

Conquanto sejam necessárias a superveni-
ência de leis, a obtenção de recursos financeiros 
e a superação da cultura técnico-jurídica buro-
cratizada que informa o Poder Judiciário pátrio, 
é possível alcançar maior rapidez na resolução 
dos processos judiciais, desde que se adotem 
medidas que importem melhor gestão.

A “juizadicialização” dos ritos, a maior pro-
ximidade do magistrado com os fatos, o intenso 
uso da informática e a cooperação dada por juí-
zes leigos são fatores cruciais para que se alcance 
elevada produtividade.

Muito se procura fazer para tornar o proces-
so mais célere na Subseção Judiciária de Marabá. 
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É possível que as práticas implementadas não 
possuam utilidade no dia a dia de cada um dos 
magistrados federais, haja vista as peculiaridades 
que circundam a prestação jurisdicional nos di-
versos cantos do país. Mas, em Marabá, tenta-se 
reduzir o elevado percentual de 99,12% de juízes 
federais que veem na morosidade o maior pro-
blema da Justiça Federal. Eliminar ou reduzir 
expressivamente esse percentual parece utópico 
e quixotesco, em face dos incontáveis óbices com 
que se depara a atividade jurisdicional, porém 
nunca se pode abandonar a idéia de que um Ju-
diciário mais eficiente precisa ser construído.
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Planejamento e gestão para cumprimento da Meta 02
Juíza Federal Substituta Cristiane Pederzolli Rentzsch

I – Introdução
II – Meta 02
III – Experiência da 17ª Vara da SJDF
IV – Conclusão
V – Agradecimentos

1 Introdução
O Conselho Nacional de Justiça, por meio da 

Resolução nº 70, de 19 de março de 2009, dispôs 
sobre o planejamento estratégico do Poder Judi-
ciário, elencando, em seu anexo II1, dez metas de 
nivelamento para a justiça em todo o país.

1 ANEXO II - METAS NACIONAIS DE NIVELAMEN-
TO ANO DE 2009:

 1. Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico 
plurianual (mínimo de 05 anos) aos objetivos estraté-
gicos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal 
Pleno ou Órgão Especial;

 2. Identificar e julgar todos os processos judiciais dis-
tribuídos (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores) até 
31/12/2005;

 3. Informatizar todas as unidades judiciárias e interli-
gá-las ao respectivo tribunal e à rede mundial de com-
putadores (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 judici-
ária em gestão de pessoas e de processos de trabalho, 
para imediata implantação de métodos de gerencia-
mento 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 nos sistemas eletrô-
nicos de acesso a informações sobre pessoas e bens e 
de comunicação de ordens judiciais (Bacenjud, Info-
jud, Renajud);

 9. Implantar núcleo de controle interno;
 10. Implantar o processo eletrônico em parcela de suas 
unidades judiciárias.

A referida resolução teve por origem o 2º 
Encontro Nacional do Judiciário, realizado no 
dia 16 de fevereiro de 2009, no qual os diversos 
tribunais traçaram dez metas a serem atingidas 
pelo Poder Judiciário no ano de 2009.

Os objetivos principais das metas nacionais 
de nivelamento foram a agilidade e a eficiência 
na tramitação dos processos, além da melhoria 
da qualidade do serviço jurisdicional e a amplia-
ção do acesso do cidadão à justiça.

Dentre as metas nacionais de nivelamento, 
foi dada especial atenção, por parte do CNJ e 
também por parte dos diversos tribunais bra-
sileiros, à Meta 02, especialmente no segundo 
semestre de 2009.

2 Meta 02
A Meta 02 se resumiu a identificar e a jul-

gar, até 18/12/20092, todos os processos judi-
ciais distribuídos, em 1º e 2º grau e nos tribunais 
superiores, até 31/12/2005.

O fundamento constitucional da Meta 02 se 
encontra no inciso LXXVIII do art. 5º da Consti-
tucional Federal, ou seja, no direito constitucio-
nal à “razoável duração do processo” e aos “meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Com o empenho do CNJ em alcançá-la, a 
palavra da vez no âmbito do Poder Judiciário, 
no segundo semestre de 2009, se tornou a Meta 
02 e seu fundamento constitucional irresistível, 
a celeridade processual.

Ademais, a Meta 02 teve o escopo de reduzir 
o estoque de processos antigos e as altas taxas 
de congestionamento encontradas nos diversos 
ramos da justiça brasileira.

Para cumprimento da Meta 02, o Conselho 
Nacional de Justiça criou a campanha “Meta 2: 
bater recordes é garantir direitos” e os diversos 

2 Prazo, posteriormente, prorrogado para 29/01/2010, 
conforme Circular COGER nº 62, de 18 de dezembro 
de 2009.



tribunais brasileiros se empenharam no seu 
cumprimento.

Esta iniciativa, além de haver propiciado 
o julgamento de diversos processos antigos e 
complexos, de haver diminuído a taxa de con-
gestionamento do Poder Judiciário e de haver 
colaborado para a busca da celeridade proces-
sual, serviu para romper paradigmas arraigados 
no Poder Judiciário.

Inicialmente, a Meta 02 mostrou aos mem-
bros do Poder Judiciário e também à sociedade 
a importância da existência de planejamento e 
gestão.

A existência de metas é salutar ao bom de-
sempenho de qualquer órgão público, como é 
na iniciativa privada. Os membros do Poder Ju-
diciário, assim como seus servidores, se sentem 
estimulados diante da existência de uma meta 
concreta a ser cumprida.

Ainda, a Meta 02 chamou a atenção não só 
dos magistrados e dos servidores judiciários, 
como também de todos os envolvidos nos pro-
cessos judiciais, acerca da possibilidade efetiva 
de finalizar os processos antigos, em tramitação 
na primeira instância há mais de quatro anos, 
os quais, normalmente, exigiam uma instrução 
mais longa.

3 Experiência da 17ª Vara da SJDF
No âmbito da 17ª Vara da Seção Judici-

ária do Distrito Federal, a preocupação com 
o cumprimento da Meta 02 surgiu no final de 
julho de 2009, quando o Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região encaminhou a todos os juí-
zes federais a relação dos processos distribuídos 
até 31/12/2005 que deveriam ser julgados até 
31/12/2009.

A referida relação continha 220 processos, 
tendo, inicialmente sido excluídos 35 processos, 
os quais já haviam sido julgados e não haviam 
sido corretamente movimentados no sistema.

Então, a equipe da 17ª Vara se deparou com 
185 processos antigos e complexos que deve-
riam ser instruídos e julgados até 18/12/2009, 
data em que terminaria o ano judiciário na Jus-
tiça Federal.

A maior dificuldade a ser superada era a 
conclusão da instrução dos referidos processos, a 

qual já vinha sendo estendida por muito tempo, 
em virtude de diversos motivos, como demora 
na realização de perícias, excesso de manifesta-
ção protelatória dos advogados, demora na con-
tadoria, despachos desnecessários, entre outros.

Após a conclusão para sentença dos proces-
sos, a 17ª Vara tem por hábito o julgamento do 
mesmo no prazo de 30 dias. Logo, os processos 
constantes da relação Meta 02 que foram con-
clusos, receberam a sentença no referido prazo.

Porém, para que os 185 processos fossem 
instruídos, conclusos e sentenciados no prazo fi-
xado pelo CNJ, foi necessário a elaboração de um 
planejamento estratégico e a efetivação de uma 
gestão específica e mais eficaz para os mesmos.

O planejamento estratégico da 17ª Vara da 
SJDF para cumprimento da Meta 02 envolveu 
diretamente a juíza substituta, no exercício da 
titularidade da vara, a diretora de secretaria, os 
oficiais de gabinete (do gabinete do juiz substitu-
to e do gabinete do juiz titular), os supervisores, 
especialmente o supervisor da seção de execução 
(EXE), a supervisora da seção de instrução (CIV) 
e a supervisora da seção responsável pela publica-
ção, além de todos os demais servidores, terceiri-
zados e estagiários em exercício na 17ª Vara.

Primeiramente, os processos constantes da 
relação foram identificados, tendo sido informa-
do no sistema que o processo estava incluído na 
Meta 02 e tendo o mesmo recebido etiqueta es-
pecífica para identificá-lo com maior facilidade.

Após, foi realizada a análise detalhada das 
fases processuais faltantes nos referidos proces-
sos. Nesta primeira análise detalhada, realizada 
de modo a evitar qualquer ato protelatório, já 
foram efetivas aproximadamente 30 conclusões 
para sentença.

Em seguida, o planejamento foi colocado em 
prática, tendo sido proferidos despachos ou de-
cisões em todos os processos não conclusos para 
sentença. Os despachos ou as decisões foram es-
pecialmente objetivos e encadeados, fornecendo 
às partes, aos advogados, aos peritos e aos demais 
envolvidos no processo ferramentas suficientes 
para instruí-lo de forma satisfatória, possibili-
tando uma rápida conclusão para sentença.

A equipe da 17ª Vara entrou em contato com 
os peritos, com a contadoria, com as procura-
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dorias dos órgãos públicos e até com advogados 
e explicou que o processo constava da relação 
Meta 02. Tal atitude provocou a cooperação de 
todos, tornando a tramitação processual muito 
mais célere.

Os servidores também foram extremamen-
te diligentes ao receber na vara os processos, ao 
juntar as petições pendentes, ao enviar as deci-
sões à publicação, entre outras atividades car-
torárias que, por vezes, provocam lentidão no 
processamento do feito.

Os processos constantes da relação Meta 02 
não ficaram parados em secretaria sequer por 
um dia, a conclusão era imediata, assim como a 
prolação de despacho, sentença ou decisão.

Outro ponto importante do referido plane-
jamento estratégico foi o acompanhamento diá-
rio dos processos no relatório específico.

Assim, graças ao empenho dos servidores, 
terceirizados e estagiários da 17ª Vara e à cola-
boração dos advogados e peritos e da contadoria 
judicial, no dia 18 de dezembro, a 17ª Vara da 
SJDF encerrou o ano judiciário com apenas 05 
processos na relação Meta 02.

Após, com a prorrogação do prazo conce-
dido pelo CNJ aos tribunais para 01 de fevereiro 
de 2009 e da consequente prorrogação do prazo 
concedido pelo TRF da 1ª Região para os juízes 
federais vinculados para 29 de janeiro de 2010, foi 
possível, ainda, o julgamento de mais um proces-
so que se encontrava na relação da Meta 02.

Por fim, restaram, no âmbito da 17ª Vara da 
SJDF, somente 04 processos incluídos na rela-
ção Meta 02 e pendentes de sentença.

Não obstante o esforço, a conclusão para 
sentença não foi possível ser feita nestes proces-
sos, por razões individuais, sob pena de ser sido 
restringida a ampla defesa ou o contraditório.

Do exame específico das causas que impedi-
ram a conclusão e a prolação de sentença nestes 
processos, conclui-se que todos, sem exceção, 
tiveram demora na realização de perícia3, causa 

3 Eis os processos constantes da relação da Meta 02 que 
não foram sentenciados:

 1) 2002.34.00.001349-5:  pleito de suspensão de paga-
mento de valores referente a contrato firmado junto 
à parte ré; para o deslinde da causa, será necessária a 

mais comum de demora na tramitação do pro-
cesso na fase de conhecimento.

4 Conclusão
Conforme consta do site oficial do Conse-

lho Nacional de Justiça, os dados finais do cum-
primento da Meta 02 serão divulgados em feve-
reiro de 2010.

Contudo, desde já, tem-se o conhecimento 
de que a Meta 02 quebrou paradigmas no âm-
bito do Poder Judiciário e também de que ace-
lerou, de forma não antes vista, a tramitação de 
processos antigos.

Embora não tenha sido possível o julgamen-
to dos mais de 5.000.000 processos incluídos na 
Meta 02, em novembro de 2010, já haviam sido 
julgados 2.366.432 processos e estima-se que, 
até o final do prazo fixado pelo CNJ, tenham 
sido julgados 60% dos processos incluídos na 
relação.

Certamente, a fixação da meta serviu para 
reduzir o estoque de processos antigos e as altas 

produção de prova pericial; atualmente, o processo en-
contra-se na movimentação de “126-8-carga: retirados 
perito”, com devolução prevista para 15.02.2010.

 2) 2004.34.00.049085-7: pleito de indenização por 
dano moral; para o deslinde da causa, será necessária 
a produção de prova pericial.  Nesta data, foi profe-
rido despacho, fixando o valor da perícia contábil, 
atualmente, o processo encontra-se na movimentação 
“176-1- ordenada publicação de despacho”.

 3) 2005.34.00.025376-5: pleito de expedição de certi-
dão positiva com efeito de negativa; para o deslinde 
da causa, será necessária a produção de prova pericial; 
atualmente, o processo encontra-se na movimentação 
“126-8-carga: retirados perito”, com data de devolução 
prevista para 15.02.2010.

 4) 2005.34.00.029319-3: insurge-se a parte autora con-
tra cobrança realizada pela parte ré, aduzindo tratar-
se de documento de cunho unilateral; para o deslinde 
da causa, será necessária a produção de prova pericial. 
Intimada para providenciar o depósito dos honorários 
periciais, em 28.01.2010, a parte autora comprovou 
o pagamento da primeira parcela dos honorários pe-
riciais; atualmente, o processo encontra-se na movi-
mentação “218-1- recebidos em secretaria”, aguardan-
do a comprovação do depósito das demais parcelas 
dos honorários do perito.
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taxas de congestionamento encontradas na jus-
tiça brasileira.

Sobretudo, a fixação da meta serviu para 
criar uma nova mentalidade no âmbito do Poder 
Judiciário, qual seja, a crença acerca da impor-
tância da existência de planejamento e gestão.

No âmbito da 17ª Vara da Seção Judiciária 
do Distrito Federal, ficou a lição de que deve-
mos trabalhar com metas, estatísticas, gestão e 
planejamento.

Ainda, ficou demonstrado que, mediante 
uma gestão eficaz do processo, mesmo as de-
mandas mais complexas podem chegar a uma 
solução em um prazo razoável.

Na prática, a consequência direta da ex-
periência da 17ª Vara com o cumprimento da 
Meta 02 é que, a partir de 07 de janeiro de 2010, 
a equipe da vara já começou a trabalhar, de for-
ma planejada, com os processos distribuídos 
até 31/12/2006, os quais totalizam 30 processos, 
na data de hoje. E o próximo passo será o “ata-
que” mais direto aos processos distribuídos até 
31/12/2007, os quais totalizam 85 processos.

Portanto, considerando todos os elementos 
e todos os dados analisados neste artigo, con-
cluo pela imprescindibilidade da fixação de me-
tas, da elaboração de planejamento estratégico e 
da eficaz gestão do processo, tanto no âmbito do 
Poder Judiciário como um todo, como também 
no âmbito de cada vara e de cada tribunal.
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Planejamento estratégico da atividade jurisdicional de Primeira 
Instância: a gestão profissional dos Juizados Especiais Federais

Juiz Federal Dimis da Costa Braga

1 Introdução
O presente trabalho apresenta propostas e 

referencial científico para a necessária elabora-
ção de um planejamento estratégico destinado à 
gestão profissional no âmbito da Justiça Federal 
de Primeira Instância, com ênfase nos Juizados 
Especiais Federais.

Em verdade, a administração da Justiça Fe-
deral nunca prescindiu de planejamento, em-
bora se tenha restringido, no passado, à área 
administrativa. Hoje, o Conselho Nacional de 
Justiça estabeleceu balizas para que o planeja-
mento estratégico tenha por foco primordial 
a atividade jurisdicional, com envolvimento e 
comprometimento da área administrativa nos 
resultados da área-fim do Poder Judiciário (Re-
solução 70/2009).

Entretanto, até o momento não há previsão 
específica de planejamento estratégico da ativi-
dade dos Juizados Especiais Federais, embora o 
microssistema processual seja, hoje, responsável 
pela maior parte do total de processos que in-
gressam no âmbito da Justiça Federal, como se 
verá em tópico abaixo. E são também responsá-
veis pela maior parte de processos que saem, no 
sentido de que a preocupação hoje não se resu-
me a garantir a porta de entrada à Justiça, mas 
também a de saída.

Dados do próprio Conselho da Justiça Fe-
deral demonstram os crescentes benefícios para 
a população desde a criação dos Juizados Espe-
ciais Federais, em 2002. Conforme acentua OLI-
VEIRA (2010), em 2004 foram ajuizadas 376.271 
ações, beneficiadas 523.622 pessoas e pagos R$ 
2.691.206.955,00 por meio de Requisições de Pe-
queno Valor. Em 2008, essas quantidades e valores 
consideravelmente: 608.033 ações, 875.890 pesso-
as beneficiadas e R$ 3.392.818.907,00 por RPV.1

1 Artigo de jornal, de autoria do Juiz Federal Vallisney 
Oliveira, denominado A Interiorização da Justiça Fe-

Ora, considerando tais números, o planeja-
mento se mostra imprescindível, dada a impor-
tância da atividade jurisdicional como Poder de 
Estado em razão da repercussão de suas ações 
no meio social, a imprescindibilidade do sucesso 
dos Juizados Federais, hoje, para a manutenção 
e elevação de conceito da Justiça Federal como 
órgão jurisdicional eficiente (do ponto de vista 
do princípio constitucional da administração 
pública), que combine celeridade, segurança e 
efetividade jurisdicionais.

Com efeito, os Juizados Especiais Federais 
constituem-se em mais do que um simples ór-
gão jurisdicional à disposição da população, 
apresentando-se mesmo como verdadeiro ins-
trumento de política pública de garantia de di-
reitos fundamentais – especialmente sociais e 
econômicos, como, p.ex., benefícios previdenci-
ários, saúde e educação.

Assim, representa não só a efetividade do 
acesso à jurisdição de significativa parcela da 
população anteriormente excluída, mas tam-
bém o encaminhamento da solução de antigos 
problemas da sociedade brasileira, como ausên-
cia de políticas públicas para garantia do direito 
de petição em várias esferas da administração 
pública.

2  Os processos nos Juizados Especiais 
Federais. A estrutura das formas e 
do processo
A instituição dos Juizados Especiais Fe-

derais por força da Lei 10.259/2001 constitui, 
por assim dizer, o coroamento neste século da 
conquista do povo brasileiro de um Judiciário 
acessível e mais independente, iniciada no últi-
mo quartel do século XX, como uma das prin-
cipais bandeiras de luta na Assembléia Nacional 
Constituinte de 1986/88.

deral, publicado em 10.04.2010, em São Luís.



Entretanto, a ampliação do acesso não seria 
capaz de resolver todos os problemas, dado que as 
regras processuais mudaram muito pouco, resul-
tando em um acúmulo de processos muito maior 
do que havia antes da Constituição de 1988.

Para além do aspecto meramente numérico, 
há, como observou SANTOS2, a questão estru-
tural do sistema jurídico estatal contemporâneo, 
assentado em distinções mais ou menos rígidas 
entre forma e conteúdo, processo e substância, 
em absoluta contradição com os princípios da 
lógica material. Essa pelo menos aparente in-
compatibilidade entre a estrutura (forma/pro-
cesso) e sua finalidade (conteúdo/substância) 
torna difícil o controle dos instrumentos acio-
nados pela sociedade e permite uma indesejável 
subjetividade da mensuração dos resultados es-
perados.

Com a Emenda Constitucional 45/2004 – a 
Reforma do Judiciário – vieram novos institutos 
no sentido de impor maior celeridade, entre eles 
o Princípio da Razoável Duração do Processo, 
que saiu de sua condição de princípio implícito 
no Código de Processo Civil para princípio pro-
cessual explícito de índole constitucional.

Ora, somente os Juizados Especiais Federais 
da Justiça Federal do Amazonas receberam, com 
apenas uma Vara com 16 servidores e não raro 
um só juiz, entre a sua instalação em abril de 
2002 e março de 2010, quase 60.000 processos3.

O problema posto e a ser resolvido é não mais 
só o acesso ao Judiciário, mas também como en-
frentar os problemas decorrentes da ampliação 
desse acesso, o que somente é possível através de 
planejamento organizacional adequado e admi-
nistração profissional embasada em princípios 
modernos de administração pública.

2 Trata-se do ensaio denominado O discurso e o po-
der, do Prof. BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS, 
elaborado a partir de pesquisa empírica de sociolo-
gia jurídica efetuada numa favela do Rio de Janeiro e 
publicado pela primeira vez em 1980, no Boletim da 
Faculdade de Direito de Coimbra e republicado duas 
vezes no Brasil (SANTOS: 1988, p. 30).

3 Dados da Corregedoria-Geral da 1ª Instância da Justiça 
Federal da 1ª Região, disponíveis em www.trf1.jus.br.

3 Os Juizados Especiais Federais e a 
mudança de paradigmas no Poder 
Judiciário
Sem dúvida, a mais indispensável medida 

para consecução a qualquer reforma de para-
digmas de atuação é a mudança de mentalidade. 
Tantas disposições no seio da Constituição, das 
leis e das disposições infralegais que mais pare-
cem ameaças diretas aos Juízes e seus auxiliares 
talvez fossem desnecessárias se houvesse um trei-
namento, uma preparação para a mudança de 
mentalidade. Esta, todavia, raramente está disso-
ciada da mudança de procedimentos, da forma 
de abordagem dos problemas das pessoas.

Com efeito, a partir da ampliação do acesso 
trazido pelos Juizados Especiais Federais, a po-
pulação passou a buscar muito mais a Justiça Fe-
deral para a solução dos seus problemas com os 
entes federais, especialmente INSS. Nesse cam-
po específico, os JEF’s combateram o problema 
da litigiosidade contida, concernente àquelas 
causas que somente poderiam chegar ao Poder 
Judiciário com a criação de um órgão – enfim, 
uma política pública – a que tornasse absoluta-
mente gratuito e viável o acesso.

A aplicação dos princípios da informalidade, 
simplicidade, celeridade, economia processual 
e oralidade trouxeram novas ideias e atitudes 
tendentes a solucionar os problemas surgidos 
da gestão processual. Todos esses fatores con-
tribuíram para o que se convencionou chamar 
reforma silenciosa do Poder Judiciário: a reforma 
de mentalidade.

4 Planejamento estratégico e gestão 
profissional no Judiciário
A estabilidade econômica duramente con-

quistada na segunda metade da década de 1990 
após um longo período de desequilíbrio fiscal e 
monetário não eliminou por completo a possi-
bilidade de explosão de demandas, como tem 
ocorrido com freqüência, criando sérios proble-
mas para os Juizados.4

4 Tome-se como exemplo a incidência do IPC de feve-
reiro de 1994 sobre os benefícios previdenciários que 
tiveram esse mês em na data base da RMI e, mais re-
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Com a introdução do princípio da eficiência 
no artigo 37 da Constituição Federal através da 
EC 19/1998, o mesmo passou a figurar em igual 
relevância aos demais pelos quais deve se pautar 
a atuação da administração pública: legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade. Mas 
como fazê-lo em relação ao Judiciário?

Sobre o Judiciário, instituição hermeti-
camente fechada desde os primeiros anos da 
história do país – embora seus representantes 
raramente o admitam –, discorre ARAÚJO em 
tese denominada O Estado e o Poder Judiciário 
no Brasil:

Dos três poderes logicamente propostos, 
o Poder Judiciário foi o que mais dificul-
dades encontrou para a sua institucionali-
zação. O próprio autor de O Espírito das 
Leis admitia que este poder era de algum 
invisível, diferente dos poderes Executivo 
e Legislativo, porque seu fundamento era 
a neutralidade e não a força política.5

Com efeito, um órgão a que se impõe a neu-
tralidade terá sérias dificuldades para permitir 
qualquer interferência externa. Observam-se 
singelas frestas de acessibilidade apenas àqueles 
que dispunham do indispensável conhecimento 
semiótico – advogados, membros do Ministério 
Público, procuradores, defensores, etc. – e des-
de que sem intromissão nos atos denominados 
interna corporis.

Até a Reforma de 2004 o Judiciário nunca 
havia sido oficialmente submetido a qualquer 
instrumento de mensuração de resultados. Se-
gundo estudo realizado pela AMB em 2005, 
constante do título Direito e Economia6, o nú-

centemente, a inclusão dos planos econômicos na re-
visão da poupança.

5 ARAÚJO: 2004, p. 402.
6 O livro Direito e Economia é uma publicação da Edito-
ra Saraiva de responsabilidade do Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial (ETCO). Segundo o estudo da 
AMB ali publicado, embora o número de juízes por 
grupo de cem mil habitantes no Brasil (7,7) esteja 
abaixo da Argentina (11,4) e dos Estados Unidos (11), 
estaria acima do Canadá (6,8) e Chile (5), países com 
menor índice de litigiosidade e maior previsibilidade 
das decisões.

mero de Juízes por habitantes no Brasil está 
dentro da média da maioria dos países, com 7,7 
(sete vírgula sete) juízes por grupo de cem mil 
habitantes.7

As medidas tendentes a mudar esse quadro 
surgiram lentamente: a criação dos Juizados 
Especiais nos Estados, seguida das pontuais re-
formas processuais (a partir de 1994), reformas 
constitucionais (como a EC 19/1998), a criação 
dos Juizados Especiais Federais entre 2001 e 
2002 e, por fim, a Reforma do Judiciário, com 
todas as subsequentes medidas de caráter admi-
nistrativo no âmbito interno do Judiciário, re-
sultando em uma verdadeira revolução de mé-
todos administrativos e de controle. A criação 
do CNJ.

Hoje, a mensuração dos resultados, junta-
mente com outras medidas tendentes a identifi-
car os erros e acertos na administração dos acer-
vos, como a condução consciente dos processos, 
a adequação de ritos e atos processuais, elimina-
ção de atos dispensáveis e redução daqueles que 
sejam imprescindíveis a assegurar o julgamento 
e a solução adequada e segura dos litígios mos-
tram-se medidas absolutamente indispensáveis.

Assim é que o planejamento estratégico dos 
órgãos do Poder Judiciário foi objeto da Resolu-
ção Nº. 70, de 18 de março de 2009, do Conse-
lho Nacional de Justiça. O Conselho da Justiça 
Federal, por outro lado, estipula na Resolução 
nº. 69, de 31 de julho de 2009, normas especifi-
camente voltadas ao âmbito da Justiça Federal.

5  O planejamento estratégico e seus 
principais instrumentos
O planejamento estratégico voltado à ges-

tão profissional constitui-se na adoção de me-
todologia gerencial que permita estabelecer os 
elementos e diretrizes necessários à obtenção 

7 Esse número, todavia, não reflete a realidade da Justiça 
Federal, onde o número de Juízes por grupo de cem 
mil habitantes tem sido, em média, de 0,26, ou algo 
como dois a três juízes por grupo de um milhão de ha-
bitantes (Estudo realizado pelo autor com finalidade 
de subsidiar a instalação de varas federais no Amazo-
nas, disponível no site da Justiça Federal do Amazo-
nas: www.jfam.jus.br).
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dos melhores e mais eficientes resultados numa 
organização, não prescindindo da fixação de 
missão, valores, visão e objetivos, internos e ex-
ternos, além de princípios de relações humanas, 
preferencialmente contando com a participação 
de todas as pessoas da estrutura organizacional 
e envolvimento de órgãos correlatos, mediante 
administração consciente dos meios e dos acer-
vos voltada para o atendimento efetivo dos re-
sultados programados.

5.1. Elementos e objetivos  
estipulados pelo CNJ

O art. 1º da Resolução 70/2009 do CNJ sin-
tetiza os principais elementos do planejamento 
estratégico do Poder Judiciário: missão, visão, 
valores, atributos de valor do Judiciário para a 
sociedade e 15 objetivos estratégicos a serem 
atingidos. A missão deve ser realizar justiça; a 
visão, ser reconhecido pela sociedade como 
instrumento efetivo de justiça, equidade e paz 
social; são atributos de valor do Judiciário para 
a sociedade: credibilidade, acessibilidade, celeri-
dade, ética, imparcialidade modernidade, probi-
dade, responsabilidade social e ambiental e, por 
fim, transparência.

Além disso, traz quinze objetivos es-
tratégicos, distribuídos em oito temas: 
a) Eficiência Operacional (objetivos 1 e 2): Ga-
rantir a agilidade nos trâmites judiciais e admi-
nistrativos e buscar a excelência na gestão de 
custos operacionais;

b) Acesso ao Sistema de Justiça (objetivos 3 
e 4): Facilitar o acesso à Justiça e promover a efe-
tividade no cumprimento das decisões;

c) Responsabilidade Social (objetivo 5): Pro-
mover a cidadania;

d) Alinhamento e Integração (objetivos 6 e 
7): Garantir o alinhamento estratégico em todas 
as unidades do Judiciário e fomentar a intera-
ção e a troca de experiências entre Tribunais nos 
planos nacional e internacional;

e) Atuação Institucional (objetivos 8, 9 e 
10): Fortalecer e harmonizar as relações entre os 
Poderes, setores e instituições; disseminar valo-
res éticos e morais por meio de atuação insti-
tucional efetiva; Aprimorar a comunicação com 
públicos externos;

f) Gestão de Pessoas (Objetivos 11 e 12): 
Desenvolver conhecimentos, habilidades e ati-
tudes dos magistrados e servidores; motivar e 
comprometer magistrados e servidores com a 
execução da Estratégia;

g) Infraestrutura e Tecnologia (objetivos 13 
e 14): Garantir a infraestrutura apropriada às 
atividades administrativas e judiciais e a dispo-
nibilidade de sistemas essenciais de tecnologia 
de informação;

h) Orçamento (Objetivo 15): Assegurar re-
cursos orçamentários necessários à execução da 
estratégia.

Uma das principais ferramentas utilizadas 
para a elaboração desse ato normativo é o BSC 
– Balanced Scorecard –, examinado detidamente 
abaixo.

O Conselho da Justiça Federal, por sua vez, 
editou a Resolução 69/2009, que estabelece as 
diretrizes para elaboração descentralizada do 
planejamento estratégico da Justiça Federal, 
conforme art. 3º, in litteram:

Art. 3º Integram o Planejamento Estraté-
gico da Justiça Federal:
I − Mapa Estratégico – é a organização 
estruturada das definições estratégicas, 
diretrizes e objetivos estratégicos a serem 
desdobrados em metas e indicadores;
II − Missão – é a razão da existência da 
organização, determina o propósito insti-
tucional, identificando o alcance das suas 
ações;
III − Visão de Futuro – é a projeção de um 
cenário idealizado, possível e desejável da 
organização de maneira clara, atraente e 
viável. Define o modo como a organização 
pretende ser percebida;
IV − Valores – são costumes, posturas e 
idéias que direcionam o comportamento 
das pessoas, permeando todas as suas ati-
vidades e relações;
V − Diretrizes – são grandes pilares da es-
tratégia que auxiliam a organização a esta-
belecer foco no alcance da visão;
VI − Objetivos Estratégicos – são resulta-
dos que se pretende alcançar para o suces-
so da estratégia e a concretização da mis-
são e visão de futuro da organização.
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5.2. Instrumentos de planejamento e gestão 
da Ciência da Administração

Relativamente ao planejamento estraté-
gico e à gestão profissional do ponto de vista 
da Ciência da Administração, é imprescindí-
vel estar familiarizado com técnicas e métodos 
como brainstorming; benchmarking; eficiência; 
eficácia; enfoque comportamental; enfoque sis-
têmico; administração estratégica; stakeholders, 
ciclo PDCA; matrizes de priorização; liderança 
situacional; entre outras ferramentas que, tes-
tadas e aprovadas pelos administradores de 
recursos humanos (gestores de pessoas, na de-
nominação mais atual), garantem gestão com 
excelência.

Cumpre, pois, analisar de per si cada uma 
dessas ferramentas que facilitam a vida dos 
administradores, garantem a melhoria dos 
processos de conhecimento das organizações, 
viabilizam gerenciamento baseado em infor-
mações confiáveis e habilitam a tomada de 
decisão.

5.3. Brainstorming
Mais que uma técnica de dinâmica de gru-

po, é uma atividade desenvolvida para explo-
rar a potencialidade criativa de um indivíduo 
ou de um grupo – criatividade em equipe – 
colocando-a a serviço de objetivos prédeter-
minados. A técnica de brainstorming propõe 
que um grupo de pessoas – de duas até dez – 
se reúnam e façam uso das diferenças de seus 
modos de pensar e ideias para que atinjam um 
denominador comum eficaz e qualitativo aos 
fins do projeto.

É preferível que as pessoas sejam de áre-
as e competências diferentes, pois as percep-
ções e diferentes visões de suas experiências 
diversas podem colaborar com a “tempestade 
de ideias” que se forma ao longo do proces-
so de sugestões e discussões. Nenhuma ideia 
é descartada ou julgada como errada ou ab-
surda. Todas as ideias são ouvidas e trazidas 
ao processo de brainwrite – compilação ou 
anotação de tudo que ocorrera no processo de 
brainstorming – evoluindo até a obtenção da 
solução efetiva.

5.4. Benchmarking
O benchmarking é um dos mais úteis instru-

mentos de gestão para melhorar o desempenho 
das organizações e conquistar posições de des-
taque. Baseia-se na aprendizagem das melhores 
experiências de organizações similares e ajuda 
a explicar o processo pelo que obtiveram per-
formance em grau de excelência. A sua essência 
parte do princípio de que nenhuma organização 
é a melhor em tudo, o que implica reconhecer 
que existem entidades que fazem melhor do que 
outras.

O benchmarking é sempre uma via de mão 
dupla. O aprendizado é sempre significativo 
e recíproco. Se aplicado corretamente garante 
melhoria do desempenho de uma organização, 
especialmente em situações críticas. Consiste 
num método sistemático de procurar os melhores 
processos, as idéias inovadoras e os procedimen-
tos de operação mais eficazes que conduzam a 
um desempenho superior.8

5.5. Eficiência e eficácia
Eficiência mede a relação entre os resulta-

dos obtidos e os recursos empregados. Sim-
plesmente racionalidade, do ponto de vista da 
administração: atinge-se a eficiência adminis-
trativa e gerencial quando as tarefas ligadas aos 
objetivos-fim são obtidas mediante tão-só os re-
cursos suficientes. A eficiência racionaliza o uso 
de recursos e minimiza custos.

Eficácia refere-se à relação entre os resulta-
dos obtidos e os objetivos pretendidos, ou seja, 
ser eficaz é conseguir atingir determinado ob-
jetivo. Repare-se que é perfeitamente possível 
ser eficaz sem eficiência e vice-versa. Quando 
se verificam conjuntamente eficiência e eficá-
cia, tem-se o primeiro indício de houve um bom 
planejamento estratégico.

5.6. Enfoque comportamental
É o estudo do funcionamento e estrutura das 

organizações a partir do comportamento dos 
grupos e indivíduos. A organização espera que 

8 Cf. BOGAN, 1996.
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o colaborador obedeça às suas determinações e 
este, em contrapartida, espera que a organização 
possua atitudes corretas e justas em relação às 
pessoas. Os sociólogos referem-se a isso como 
norma de reciprocidade, enquanto os psicólogos 
dizem que nada mais é que um entendimento 
entre indivíduo e organização que vai além do 
contrato formal, ou em outras palavras, é o que 
ambos esperam ganhar, em sentido amplo, com 
o contrato formal.

O comportamento administrativo foca o 
homem administrativo como aquele que não 
procura a melhor alternativa, o máximo absolu-
to, mas sim, aquela alternativa mais satisfatória, 
que se mostra suficiente frente às possibilidades 
da situação. Segundo Chiavenato, o comporta-
mento administrativo é satisfaciente (“satisficer”) 
e não otimizante, pois o homem administrativo 
toma decisões sem poder procurar todas as alter-
nativas possíveis: não procura o máximo lucro, 
mas o lucro adequado; não o preço ótimo, mas o 
preço razoável.9

5.7. Enfoque sistêmico
A Administração holística tem como base 

que a empresa não pode mais ser vista como 
um conjunto de departamentos que executam 
atividades isoladas, mas sim como em conjunto 
único, um sistema aberto em continua intera-
ção.

O enfoque sistêmico exige dos indivíduos 
uma nova forma de pensar; a de que o conjunto 
não é mera soma de todas as partes, mas as par-
tes compõem o todo e é o todo que determina o 
comportamento das partes. Para uma organiza-
ção privada, p. ex., o lucro deixa de ser o objeti-
vo para se tornar uma conseqüência de todos os 
processos e das demais razões da empresa; o RH 
deixa de ser custo e os consumidores deixam de 
ser receita; eles fazem parte, como de resto cada 
elementos, do todo da empresa.

As organizações ganham nova visão valo-
rizando todos os processos e departamentos 
e tendo consciência de que cada um têm sua 
importância no todo, que a organização não é 

9 Vide CHIAVENATO, 2003 (p. 150).

mera soma de departamentos e processos, mas 
que são eles a própria empresa, sem deixar de 
dar relevância á clara definição de papéis indi-
viduais e seus resultados a cada setor e pessoa 
envolvido nos processos organizacionais.

5.8. Administração estratégica e BSC
A administração estratégica parte do pres-

suposto da existência de um planejamento es-
tratégico que tenha em sua base o objetivo de 
potencializar resultados e otimizar a fluência e 
a dinâmica da organização, com atitudes cons-
cientes que considerem os preceitos de eficiên-
cia e eficácia.

Demanda atitudes elementares e racionais: 
significa parar, abstrair-se dos conceitos pree-
xistentes e formular, desenvolver, prever, im-
plantar e controlar os fatos organizacionais que 
demandam o processo estratégico e os que dele 
são provenientes. Acrescente-se a isso a necessi-
dade de vislumbrar possíveis comportamentos 
negativos que são oriundos de mudanças orga-
nizacionais, sejam sazonais ou não, os ligados à 
necessidade orçamentária, finanças, à propria 
gestão organizacional, seus métodos e processos 
e ao ambiente externo à organização.

A visão da excelência tem exigido do setor 
público radical mudança comportamental, e fi-
carão pra trás as organizações que não o fizerem. 
Para tanto, tem sido comum fazer uso da ferra-
menta de gestão empresarial conhecida como 
Balanced Scorecard - BSC. Por outro lado, ain-
da que essa ferramenta indispensável esteja sen-
do frequentemente utilizada na Administração 
Pública, raros são os organismos que tem conhe-
cimento do seu conteúdo e instrumentos, inclu-
sive para efeito de aplicá-la adequadamente.

O BSC traduz a missão e a estratégia das 
organizações considerando um conjunto abran-
gente de medidas de desempenho (indicadores) 
que servem de base para o sistema de gestão.

Visa, antes de tudo, tornar claro para todos 
os níveis da organização a visão, a missão e a es-
tratégia, a fim de que todos saibam o que fazer, e 
de que forma suas ações impactam no desempe-
nho final da organização. Pode viabilizar trans-
formações organizacionais, em especial no senti-
do de criar uma visão integral da situação atual e 
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da gestão, permitindo o olhar proativo à frente, o 
realinhamento da estrutura organizacional, além 
de estabelecer iniciativas direcionadas às estra-
tégias predefinidas e ainda influenciar o com-
portamento do público interno e externo. Deve 
constituir-se numa construção integrada pelos 
gestores e copartícipes da organização, pois suas 
perspectivas estão todas interligadas e secciona-
das – nenhuma pode ser vista de forma isolada.

Importa, pou outro lado, considerar que o 
conteúdo do que se inclui em cada perspectiva 
para construção de um BSC aplicado a uma em-
presa diverge acentuadamente de um aplicado 
ao serviço público: na missão estratégica, na 
perspectiva financeira, na perspectiva social, na 
perspectiva dos processos internos e na perspec-
tiva de aprendizagem e crescimento.

Com efeito, o BSC nasceu e desenvolveu-
se no meio empresarial, de modo que impõe-se 
adaptação de seus conceitos ao setor público. As 
entidades públicas – em especial do Judiciário – 
são guiadas por normais legais, limitações orça-
mentárias e instrumentos gerenciais específicos. 
Apesar dessas limitações, o BSC não deixa de ser 
um modelo muito interessante e eficaz à inova-
ção no Judiciário. Isso porque o Poder começa a 
apreender que projetos de sucesso exigem mais 
que recursos financeiros e ideias esparsas: se um 
projeto falha, perde-se dinheiro, tempo e con-
fiança. Se um projeto funciona, pode ser bom 
aplicá-lo em unidades semelhantes (banco de 
ideias). Trabalha-se com a estratégia de identifi-
car as próprias aspirações: aonde se quer chegar 
e o que se pretende ser.

Enfim, a perspectiva de processos do BSC 
aplicada ao Judiciário implica nova visão, orga-
nizada e interativa, que afeta o serviço da enti-
dade como um todo, incluindo a expectativa do 
cliente (jurisdicionado), de modo que o resulta-
do conduza a sua satisfação.

5.9. Stakeholders
O termo stakeholders significa, em portu-

guês, parte interessada ou interveniente, para se 
referir a qualquer pessoa ou entidade que afeta 
ou é afetada pelas atividades de uma organiza-
ção. Identificar o stakeholders consiste elemento 
essencial ao planejamento estratégico organi-

zacional. Nos Juizados Especiais Federais, por 
exemplo, os peritos médicos, os procuradores, o 
jurisdicionado, etc.

O sucesso de uma organização depende da 
participação de suas partes interessadas e por 
isso é necessário assegurar que suas expectati-
vas e necessidades sejam consideradas e aten-
didas, dentro do possível, pelos gestores. Em 
geral, essas expectativas envolvem satisfação de 
necessidades, compensação financeira e com-
portamento ético. Cada interveniente ou grupo 
de intervenientes representa um determinado 
tipo de interesse no processo. O envolvimento 
de todos os intervenientes não maximiza obri-
gatoriamente o processo, mas permite achar um 
equilíbrio de forças e minimizar riscos e impac-
tos negativos na sua execução.

5.10. Ciclo PDCA
O Ciclo PDCA, ciclo de Shewhart ou ciclo de 

Deming, é um ciclo de desenvolvimento focado 
na melhoria contínua, visando melhoria cons-
tante dos resultados dentro de um sistema de 
gestão, de forma a garantir o sucesso nos ob-
jetivos organizacionais, independentemente da 
natureza da entidade. 10

O ciclo tem início no planejamento; segui-
do da execução da ação ou conjunto de ações 
planejadas; checa-se se o que foi feito o foi de 
acordo com o planejado, constante e repetida-
mente; por fim, toma-se uma ação para eliminar 
ou ao menos mitigar defeitos no produto ou na 
execução.

Cada ciclo concluído traz novos conheci-
mentos que serão aplicados no planejamento do 
próximo ciclo, seguindo os seguintes passos:

Plan (•	 planejamento): estabelecer uma 
meta ou identificar aquilo que impede o 
alcance da meta; analisar os dados relacio-
nados ao problema; analisar o processo, 
descobrir as causas dos problemas e ela-
borar um plano de ação.
Do (execução): realizar, executar ativida-•	
des conforme plano de ação.

10 V. ORIBE, 2009.
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Check (verificação): monitorar e avaliar pe-•	
riodicamente os processos e resultados, con-
frontando-os com o planejado, os objetivos, 
as especificações e as metas, consolidando 
as informações, atualizando conclusões.
Act (ação): agir de acordo com o avaliado e •	
de acordo com os relatórios; eventualmen-
te determinar e confeccionar novos planos 
de ação, de forma a melhorar a qualidade, 
eficiência e eficácia, aprimorando a exe-
cução e corrigindo eventuais falhas.

5.11. Matrizes de priorização
O que fazer primeiro? O importante ou o 

urgente? Muitos gestores passam muitas horas 
no trabalho resolvendo questões complexas. 
Apagam incêndios sem tempo para pensar em 
estratégias que traduzam melhora irreversível 
da organização.

A análise do que deve ser feito envolve cola-
boradores, a missão estratégica e, principalmen-
te, os usuários. A ferramenta ou as ferramentas 
utilizadas para a análise das priorizações deno-
minam-se matrizes de priorização.

Tome-se como exemplo a Matriz G.U.T., 
que considera a gravidade, a urgência e a ten-
dência do problema. Gravidade é o impacto do 
problema sobre operações e pessoas da empresa 
e os efeitos que surgirão a longo prazo em caso 
de não resolução. A urgência considera o tempo 
disponível para resolver o problema; a tendência 
é o potencial de crescimento (piora) do proble-
ma. Cada problema a ser analisado recebe uma 
nota de 1 a 5 em cada uma das características: 
gravidade, urgência e tendência. Ex.:

PROBLEMAs Gut total Priorização

Fato 1 4x4x3 48 2°

Fato 2 2x2x1 4 4°

Fato 3 5x4x4 80 1°

Fato 4 3x2x3 18 3°

A prioridade é o Fato 3, com maior pontu-
ação de acordo com as notas atribuídas, confor-
me a tabela abaixo:

Pts. Gravidade urgência tendência

5 Extremamente 
grave

Extremamente 
urgente

Piora em 
continuidade

4 Muito grave Muito urgente Vai piorar a 
curto prazo

3 Grave Urgente Vai piorar a 
médio prazo

2 Pouco grave Pouco urgente Vai piorar a 
longo prazo

1 Sem gravidade Sem urgência Sem tendência 
de piorar

Por fim, os parâmetros utilizados (G.U.T) 
podem ser personalizados de acordo com as ca-
racterísticas da situação. São comumente usados 
parâmetros como, por exemplo, tempo e custo, 
entre outros, em lugar da gravidade, urgência e 
tendência.

5.12. Liderança Situacional
O conceito de liderança situacional consiste 

da relação entre o estilo do líder, o nível de matu-
ridade do liderado e a situação apresentada. Não 
há um estilo de liderança perfeito para todas as si-
tuações, mas ocasiões e estilos diferentes de ges-
tores. Conforme o modelo de liderança define-se 
o comportamento esperado na execução da tare-
fa, sendo o líder encarregado de dirigir as pessoas, 
ditando suas funções e objetivos pretendidos.

A liderança situacional apresenta uma relação 
entre liderança, motivação e poder, em que o lí-
der estará frequentemente avaliando seus colabo-
radores e, consicente de que está sendo avaliado, 
alterando seu estilo de liderança, sendo ela dinâ-
mica, flexível, respeitosa e responsável. Este modo 
de liderança pode ser dividido em quatro estilos:

 1) Direção: o colaborador necessita aprender 
a tarefa a ser executada, mediante super-
visão pelo líder até o fim ou a conquista 
da confiança do colaborador;
 2) Orientação: dá-se quando o colaborador 
necessita conhecer a tarefa e conquistar um 
estímulo para a sua execução. O líder con-
tribui apoiando a obtenção de novas idéias 
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e disseminando conhecimento quando o 
colaborador necessitar de ajuda.
 3) Apoio: o líder estimula o colaborador para 
adquirir segurança e aprendizado, am-
pliando suas habilidades e conhecimento, 
garantindo maior respaldo ao colabo-
rador para concluir suas tarefas. O líder 
presta apoio e supervisiona menos.
 4) Delegação: os colaboradores possuem 
maior autonomia e liberdade, tendo co-
nhecimento e segurança com as tarefas. 
O líder mantém um contato com pouca 
supervisão e pouco apoio. Não raro o co-
laborador tem autonomia para decisões, 
observado o nível hierárquico.

6 Os instrumentos da Administração 
aplicados ao Juizado Especial 
Federal
O Juizado Especial Federal lida com nú-

mero assoberbado de processos. No âmbito do 
processo virtual, cada um tende a ver apenas sua 
específica função, sem ver e sem compreender o 
processo como um todo e a necessidade de foco 
no seu final: a solução quanto ao direito e a en-
trega ou o pagamento respectivo, se houver.

Uma gestão que leve em consideração a des-
centralização gerencial, o acompanhamento dos 
processos gerenciais com foco na qualidade e no 
prever para prover, o treinamento constante dos 
recursos humanos, tudo isso é parte integrante 
da administração estratégica profissional.

Evidentemente, qualquer implantação ge-
rencial que leve em consideração os princípios 
científicos da administração será desenvolvida 
de forma articulada, com mais propriedade e 
ferramentas administrativas eficazes, permitin-
do um monitoramento eficiente com maior pre-
cisão e controle.

Impõe-se definir a missão, os valores e os 
objetivos estratégicos. Para tanto, deve-se con-
siderar a participação de todos os colaboradores 
do processo produtivo da prestação jurisdicional. 
Com a Resolução 70/2009 do Conselho Nacional 
de Justiça, já se percorreu grande parte do cami-
nho, havendo diversos desses instrumentos pre-
definidos, devendo ser, um ou outro, ampliados 
conforme cada órgão jurisdicional: é o que se dá 

no âmbito do Juizado Especial Federal, que po-
dem ter missões, valores e objetivos outros além 
daqueles mínimos fixados na norma do CNJ. A 
Resolução 69/2009 do CJF, por outro lado, ao 
passo que traz outros elementos, permite aos 
comitês institucionais estabelecer os próprios 
valores, missão e diretrizes de cada unidade.

Na estrutura organizacional da Justiça Fe-
deral há diversos tipos de profissionais. Para a 
área administrativa da justiça federal, mais espe-
cificamente para os cargos de nível superior, não 
há exigência de formação específica. Isso per-
mite que a administração coopte profissionais 
oriundos de diversos tipos de formação, visão e 
percepção dos atos e fatos administrativos.

Evidentemente, é aconselhável e até neces-
sário que a área administrativa do Poder Judi-
ciário conte com profissionais de toda ordem 
enfermeiros, odontólogos, assistentes sociais, 
administradores, juristas, engenheiros, arqui-
tetos, contabilistas, economistas, etc., dentre 
outros que não estão ligados diretamente à área 
Judiciária. Juristas são indispensáveis. Entretan-
to, administradores são essenciais para planejar, 
monitorar e desenvolver ações e projetos do ór-
gão. Além disso, todas as aptidões profissionais 
devem ser mensuradas e utilizadas de forma es-
tratégica, fazendo valer os conhecimentos de um 
profissional da administração pública legitima-
do pelo conhecimento e prática dos modernos 
instrumentos desenvolvidos por essa ciência.

Além dos profissionais de nível superior, 
independentemente do cargo exercido, não se 
pode negligenciar a importância do treinamen-
to e constante qualificação dos profissionais que 
são responsáveis pela execução administrativa 
do serviço-fim. Ressalte-se a importância da-
queles que alimentam sistemas de informações 
que disponibilizam os indicadores gerenciais e 
outras informações que garantem aos gestores 
as tomadas de decisões, desde o pedido até o ar-
quivamento dos autos. Eles precisam ter cons-
ciência de que do andamento do seu serviço e 
da prática adequada depende o tempo da efeti-
vidade da decisão judicial, bem como da ética na 
execução de suas tarefas.

Outros elementos principais de caráter es-
tratégico e que necessitam de uma administra-
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ção profissional são o controle das despesas, o 
planejamento do orçamento e a administração 
do potencial e das aptidões humanas. No âmbi-
to da área administrativa, estes conceitos estão 
predefinidos. Quanto ao processo judicial, cor-
responde à aplicação do princípio da economia 
processual: não se pode desperdiçar e repetir 
atos; praticar atos que não dão solução à fase 
respectiva do processo, demandando retorno 
ao mesmo ponto – impõe-se a consciência da 
fase atual e da solução necessária ao atingimen-
to atingir da fase seguinte: o contínuo andar pra 
frente até o final do procedere.

Para isso, impõe-se ter a pessoa certa no 
lugar certo. Não raro se observa, em qualquer 
organização, áreas que são conduzidas por pro-
fissionais não capacitados para desenvolver o 
trabalho específico, ou mesmo não satisfeitos 
profissionalmente, prejudicando todo o proces-
so de desenvolvimento integrado que a admi-
nistração requer. E que deve ser conduzido com 
ética, responsabilidade, comprometimento, pro-
fissionalismo e clareza na definição de papéis.

Por fim, a administração do Poder Judiciá-
rio, hoje – não só no âmbito dos Juizados Espe-
ciais –, passa pela profissionalização não só dos 
seus colabores internos, como também externos 
(os representantes judiciais, seus auxiliares e 
prepostos), voltada para a mediação, concilia-
ção e técnicas autocompositivas.

Sem dúvida, no âmbito do Juizado Especial 
Federal esse aspecto é mais acentuado, pois a fal-
ta de treinamento específico gerou, nos primeiros 
anos de funcionamento dos JEF’s, enorme des-
perdício de recursos e de energia, a exemplo do 
que ocorreu com Juizados Especiais Estaduais.

Conclusões
Parte razoável dos gestores na administra-

ção pública ainda não se apercebeu que sem 
uma gestão estratégica profissional será muito 
mais difícil definir e aplicar soluções para os 
crônicos problemas que assolam as entidades, 
prejudicando a vida dos administrados e geran-
do custos elevadíssimos para a sociedade. No 
âmbito do Judiciário, devido às suas estruturas 
e modelos específicos, esta concepção chegou 
ainda mais tarde.

Os Juizados Especiais Federais constituem-
se na principal conquista e maior novidade do 
Poder Judiciário em favor dos Jurisdicionados, 
dentre aquelas iniciadas a partir da Constituição 
de 1988, pois enfim viabilizaram o acesso à ju-
risdição daquelas camadas sociais que represen-
tavam a litigiosidade reprimida.

Por outro lado, não demorou muito para os 
operadores do Direito e os jurisdicionados per-
ceberem que a ampliação do acesso à jurisdição 
não resolve todos os problemas do Judiciário, 
pela óbvia conclusão de que, tão importante 
quanto à garantia do direito à entrada de uma 
ação, é garantia de sua saída do Poder Judiciário 
– o julgamento definitivo e a entrega da presta-
ção jurisdicional.

A se considerar o acréscimo de demanda, 
tornar realidade o planejamento estratégico para 
uma gestão profissional no Poder Judiciário im-
plica mister indispensável a ser implementado 
para não inviabilizar o seu funcionamento.

Definir-se para definir prioridades e atitu-
des proativas. Este o primeiro passo para atingir 
a excelência operacional. Assim, fixar missão, 
visão, os próprios valores fundamentais e que 
atributos de valor deve o Judiciário fomentar em 
relação a si no seio da sociedade; estas foram as 
balizas definidas na Resolução 70/2009 – CNJ.

Além disso, fixaram-se 15 metas estratégi-
cas, tendentes à eficiência operacional, à garan-
tia do acesso ao sistema de Justiça, à responsabi-
lidade social, ao alinhamento e integração (com 
o fomento da interação e troca de experiências), 
à gestão de pessoas (desenvolvendo conheci-
mentos, habilidades e atitudes de magistrados e 
servidores), à efetivação da infraestrutura e tec-
nologia e ao orçamento.

A Resolução 69/2009 do CJF traz outros 
instrumentos, como o mapa estratégico, a visão 
de futuro, as diretrizes e os próprios objetivos 
estratégicos.

Uma administração profissional não será 
atingida, por outro lado, ao largo das ferramen-
tas e instrumentos testados em aprovados pela 
ciência da administração. Entre eles, o brains-
torming, benchmarking, eficiência, eficácia, en-
foque comportamental, enfoque sistêmico, admi-
nistração estratégica, stakeholders, ciclo PDCA, 
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matrizes de priorização e liderança situacional. 
Estes instrumentos aplicados aos processos de 
gestão de pessoas, de planejamento e de ações 
no dia-a-dia dos órgãos do Poder Judiciário, es-
pecialmente os Juizados Especiais Federais, po-
derão indicar graves equívocos de (não) gestão, 
viabilizar novas ideias, prover soluções inimagi-
náveis para difíceis gargalos.

Exige-se treinamento e profissionalização 
dos colabores internos e externos em torno da 
conciliação mediação e técnicas autocompo-
sitivas, especialmente nos Juizados Especiais 
Federais. Igualmente impõe-se a adoção de pa-
drões de eficiência que eliminem atrasos e repe-
tição de atos no curso da prestação jurisdicio-
nal. Meditar sobre todas as conquistas recentes e 
pensar no futuro. Adotar políticas com enfoque 
na resolução de fatores que criam obstáculos ao 
atingimento de metas traçadas: solução rápida, 
segura e definitiva das demandas, com a entrega 
da prestação jurisdicional.

Enfim, o planejamento estratégico e a gestão 
profissional de todos os órgãos do Poder Judiciá-
rio demandam o comprometimento com a quali-
dade e a celeridade da prestação jurisdicional por 
parte de todos os envolvidos no processo – cola-
boradores internos ou externos –, configurando-
se imperativo inadiável na busca da excelência 
de gestão do Judiciário do Século XXI.
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Gestão processual
Juiz Federal Elísio Nascimento Batista Junior

Com a promulgação da Emenda Consti-
tucional nº 45/2004, que introduziu o inciso 
LXXVIII no art. 5º, restou positivado em nosso 
ordenamento jurídico uma das questões mais 
tormentosas para o Poder Judiciário, a razoável 
duração do processo. 

Não é de hoje que diversos doutrinadores 
questionam a lentidão das decisões judiciais, 
qualificando-a como uma das formas de per-
petuação de injustiça. Rui Barbosa já alertava 
que “Justiça tardia não é justiça, é injustiça ma-
nifesta”.

A questão da morosidade judicial não se 
restringe ao Brasil, pois diversos sistemas legais, 
especialmente os que adotam sistema que deri-
varam do Direito Romano-Germânico padecem 
do mesmo mal. Já são amplamente conhecidos 
os casos em que a Corte Européia condena o Es-
tado Italiano pela morosidade com que o Judi-
ciário dirime as controvérsias que lhe são apre-
sentadas.

No Brasil possuímos a mesma dificuldade, 
que é potencializada por diversas questões estru-
turais especificas deste país. Podemos citar como 
exemplo a estrutura legislativa que estabelece 
diversas possibilidades de recurso da decisão do 
Juiz monocrático, a estrutura precária do Poder 
Judiciário que conta com um número reduzido 
de Juizes em relação ao número de habitantes e a 
possibilidade de grande número de questões se-
rem levadas ao conhecimento do STF.

Mesmo diante deste quadro, cabe ao Po-
der Judiciário encontrar métodos criativos para 
abreviar o tempo de duração dos feitos, aten-
dendo ao requisito constitucional de razoável 
duração do processo.

O conceito de gestão deriva da ciência da 
administração e tem como foco a reorganização 
do sistema produtivo com o fim de gerar ganhos 
de produção. O procedimento de gestão nada 
mais é que adotar métodos de administração, 
em seus diversos níveis, para otimizar a produ-
ção e encontrar soluções que reduzam o tempo 
de duração da demanda, objetivando atender 

de forma mais célere o(s) interesse(s) das partes 
envolvidas no litígio.

No âmbito processual é clássica a figura da 
balança na qual se contrapõe a segurança jurí-
dica e a celeridade. Quanto maior a celeridade 
do processo menor será a segurança jurídica 
garantida às partes. Em sentido inverso, quanto 
maior a segurança jurídica das partes mais lento 
transcorrerá o processo.

Todavia, esse argumento vem sendo pau-
latinamente derrubado por diversos exemplos 
de técnicas de gestão processual que objetiva a 
aceleração do processo sem que haja qualquer 
redução na segurança jurídica das partes. As 
palestras proferidas no evento demonstraram 
casos típicos em que soluções criativas podem 
abreviar o trâmite processual, atendendo os 
princípios da celeridade e segurança jurídica 
concomitantemente.

Diversas são os caminhos que podem ser 
adotados para minimizar a questão da morosi-
dade dos processos judiciais. As palestras profe-
ridas são exemplos vivos. Neste ponto gostaria 
de destacar o procedimento adotado no âmbito 
da Subseção Judiciária de Marabá, pelo Dr. Car-
los Henrique Borlido Haddad, de implantar o 
rito Juizado Especial para todas as causas. Segun-
do argumenta, no rito ordinário, em causas com 
perícia, o processo, em tese, duraria 279 dias. 
Adotando-se o rito do Juizado Especial, com a 
concentração dos atos em audiência, o processo 
se encerrará em prazo aproximado de 35 dias.

De acordo com a Lei nº 9.099/95 o rito do 
Juizado é, de forma simplória, concentrado em 
3 (três) atos processuais: Petição Inicial, des-
pacho designando a Audiência de Conciliação, 
Instrução e Julgamento e citação do réu e, por 
fim, a realização da ACIJ com a apresentação da 
defesa, produção de provas e Sentença.

Em complementação ao procedimento, o 
ilustre colega adotou a praxe de dirigir-se às co-
marcas mais distantes para realizar diversos atos 
que seriam deprecados. Desta forma, desafogando 
o serviço da Secretaria e agilizando o processo.



Adotando-se o rito do Juizado Especial, ou 
como diz o ilustre colega “juizadicializando” o 
rito, é possível efetuar o julgamento da causa em 
um prazo médio de 35 (trinta e cinco) dias.

Outro exemplo clássico de método para re-
dução do tempo de duração do processo é a utili-
zação da conciliação. Apesar de a conciliação ter 
aplicação em espectro muito maior que apenas 
a duração do processo, pois tem por visão uma 
solução autocompositiva da lide, atendendo de 
forma mais efetiva aos anseios dos envolvidos, 
é, também, um métodos de redução do tempo 
de duração da lide.

Com a conciliação há uma redução do tra-
balho que seria realizado no processo, pois evi-
ta-se a propositura de recursos e nova discussão 
sobre a matéria. Com isto o tempo de solução de 
uma demanda fica reduzido ao período de dura-
ção da conciliação.

Tendo por embasamentos os argumentos 
acima, passamos a adotar, no âmbito da Subse-
ção Judiciária de Ji-Paraná alguns procedimentos 
para agilizar o trâmite dos feitos do Juizado. Pas-
so a citar alguns procedimentos que adotamos:

Nos processos de benefício previdenciário •	
ou assistencial por incapacidade, em que 
não há controvérsia quanto a qualidade de 
segurado, houve um entendimento com o 
Instituto Nacional do Seguro Social para 
dispensar a citação, apresentação de quesi-
tos e indicação de assistente técnico.
Desta forma, distribuído o processo este é •	
diretamente encaminhado ao perito para 
designar a data da perícia. Após o feito é re-
metido ao INSS com vista sobre a perícia, 
pelo prazo de 10 dias. Na devolução o INSS 
já apresenta contestação ou solicita a desig-
nação de audiência de conciliação.
No primeiro caso o processo segue o trâmi-•	
te normal com conclusão para Sentença. Já 
na segunda hipótese é designada uma audi-
ência, que será realizada por conciliadores, 
na qual é apresentada a proposta, que aceita 
encerra o processo. Justifica-se a designação 
da audiência para se evitar diversas intima-
ções caso a proposta já fosse imediatamente 
apresentada nos autos.

Outra forma que adotamos para tentar re-•	
duzir o tempo de duração das demandas é 
a designação de audiência prévia de conci-
liação nos processos relativos a dano moral, 
ação monitória (quando a parte apresenta 
defesa), execução fiscal de conselhos profis-
sionais e ação civil pública.

Com estes métodos pretende-se reduzir 
o tempo de duração da demanda, melhorar a 
prestação do serviço judicial e reduzir o acervo 
de processos nesta Subseção Judiciária.
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Quando é possível comparar
Juiz Federal Substituto Fabiano Verli

Cada vez mais se vê a necessidade de apli-
cação de conceitos de gestão empresarial no co-
tidiano das varas judiciais em todas as Justiças, 
em todo o território nacional.

Os estudos promovidos em Boa Vista vêm 
reforçar esta impressão na medida em que, na-
queles dias, desfilaram diante dos olhos atentos 
dos participantes detalhes de iniciativas vitorio-
sas no rumo da eficácia.

Não os cito um a um, mas digo que são 
exemplos de uso dos parcos recursos materiais 
e legais com resultados animadores.

Neles, o traço comum é a decisão firme do 
juiz de se despir dos formalismos paralisantes e 
traçar metas e planos tal como um gerente de 
chão de fábrica faz. Sem abrir mão da segurança 
jurídica, mas flexibilizando métodos e procedi-
mentos, o juiz moderno deve procurar ser mais 
criativo, mais proativo e menos reativo. Por 
mais que a imagem de inércia esteja em nossa 
tradição, com muita razão, aliás. Ele, da mesma 
forma que um bom administrador da iniciativa 
privada, corta custos, flexiona a estrutura hie-
rárquica, não abre mão do acompanhamento via 
informática, ouve servidores, dá o retorno sobre 
os temas, exige cumprimento de metas, premia 
os bons, adverte os maus, elege prioridades e é 
acessível ao mundo que o cerca – advogados, 
partes, servidores, grupos sociais, delegados, 
MP, imprensa etc.

Este juiz moderno pleno não é encontrado 
na maioria das varas, mas a tendência que ele 
firma é patente nos dias de hoje. Esta tendência 
é a massificação, no bom sentido, da prestação 
jurisdicional. Justiça, nos tempos atuais, deve 
ser acessível a todos. Estes “todos”, por sua vez, 
incluem os totalmente hipossuficientes, num 
extremo, e as grandes corporações e o Estado-
parte, noutro. Em ambos os pólos, a presteza e 
a acurácia da decisão são fundamentais e isto só 
é disponibilizado pelo juiz quando sua mesa é 
tendentemente limpa, seus procedimentos são, 
na medida do possível, padronizados, quan-
do sua produtividade é medida o tempo todo 

e, principalmente, quando tem o compromisso 
com resultados de bem-estar à Sociedade. Re-
sultados expressáveis através de números.

Sem querer igualar um processo de execu-
ção fiscal de micro-empresa a uma ação civil pú-
blica referente a uma barragem, digo que a dis-
cussão relativa à quantidade deve se desenvolver 
paralelamente àquela relativa à qualidade.

Óbvio?
Nem tanto.
É hábito que se fale em prejuízo da qualida-

de toda vez que a quantidade é mencionada. Te-
mos medo de falar em quantidade, como se ela 
necessariamente fosse a antítese da qualidade.

Não é.
Feita uma devida contextualização, é sempre 

possível identificar varas, juízes, cortes e méto-
dos com problemas de produtividade. Exemplos 
não faltam de varas, cortes e juízes com atribui-
ções, circunstâncias e estruturas absolutamente 
iguais e acervos totalmente díspares ou tempo 
médio de processamento bem diferentes. Exem-
plos assim tiram a razão daqueles que acham ser 
impossível aferir a produtividade de um juiz. É 
como se um juiz fosse o equivalente de um poeta, 
um pintor ou um filósofo. Na verdade, nem isso, 
pois não titubeamos em dizer cotidianamente 
que Picasso foi muito produtivo, provavelmen-
te mais que Edvard Munch, ou Hitchcok mais 
que Kubrick, por exemplo. Isto, paralelamente 
às discussões sobre níveis de genialidade.

Penso que a contextualização, às vezes fácil, 
às vezes mais trabalhosa, pode nos permitir ter 
a necessária segurança para falar de produtivi-
dade de uma Justiça cada vez mais preocupada 
com seus fins e seu retorno à Sociedade.

Evidentemente, mesmo com tanta igualda-
de de circunstâncias, alguém poderia argumen-
tar que cada um tem seu método e sua visão do 
processo. É uma meia-verdade e, como toda 
meia-verdade, é também uma meia-mentira. 
Isto porque a liberdade de escolha, pelo magis-
trado ou pela corte, de métodos “preferidos” 
(incluídos os mais morosos e improdutivos) não 



é, como nada na vida é, absoluta, inclusive por 
injunção dos dispositivos constitucionais acerca 
do direito a uma prestação rápida e eficaz.

Entendo que cabe um grande diálogo sobre 
o tema e o risco de intrusão na liberdade funcio-
nal haverá de ser sempre vigiado, mas um bom 
começo seria afastar anátemas e tabus que em 
nada nos ajudam: falemos sem preconceitos de 
quantidades, até porque, em vista do bom nível 
dos juízes brasileiros, a qualidade tende sempre 
a ser mantida. 
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Mecanismos processuais para agilização do julgamento de macrolides
Juiz Federal Substituto Fernando Cleber de Araújo Gomes

A duração razoável do processo como garan-
tia fundamental. A ênfase na adoção de estraté-
gias para alcance de uma prestação jurisdicional 
célere é um elemento em franca expansão no 
âmbito do Poder Judiciário brasileiro. O vigen-
te Código de Processo Civil, editado em 1973, 
acertadamente já fizera constar, como uma das 
atribuições permanentes do julgador, a de “ve-
lar pela rápida solução do litígio” (CPC, art. 125, 
II).

A Emenda Constitucional 45/2004, respon-
sável pela implementação da chamada “Refor-
ma do Judiciário”, tonificou esse compromisso 
com a celeridade ao inserir no catálogo dos di-
reitos fundamentais norma estabelecendo que 
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tra-
mitação” (art. 5º, LXXVIII).

Para dar efetividade a essa garantia consa-
grada pelo constituinte derivado, uma série de 
diplomas legais vem sendo editada nessa pri-
meira década do século XXI, invariavelmente 
fomentando uma dinâmica de julgamento vol-
tada à superação de gargalos que impedem ou 
dificultam o funcionamento mais eficiente e 
racional da máquina judiciária. Tema amiúde 
enfocado nesses textos legislativos concerne ao 
trato das controvérsias objeto de ajuizamento 
em massa, num ritmo exponencial, com con-
teúdo idêntico na essência, a exigir emprego 
de perspicácia na medida exata para assegurar 
presteza e segurança jurídica aos litigantes.

Repercussão geral suscitada em recurso ex-
traordinário. Inovação trazida pela Emenda 
Constitucional 45, de 30.12.2004, o instituto da 
repercussão geral conferiu ao recurso extraordi-
nário finalidade mais nobre e abrangente. Ou-
trora concebido como via recursal destinada a 
apurar, caso a caso, de maneira difusa, ofensa 
ao texto da Constituição, o recurso extraordi-
nário passou a ter nítida e indisfarçável vocação 
expansiva. Tornou-se instrumento apropriado 
para viabilizar a fixação de um julgamento para-

digma (“leading case”), ensejando ao Supremo 
Tribunal Federal atuar como autêntica Corte 
Constitucional, e não mais como derradeira ins-
tância recursal.

Antes, na visão clássica, julgamentos profe-
ridos em sede de recurso extraordinário davam 
margem à formação de coisa julgada nos estritos 
moldes delimitados pelo art. 472 do Código de 
Processo Civil, isto é, com eficácia restrita uni-
camente às partes envolvidas na relação proces-
sual objeto de análise em concreto, desprovida 
de potencialidade para beneficiar ou prejudicar 
terceiros (res inter alios acta, allis nec prodest 
nec nocet). Controvérsias de conteúdo idêntico 
eram igualmente submetidas à análise do STF, 
recebendo invariavelmente a mesma solução. 
A racionalidade na dinâmica dos trabalhos do 
órgão de cúpula do Judiciário encontrava-se em 
xeque, ameaçada ante o elevado e incessante au-
mento no volume de ações repetitivas.

Com o advento da repercussão geral, des-
cortina-se perspectiva mais ousada e alvissa-
reira. A tônica dos processos individuais cede 
lugar à ênfase de obter, com mais detença e pro-
fundidade, um único julgamento com eficácia 
transcendente aos interesses subjetivos das par-
tes envolvidas no litígio selecionado para des-
linde pelo STF. A solução de mérito dada por 
essa Corte a um caso específico torna-se, por si 
só, suficiente para garantir, a bem da segurança 
jurídica, que os demais feitos versando sobre as 
mesmas questões constitucionais fiquem fada-
dos a ter desfecho idêntico.

Dois são os eixos em torno dos quais gravita 
a repercussão geral. O primeiro consiste em as-
sentar que a competência do STF para deliberar 
em sede de recursos extraordinários pressupõe 
não apenas o envolvimento de uma ou mais 
questões constitucionais. Para além disso, a Lei 
11.418/2006, editada para regulamentar o ins-
tituto presentemente inscrito no art. 102, §3°, 
da Constituição de 1988, acentua que os temas 
postos em debate devam necessariamente estar 
impregnados de relevância econômica (p. ex., 



aclarar se o Código de Defesa do Consumidor 
incide nas relações constituídas com institui-
ções bancárias), política (p. ex., assentar hipóte-
ses em que criança filha de pai ou mãe residente 
no estrangeiro pode ser retirada do território 
brasileiro), social (p. ex., definir se a Defensoria 
Pública está legitimada para manejar ação cole-
tiva versando sobre temática previdenciária) ou 
jurídica (p. ex., fixar os lindes dentro dos quais 
a relativização da coisa julgada é cabível). O se-
gundo eixo que respalda a repercussão geral diz 
respeito ao alcance da uniformização interpre-
tativa de preceitos constitucionais, sem exigir do 
Pretório Excelso o contraproducente trabalho, 
avesso à celeridade, de proferir vasto número 
de decisões em casos que encerram, como tema 
de fundo, questões constitucionais já suficien-
temente elucidadas em recurso extraordinário 
anteriormente admitido para julgamento no 
âmbito daquela Corte.

Oportuno, no ponto, trazer a lume percu-
ciente magistério externado em obra da coauto-
ria de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, 
LUIZ RODRIGUES WAMBIER e JOSÉ MI-
GUEL GARCIA MEDINA:

Essa figura impede que o STF se trans-
forme numa 4ª instância e deve diminuir, 
consideravelmente, a carga de trabalho da-
quele Tribunal, resultado este que também 
acaba, de forma indireta, por beneficiar os 
jurisdicionados, que terão talvez uma ju-
risdição prestada com mais vagar, e haverá 
acórdãos, já que em menor número, que 
serão fruto de reflexões mais demoradas 
por parte dos julgadores. Enfim, se espera 
que, com essa possibilidade de seleção de 
matérias realmente importantes, não só 
para o âmbito de interesse das partes, se 
tenha jurisdição de melhor qualidade.1

Otimizando a racionalidade na gestão do 
acervo processual, o pressuposto adicional de 
admissibilidade de recurso extraordinário esta-
belecido pelo art. 102, §3°, da Constituição bra-
sileira, tem como ponto de partida a existência, 
apurada pelo Tribunal de origem (por Turma 

1 Em obra intitulada “Breves comentários à nova siste-
mática processual civil 3”, p. 241.

de Uniformização ou Recursal), de uma multi-
plicidade de recursos extraordinários versando, 
em última análise, sobre uma mesma contro-
vérsia. Em lugar da antiga praxe de remeter ao 
STF toda essa vastidão de impugnações, a atu-
al sistemática processual confere à instância a 
quo a importante missão de selecionar apenas 
um ou alguns recursos extraordinários que es-
pelhem o debate acerca da questão constitucio-
nal permeada por idêntico conteúdo. O restan-
te das causas fica com a tramitação sobrestada, 
aguardando a Corte Suprema exercer, com ex-
clusividade, a competência de deliberar sobre a 
existência ou não de repercussão geral. Se oito 
dos onze Ministros (equivalente ao quorum de 
2/3) entenderem que essa repercussão não ex-
surge delineada, tal decisão assumirá caráter 
vinculante para os recursos que ficaram sobres-
tados na instância de origem, conduzindo fa-
talmente à inadmissibilidade de todos eles. Por 
outro lado, se a repercussão geral for reconhe-
cida, caberá ao STF empreender julgamento de 
mérito, cuja conclusão valerá não apenas para 
o(s) recurso(s) extraordinário(s) efetivamente 
examinado(s), servindo também de paradigma 
para as instâncias de origem (Tribunais, Tur-
mas de Uniformização ou Turmas Recursais), 
as quais poderão adotar, de duas, uma: a retra-
tação para alinhamento com a orientação firma-
da pelo STF ou a declaração de que os recursos 
extraordinários outrora sustados tornaram-se 
prejudicados porque objetavam tese que, ao fi-
nal, restou albergada pela Corte incumbida de 
atuar como guardiã precípua do texto consti-
tucional. Em comum, essas duas opções têm o 
salutar efeito de abreviar o trâmite processual, 
prestigiando sobremodo a celeridade por evitar 
a subida desnecessária de um número elevado 
de causas a um órgão judicial que já explicitou, 
de maneira cabal, seu posicionamento sobre as-
sunto que, em essência, é o mesmo subjacente a 
todas aquelas causas.

Anote-se, por fim, que a perspectiva da pro-
lação de julgamento em recurso extraordinário 
com magnitude capaz de ultrapassar os limites 
subjetivos da causa torna plenamente compre-
ensível, à semelhança do que já ocorre no âm-
bito do controle concentrado de constituciona-
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lidade (Lei 9.868/99, art. 7°, §2°), a abertura de 
oportunidade para manifestação de terceiros na 
qualidade de amicus curiae. A propósito, não 
se descarta a possibilidade de que figure como 
“terceiro” nos debates sobre a ocorrência ou não 
de repercussão geral alguém cujo recurso extra-
ordinário foi sobrestado na origem em virtude 
de que outro recurso, interposto por pessoa di-
versa, fora selecionado para subida ao STF. Pro-
veitoso mesmo é permitir que quem se dispõe a 
atuar como amicus curiae possa acrescer funda-
mentos com potencialidade de evidenciar a rele-
vância econômica, política, social ou jurídica da 
questão constitucional levada à deliberação da 
Corte Suprema brasileira.

Súmula vinculante. Ad instar da repercus-
são geral de questões constitucionais ventiladas 
em recurso extraordinário, a súmula vinculan-
te foi instituída no ordenamento positivo pela 
Emenda Constitucional 45, de 30.12.2004, pas-
sando a constar do art. 103-A da Carta Política 
de 1988. Referido dispositivo não se limitou a 
fixar delineamentos genéricos. Regulou de ma-
neira minudente os critérios e hipóteses para 
manejo de mais um instrumento confiado em 
caráter de exclusividade ao Supremo Tribunal 
Federal, com vistas a alcançar uniformizações 
de entendimento sobre matérias de fundo cons-
titucional reiteradamente submetidas ao deslin-
de do Poder Judiciário.

Errôneo não é dizer que, mesmo antes da 
sistemática das súmulas vinculantes, a obser-
vância dos precedentes jurisprudenciais já era 
reconhecida como elemento importante no 
desempenho do ofício judicante. O escólio de 
JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS evi-
dencia que isso de algum modo já existia (ou 
pelo menos deveria existir) em época anterior à 
promulgação da precitada Emenda Constitucio-
nal 45/2004:

O tribunal se impõe diretrizes para 
seus julgamentos e necessariamente 
as coloca, também, para os julgadores 
de instâncias inferiores. Aqui a força 
vinculante dessa decisão é essencial e 
indescartável, sob pena de retirar-se 
dos tribunais superiores justamente a 
função que os justifica. Pouco importa 

o nome de que elas se revestem – sú-
mulas, súmulas vinculantes, jurispru-
dência predominante ou o que for –, 
obrigam.2

Em igual diretriz, o Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, ARI PARGENDLER, quan-
do de palestra proferida em 1º.3.2010 na cidade 
de Niterói/RJ, durante o I Seminário Euro-Ame-
ricano de Justiça Administrativa, versando so-
bre o tema “Ética no Judiciário” pontificou que 
a aplicação, pelos órgãos julgadores de primeiro 
e segundo graus, dos precedentes emanados de 
Cortes superiores não aniquila a independência 
judicial. É, antes, uma forma de concretizar o 
propósito de assentar a coerência decisória no 
âmbito do Poder Judiciário, garantindo previsi-
bilidade e segurança aos jurisdicionados. Calha 
transcrever excerto do que disse o palestrante na 
ocasião:

A independência do juiz para interpre-
tar a lei deve ter limites num ordena-
mento jurídico que persiga a uniformi-
zação das decisões judiciais. Faz parte 
do sistema que os juízes e tribunais lo-
cais adaptem suas sentenças e acórdãos 
aos precedentes dos tribunais superio-
res, ainda que ressalvem o seu entendi-
mento.3

A finalidade-mor da súmula vinculan-
te é pôr termo a controvérsia que até então 
grassava entre órgãos judiciários ou entre 
esses e a Administração Pública, a ponto de 
gerar quadro de severa insegurança jurídica 
e multiplicação em grande escala de proces-
sos com tema de fundo coincidente. Com a 
superveniência da súmula, tem-se definida 
a orientação que deve ser fielmente seguida 
em relação à matéria constitucional nela fo-
calizada. Importante consignar, entretanto, 
que nem toda temática é suscetível de trato 

2 Ponderação extraída de artigo intitulado “Súmula vin-
culante”, editado na Revista do TRF da 1ª Região, v. 9, 
n. 1, jan.-mar. 1997, p. 163-176.

3 Notícia veiculada pelo CJF em meio eletrônico, dis-
ponível em: [http://www.justicafederal.jus.br]. Acesso 
em 4.3.2010.
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por meio de súmula vinculante. O objeto dos 
enunciados dessa natureza deve ficar ads-
trito a teses jurídicas, assim compreendidas 
como aquelas cujo conteúdo não seja infir-
mado por particularidades presentes nos ca-
sos concretos que serviram de base para sua 
formulação. Daí a utilidade e a conveniência 
dos debates travados previamente à aprova-
ção final da redação de cada súmula vincu-
lante, inclusive com oportunidade aberta, 
mediante divulgação de editais, para mani-
festação de terceiros com interesse no assun-
to a ser dirimido. Vê-se, pois, que o instituto 
não se presta a ser manejado de afogadilho 
nem indiscriminadamente, devendo, no pre-
ciso dizer da Ministra CÁRMEN LÚCIA, 
do Supremo Tribunal Federal, manifestado 
durante debate que precedeu a aprovação da 
súmula vinculante n. 314, receber “uma reda-
ção que não gere dúvida”.

Referindo a legislação de regência que a 
súmula vinculante deve versar “sobre matéria 
constitucional” (CF/88, art. 103-A), tem-se por 
necessário assinalar que tal expressão há de ser 
compreendida em sentido amplo, de modo a 
propiciar que dispositivos constantes de diplo-
mas infraconstitucionais tenham sua compati-
bilidade analisada à luz da Lei Maior. Exemplo 
disso ocorreu com a súmula vinculante n° 13, 
aprovada pelo STF em 21.8.2008, que teve como 
gênese questionamento suscitado em relação a 
ato resolutivo do Conselho Nacional da Justiça, 
infraconstitucional portanto, proibindo o nepo-
tismo no âmbito do Poder Judiciário. Reconhe-
cendo que essa proibição, longe de representar 
usurpação de função típica do Poder Legislativo, 
apenas dava concreção ao princípio da morali-
dade, consagrado pelo constituinte originário 
no art. 37 da Lei Fundamental, a Corte Suprema 
proclamou a inconstitucionalidade dessa forma 
de investidura em cargos de confiança ou des-

4 Eis o teor da referida súmula vinculante, aprovada por 
unanimidade em sessão plenária do STF realizada em 
4.2.2010: “É inconstitucional a incidência do imposto 
sobre serviços de qualquer natureza – ISS sobre opera-
ções de locação de bens móveis.”

tinada ao desempenho de funções gratificadas, 
in verbis:

A nomeação de cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 
autoridade nomeante ou de servidor da 
mesma pessoa jurídica investido em cargo 
de direção, chefia ou assessoramento, para 
o exercício de cargo em comissão ou de 
confiança ou, ainda, de função gratificada 
na Administração Pública Direta e Indire-
ta em qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, compreendido o ajuste mediante de-
signações recíprocas, viola a Constituição 
Federal.

Diferentemente da repercussão geral, que 
depende da interposição de recurso extraordi-
nário para ser reconhecida, a súmula vinculante 
pode ser criada, modificada ou cancelada de ofí-
cio pelo STF. Certo mesmo é que, por provoca-
ção das pessoas ou entes referidos no art. 3° da 
Lei 11.417/2006 (v.g., Presidente da República, 
Mesa do Senado Federal, Governador de Estado, 
Conselho Federal da OAB) ou de ofício, a deci-
são referente a súmula vinculante necessita ser 
tomada com o respaldo de 8 Ministros do STF 
(quorum equivalente a 2/3 dos membros dessa 
Corte). Uma vez editada, a eficácia imanente ao 
enunciado será, em regra, imediata, espraiando-
se não apenas entre os órgãos que compõem a 
estrutura do Judiciário brasileiro, mas também 
no seio da Administração Pública direta e indi-
reta das esferas de poder político que compõem 
o federalismo brasileiro (União, Estados, Dis-
trito Federal e Municípios). Excepcionalmente, 
porém, é cabível fazer uso da técnica de “modu-
lar os efeitos da decisão”, conforme dispõe pre-
ceito inscrito na Lei 11.417/2006, nestes termos 
redigido:

Art. 4°. A súmula com efeito vinculan-
te tem eficácia imediata, mas o Supremo 
Tribunal Federal, por decisão de 2/3 (dois 
terços) dos seus membros, poderá restrin-
gir os efeitos vinculantes ou decidir que só 
tenha eficácia a partir de outro momento, 
tendo em vista razões de segurança jurídi-
ca ou excepcional interesse público.
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Essa técnica encontra-se subjacente à 
súmula vinculante n° 8, aprovada na sessão 
plenária do STF ocorrida em 12.6.2008. De-
veras, em que pese ter reconhecido a invasão, 
por lei ordinária, de matérias constitucional-
mente reservadas à disciplina por lei comple-
mentar – prescrição e decadência de crédito 
tributário –, a Corte Suprema decidiu pela 
modulação dos efeitos do pronunciamento 
de inconstitucionalidade que recaiu sobre 
três dispositivos legais (art. 5° do Decreto-lei 
1.569/77 e arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91), fi-
xando orientação no sentido de que valores 
já recolhidos, na via administrativa ou por 
força de execução fiscal, não comportariam 
devolução ao contribuinte, a menos que ti-
vessem sido devidamente por ele impugna-
dos até 11.6.2008, dia imediatamente anterior 
à sessão que, como já dito, aprovou a edição 
do respectivo verbete sumular vinculante5.

Se, a despeito da edição de uma súmula 
vinculante, órgão judicial ou administrativo 
incorrer em desrespeito à diretriz nela consa-
grada, abre-se a via da reclamação como meio 
para promover a anulação (no caso de ato ad-
ministrativo) ou a cassação (na hipótese de ato 
judicial), preservando, com isso, a autoridade 
do comando emanado do STF, Corte expressa-
mente incumbida de atuar, em caráter precípuo, 
na guarda da Constituição Federal (art. 102).

Ação civil pública. A prestação da tutela 
jurisdicional coletiva assume relevo e utilidade 
cada vez maiores numa sociedade contempo-
rânea pontuada pelo predomínio dos contratos 
de adesão nas relações entre consumidores e 
fornecedores, pelo exercício de atividades eco-
nômicas não raro lesivas ao meio ambiente, por 
intermitentes flagrantes de abuso ou descaso 
(imputáveis não apenas a autoridades públicas, 
mas também a segmentos da população) para 
com o patrimônio público no sentido jurídico 
mais lato dessa expressão (artístico, estético, 
histórico, turístico, urbanístico, paisagístico, 

5 Confiram-se, a propósito, julgados proferidos no RE 
560.626, Rel. GILMAR MENDES, publicação em 
5.12.2008 e no RE 559.943, Rel. CÁRMEN LÚCIA, 
publicação em 26.9.2008.

atinente à ordem econômica ou à economia po-
pular). Nesse cenário, a Lei 7.347, de 24.7.1985, 
avulta como marco no ordenamento pátrio, eis 
que reconhecidamente consolidada como valio-
so meio para implemento da defesa em juízo de 
direitos transindividuais indivisíveis (difusos e 
coletivos) ou individuais decorrentes de origem 
comum (individuais homogêneos).

Rompendo com o dogma de julgamento cir-
cunscrito aos participantes do processo (CPC, 
art. 472), a ação civil pública adota a premissa 
de que a procedência do pedido em seu bojo 
formulado gera efeitos que se espraiam para a 
esfera jurídica de terceiros, assumindo dimen-
são erga omnes (beneficiando todos que foram 
ou estavam em vias de ser atingidos pelo ato 
impugnado pela parte autora) ou ultra partes 
(favorecendo o conjunto de pessoas vinculadas 
entre si ou com a parte demandada por uma re-
lação jurídica padronizada tida como abusiva).

Em virtude da redação dada ao art. 16 da 
Lei 7.347/85 pelo diploma legal editado sob o 
nº 9.494, de 10.9.1997, a eficácia transcendental 
dos julgamentos de procedência proferidos em 
ações coletivas ficou submetida a uma expressa 
delimitação territorial. Diz o preceito em tela:

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada 
erga omnes, nos limites da competência ter-
ritorial do órgão prolator, exceto se o pedi-
do for julgado improcedente por insufici-
ência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com 
idêntico fundamento, valendo-se de nova 
prova. (sem grifos no original)

É bem verdade que respeitável corren-
te jurisprudencial, tendo entre seus expoen-
tes a preclara Ministra NANCY ANDRIGHI 
do Superior Tribunal de Justiça, assevera que 
essa restrição de eficácia territorial inserida no 
diploma de regência da ação civil pública so-
mente seria aplicável às sentenças lançadas em 
causas envolvendo direitos difusos ou coletivos. 
Para ações versando sobre direitos individuais 
homogêneos, mormente relacionadas à temáti-
ca do consumidor, nenhuma limitação de or-
dem espacial incidiria. Todavia, o entendimen-
to pretoriano que tem prevalecido é outro. De 
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acordo com ele, pessoas domiciliadas em pontos 
do território nacional não alcançados pelo raio 
de competência decisória da autoridade judicial 
que prolatou o julgado não são beneficiadas, a 
despeito da identidade de situações, pela aco-
lhida do pedido referente a direitos individuais 
homogêneos. De bom alvitre, nesse passo, evo-
car precedente do Superior Tribunal de Justiça 
acerca do assunto ora em comento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUR-
SO ESPECIAL. DIREITO DO CONSU-
MIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA 
JULGADA. COMPETÊNCIA TERRITO-
RIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. ART. 
16 DA LEI N. 7.347/85. AGRAVO REGI-
MENTAL IMPROVIDO.
- Malgrado seja notória a divergência dou-
trinária e jurisprudencial acerca do alcan-
ce da coisa julgada em ações civis públicas 
que tenham por objeto defesa dos direitos 
de consumidores, o STJ encerrou a celeu-
ma, firmando entendimento de que a sen-
tença na ação civil pública faz coisa julga-
da erga omnes nos limites da competência 
territorial do Tribunal (AgRg nos EREsp 
253.589/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte 
Especial, julgado em 04/06/2008). (AgRg 
no REsp 167.079, Rel. LUÍS FELIPE SA-
LOMÃO, publicação em 30.3.2009)

Ainda assim, é inegável que o ajuizamento de 
uma ação civil pública traz consigo a propensão 
natural de abarcar interesses multitudinários, 
vale dizer, afetos a um vasto número de pesso-
as. Exatamente por isso, como forma de evitar o 
congestionamento da máquina judiciária causa-
do pelo trâmite paralelo de múltiplas ações in-
dividuais veiculando tema de fundo idêntico ao 
tratado na demanda coletiva, a priorização do 
julgamento desta última exsurge como estraté-
gia condizente com o ideário de consecução de 
uma atividade jurisdicional mais célere e eficaz. 
A solução dada ao objeto da demanda coletiva 
determinará a dinâmica posteriormente seguida 
pelos processos individuais.

Em essência, eis a sistemática a observar.
A ação coletiva segue seu fluxo natural, 

abrindo espaço, entre outros aspectos, para 
declaração de inconstitucionalidade inciden-

ter tantum de ato normativo que integre a 
causa de pedir ou figure como questão pre-
judicial indispensável para resolver o cerne 
do litígio6, para intervenção do Ministério 
Público como fiscal da lei (custos legis) – 
quando não seja ele próprio a parte autora 
–, e, ainda, para manifestação de outros inte-
ressados por meio de memoriais, à guisa de 
amici curiae (art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 
94 da Lei 8.078/90). Pela dimensão do alcan-
ce do julgado, é salutar que o trâmite dessa 
ação coletiva receba preferência em relação 
a outros feitos, ressalvados aqueles que en-
volvam réu preso, pedido de habeas corpus 
ou prioridade de tramitação motivada pela 
presença, como parte ou interessada, de pes-
soa com idade igual ou superior a 60 anos, 
ou portadora de doença grave, nos termos da 
Lei 12.008, de 29.7.2009.

Enquanto isso, o andamento das ações indi-
viduais tratando de matéria idêntica há de ficar 
sobrestado, aguardando julgamento da macroli-
de versada na ação civil pública. Para tanto, não 
há necessidade de requerimento formulado pe-
los respectivos autores. A suspensão comporta, 
como salutar medida de gestão processual, ser 
determinada de ofício pelo órgão julgador. Tão 
logo haja a prolação de provimento jurisdicional 
acolhendo o pedido formulado na demanda co-
letiva, as ações individuais que se achavam sus-
pensas estarão aptas a passar diretamente para a 
fase executiva. De outra banda, se o julgamen-
to for pela improcedência do pleito deduzido 
na macrolide, aquelas mesmas ações propostas 
individualmente retomarão o fluxo normal no 
bojo do processo de conhecimento.

Para corroborar essa linha de raciocínio, 
põe-se em relevo julgado do Superior Tribunal 
de Justiça com ementa nestes termos redigida:

6 Pela admissibilidade do manejo de ação civil pública 
para declarar por via difusa a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo, contanto que tal declaração não 
constitua o pedido da petição inicial, mas apenas causa 
de pedir ou mera questão prejudicial, vem decidindo o 
STJ, como evidenciado no REsp 794.145, Rel. ELIANA 
CALMON, publicação em 2.10.2007.

82

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



RECURSO REPETITIVO. PROCESSU-
AL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
COLETIVA. MACRO-LIDE. CORRE-
ÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS 
DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE AN-
DAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. 
POSSIBILIDADE.
- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-
lide geradora de processos multitudiná-
rios, suspendem-se as ações individuais, no 
aguardo do julgamento da ação coletiva.
- Entendimento que não nega vigência aos 
aos arts. 51, IV e § 1º, 103 e 104 do Código 
de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do 
Código Civil; e 2º e 6º do Código de Pro-
cesso Civil, com os quais se harmoniza, 
atualizando-lhes a interpretação extraída 
da potencialidade desses dispositivos legais 
ante a diretriz legal resultante do disposto 
no art. 543-C do Código de Processo Civil, 
com a redação dada pela Lei dos Recursos 
Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 
(STJ no REsp 1.110.549, Rel. SIDNEI BE-
NETI, publicação em 14.12.2009)

Sentença liminar de improcedência do pedi-
do. Ecoando o anseio social de obter prestação 
jurisdicional mais célere e menos formalista, a 
Lei 11.277, de 7.2.2006, promoveu a inserção no 
Código de Processo Civil do art. 285-A. Conso-
ante esse dispositivo, ao órgão julgador é dado, 
mesmo antes de determinar a citação destinada 
a perfazer os três vértices clássicos da relação 
processual (juiz, autor e réu), proferir de logo 
julgamento assentando a improcedência do pe-
dido formulado pela parte demandante.

O objetivo dessa antecipação específica de 
julgamento definitivo é racionalizar a admi-
nistração dos trabalhos judiciais, evitando o 
dispêndio de tempo acarretado pelo processa-
mento de demandas fundadas em questões de 
direito já enfrentadas e repelidas pela instância 
julgadora de primeiro grau.

Daí que, se já existem precedentes no juízo 
rechaçando a tese jurídica sustentada em ações 
que lhe sejam posteriormente distribuídas, não 
deve o julgador incumbido de nele exercer o 
ofício judicante assoberbá-lo com abertura de 
oportunidade para convocação do réu para ofer-
ta de resposta, ensejo às partes para especifica-
ção de provas, designação de audiências visando 

à conciliação, prazo para oferta de memoriais... 
Enfim, é de todo recomendável fulminar no 
nascedouro pretensões multitudinárias que se 
revelem manifestamente fadadas ao insucesso. 
Essa fulminação liminar, a propósito, coaduna-
se com o princípio da boa-fé na seara processu-
al, à medida que abre mais rapidamente à parte 
autora a via recursal, evitando seja ela induzida 
a se esforçar em vão para obter julgamento fa-
vorável em primeira instância. Além disso, traz 
o benfazejo efeito de propiciar ao Estado-juiz o 
aprofundamento analítico de outros temas iné-
ditos ou ainda impregnados de dissenso inter-
pretativo no mundo jurídico.

A invocação da norma inscrita no art. 285-A 
do CPC prescinde de que as sentenças utilizadas 
como paradigma para balizar o julgamento pela 
improcedência imediata do pedido guardem ab-
soluta identidade fática com a causa submetida 
ao deslinde do órgão julgador. Pequenas varia-
ções resultantes do cotejo entre duas lides são 
comuns (p. ex. as preliminares suscitadas em 
uma deles podem não ter sido ventiladas na ou-
tra). O que efetivamente importa é detectar que 
as causas de pedir e os pedidos apresentam, na 
essência, estreita similitude entre si.

Duas exceções despontam como inibição à 
incidência dessa técnica de agilização dos julga-
mentos de causas repetitivas na primeira instân-
cia. A primeira dá-se quando o julgador possui 
em relação ao tema entendimento diverso da-
quele firmado no juízo junto ao qual está a exer-
cer seu ofício judicante. Com base no princípio 
do livre convencimento motivado, assiste-lhe 
obviamente o direito de refutar a aplicação dos 
precedentes emanados de outros julgadores. A 
segunda ocorre quando se constata que, para 
além de questões de direito, a lide submetida à 
apreciação reclama dilação probatória para elu-
cidar aspectos fáticos que lhe conferem notória 
singularidade em relação a ações anteriormente 
julgadas.

Relevante é dizer que, mesmo antes da ino-
vação promovida pela Lei 11.277/2006, JOSÉ 
JOAQUIM CALMON DE PASSOS já enfatiza-
va, com esteio na dicção do art. 295, p. único, 
II, do CPC, referente à inépcia da inicial surgi-
da quando da narrativa dos fatos não decorresse 
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logicamente a conclusão pretendida pela parte 
autora, ser cabível o julgamento imediato no sen-
tido da improcedência do pedido. Segue transcri-
to o magistério do renomado processualista7:

Este inciso II inclui, na verdade, um caso 
de improcedência prima facie. De logo, o 
juiz percebe que o autor, ainda quando 
provasse plenamente os fatos narrados, 
jamais lograria acolhimento para o seu 
pedido. E é essa constatação que conduz 
à inépcia, já apontada com um julgamento 
preliminar de mérito, sem que essa opi-
nião constitua qualquer absurdo ou extra-
vagância.

Priorização no enfrentamento das macroli-
des. Para que o volume de ações judiciais não 
represente fator de empecilho à qualidade e 
ao bom fluxo da atividade jurisdicional, faz-se 
imperativo prestigiar mecanismos que evitem 
o dispêndio de atenção e de recursos com con-
trovérsias que já tiveram o relevo e/ou a com-
plexidade esmaecida. No tocante a elas cumpre 
fundamentalmente aplicar o entendimento que 
já se encontra uniformizado pela jurisprudência 
dos Tribunais superiores, que fora manifestado 
em demanda coletiva ou, por fim, que levara o 
próprio juízo a externar, por ocasião de anterior 
análise de causas tratando do mesmo tema de 
fundo, posição pela improcedência do pleito de-
duzido na petição inicial, tornando contrapro-
ducente a citação da parte ré.

Da maior desenvoltura para julgar com 
presteza o acervo de lides envolvendo temas 
repetitivos resulta, como corolário lógico de 
uma relação diretamente proporcional, maior 
margem (de tempo e reflexão) para julgamento 
de controvérsias portadoras de complexidade e 
singularidade em níveis reconhecidamente mais 
acentuados.

7 Em obra intitulada “Comentários ao Código de Pro-
cesso Civil”, v. 3. 8. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 216.
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O tempo, a vida e o processo – reflexão
Juiz Federal Grigório Carlos dos Santos

O presente escrito decorre de comprome-
timento assumido pela participação no evento 
Planejamento e Gestão, realizado pela Escola 
de Magistratura Federal da Primeira Região-
ESMAF, em Boa Vista/RR, entre nos dias 26 e 
27 de novembro de 2009, ocasião em que hou-
ve palestras e exemplos de ações a respeito de 
da importância de melhorar gerenciar as ações, 
com vistas à otimização do tempo, seja no nosso 
dia a dia, seja na vida profissional, o que acaba 
por refletir na vida de terceiros, que sãos réus e 
autores dos processos.

Como diz o título, neste trabalho apresen-
tarei reflexão sobre a influência do tempo do 
processo na vida daquele que, sem outra opção, 
procura resolver a lide que se lhe apresenta por 
meio do Poder Judiciário.

Recentemente, o Conselho Nacional de 
Justiça veiculou propaganda na mídia na qual 
aparecia uma pessoa jovem que ia se transfor-
mando pelo passar do tempo apresentando-se 
ao final envelhecida. Paralelamente, havia uma 
narrativa sobre a demora do processo. Ao final, 
os destinatários da propaganda eram convida-
dos a fazer conciliação, como forma de agilizar 
o processo, pondo fim à demanda por meio do 
entendimento, do acordo.

Muito feliz o paralelismo feito a partir do 
envelhecimento da pessoa e o passar do tempo 
do processo.

O fator tempo é ínsito ao processo. Por isso, 
um melhor planejamento da gestão do tempo 
gasto num processo por parte do Poder Judi-
ciário revela-se de capital importância para que 
a energia e o tempo dispendidos no processa-
mento de lides, de pedidos, de causas, enfim, 
seja somente o mínimo necessário para dar a 
resposta que o cidadão busca perante o Estado, 
que a empresa reivindica quando ajuíza uma 
ação, por exemplo, de repetição de tributos, que 
o Ministério Público pleiteia, numa ação pro-
posta contra determinado réu, ou mesmo uma 
resposta que o próprio Estado pretende, quando 

requer uma desocupação de um imóvel seu, ou 
uma desapropriação.

É até truísmo dizer que a resposta do Poder 
Judiciário nunca é imediata. Quando alguém 
tem sua propriedade invadida, em regra esco-
lherá um Advogado, que, após contratado, vai 
precisar de tempo para estudar o fato e o ato e 
amolda-lo à sua compreensão jurídica que será 
concretizada na petição. Essa petição terá que ser 
levada a um Juízo, onde será protocolada, distri-
buída, além de se colocar etiquetas, enumerar, 
furar folhas, encapar, enfim, serão formados au-
tos. Esses autos serão submetidos a um juiz, que 
terá de lê, compreendê-los, para, depois, profe-
rir um despacho ou decisão, que em regra será 
digitada, depois impressa, encartada nos autos 
em cópia, numerada, registrada.

E o tempo segue seu curso. A propriedade 
invadida.

Se for deferido o provimento de urgência 
para desfazer a invasão da propriedade, até o 
meirinho comparecer ao local e dar efetividade 
à desocupação da propriedade, o tempo terá se-
guido seu curso. A propriedade já não será mais 
a mesma, dado que já com os resquícios indelé-
veis de quem a ocupou e, muito mais, porque o 
tempo já não é o mesmo diante.

É um exemplo simples, mas mostra como o 
tempo é um senhor absoluto, incontestável, que 
permeia o processo.

Não é incomum casos de pessoas provedo-
ras de família que vinham percebendo benefício 
previdenciário, mas que, em revisão ou em nova 
perícia médica previdenciária, são dadas por ap-
tas ao trabalho. A partir de então, deixam de re-
ceber o seu valor mensal. Quando há condições, 
são providas pelos filhos, pelos vizinhos. Há ca-
sos de pessoas com dependentes, que passam a 
viver à míngua.

Bem. Quando atentam que há um Poder Ju-
diciário que talvez possa socorrê-los, procura-o, 
faz sua “queixa”, seu pedido, que é processado, 
da mesma forma acima descrita.



Quanto tempo esse pai de família, essa mãe 
de família, ficou sem receber seu benefício pre-
videnciário até ser atendido, ser redigido seu pe-
dido, os autos serem distribuídos, formados, a 
perícia médica judicial ser feita, o juiz decidir, o 
Estado cumprir a decisão, ele voltar a receber?

O tempo passou. Quantas pessoas ele per-
deu nesse interregno? Quanto tempo passou 
necessidades até ser solucionado? Como foi o 
decurso do tempo para essa pessoa?

Afinal, qual é o tempo constitucionalmen-
te razoável? Qual é o tempo compreensivo para 
tramitação do processo?

Para mim é aquele deduzido da própria lei, 
acrescido de mais 2 dias da entrada de cada pe-
tição das partes no juízo. Esses 2 dois dias são 
os necessários para a burocracia judiciária, con-
sistente em 1 (um) dia para protocolo, registro, 
juntada se for o caso, conclusão, mais 1 (um) dia 
– após o prazo legal para o ato – para registro, 
devolução do processo.

Darei dois exemplos, considerando-se sem-
pre os dias como úteis, mês de 30 dias:

1º) Mandado de segurança: Recebe-se a 
petição no dia 23 março. Acresce-se 1 dia para 
protocolar, distribuir, concluir. Do dia 25 ao dia 
27, o juiz deverá proferir decisão ou despacho. 
Acresce-se 1 dia, para as formalidades. Se for o 
caso, no dia 29, será encaminhada a notificação 
ou intimação para a autoridade impetrada. Se 
ela tiver sido notificada ou intimada no mes-
mo dia, acresce-se mais 1 dia para recebimento, 
juntada do instrumento. No dia 1º, inicia-se o 
prazo de defesa/informações, que se encerrará 
no dia 10 de abril1. Acresce-se mais 1 dia, para 
recebimento, juntada das informações. No dia 

1 Lei 12.016, de 07/08/2009 (Lei do Mandado de Segu-
rança): Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição 
inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as 
cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 
(dez) dias, preste as informações;

 Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do ca-
put do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante 
do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo 
improrrogável de 10 (dez) dias.

 Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério 
Público, os autos serão conclusos ao juiz, para a deci-

12 de abril, autos vão para o Ministério Público, 
para parecer. Acrescendo-se 1 dia para ida e um 
1 no retorno. Conta-se 10 dias, a partir do dia 
14 de abril, inclusive. Decorridos esses 10 dias, 
acresce-se mais um (repito, por causa das for-
malidades cartorárias). Então, a partir do dia 25 
de abril, o processo já estará concluso para sen-
tença, que deverá ser prolatada até 24 de maio, 
considerando o prazo de 30 dias para sentença, 
aliás prazo excessivamente longo, desproporcio-
nal, considerando que, no processo penal, que 
geralmente envolve matéria de mais difícil solu-
ção, ou o juiz profere sentença em audiência, ou 
se a matéria for complexa a sentença deverá ser 
prolatada em até 10 dias2.

Então, o processo terá durado 61 dias úteis. 
Aí sim se terá cumprido o direito constitucional 
à duração razoável3.

2º) Processo de benefício previdenciário no 
Juizado Especial Federal.

Petição inicial recebida no dia no dia 23 
março. Acresce-se 1 dia para protocolar, distri-
buir, concluir. Do dia 25 ao dia 27, o juiz deverá 
proferir decisão ou despacho. Acresce-se 1 dia, 
para as formalidades. Se for o caso, no dia 29, 
será encaminhada a intimação e citação da par-
te ré para a audiência de conciliação, que como 
não poderá ser realizada antes de 30 dias4, será 

são, a qual deverá ser necessariamente proferida em 
30 (trinta) dias.

2 Art. 403,§ 3o do CPPB:  O juiz poderá, considerada a 
complexidade do caso ou o número de acusados, con-
ceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamen-
te para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá 
o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença.

 Pelo art. 281 do CPC, no processo comum sumário, 
a sentença será proferida na audiência ou em até 10 
dias. Isso se dá também no procedimento ordinário, 
art. 456.

3 O Código de Processo Civil estipula 2 dias para o juiz 
proferir os despachos de expediente, 10 para as deci-
sões, 24 horas para o serventuário fazer conclusão do 
processo e 48 horas para execução deles – arts. 189, I 
e II, e 190, I e II.

4 Art. 9o da Lei 10.259/2001, de 12/07/2001 (Juizado 
Especial Federal) Não haverá prazo diferenciado para 
a prática de qualquer ato processual pelas pessoas ju-
rídicas de direito público, inclusive a interposição de 
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agendada para, por exemplo, o dia 2 de maio. 
Acresce-se 1 dia, para cumprimento da burocra-
cia judiciária.

Nesse meio tempo, terão sido realizados os 
exames, na forma estabelecida pelo art. 12, ca-
put, ou seu parágrafo 2º5.

Se houver conciliação na audiência designa-
da para o dia 2 de maio, nela será proferida a 
sentença homologatória, terminando o processo, 
em 39 dias.

Se for o caso de expedição de requisição 
de pequeno valor (RPV), acresce-se mais 1 dia 
para sua expedição e envio. Aguarda-se mais 
aproximadamente 60 dias (tempo médio que o 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região tem de-
morado para efetuar o depósito), quando então, 
efetivamente, para a parte, a solução estará dada 
a seus reclamos.

Caso não haja conciliação, haverá necessi-
dade de designação de audiência de instrução e 
julgamento6, que será realizada de imediato ou 
nos 15 dias subseqüentes, aplicando-se a Seção 
IX do Capítulo II da Lei 9.099/957, que é subsi-
diária da Lei 10.259/2001.

recursos, devendo a citação para audiência de conci-
liação ser efetuada com antecedência mínima de trinta 
dias.

5 Lei 10.259/2001, de 12/07/2001: Art. 12. Para efetuar 
o exame técnico necessário à conciliação ou ao julga-
mento da causa, o Juiz nomeará pessoa habilitada, que 
apresentará o laudo até cinco dias antes da audiência, 
independentemente de intimação das partes.

 § 1o Os honorários do técnico serão antecipados à 
conta de verba orçamentária do respectivo Tribunal e, 
quando vencida na causa a entidade pública, seu valor 
será incluído na ordem de pagamento a ser feita em 
favor do Tribunal.

 § 2o Nas ações previdenciárias e relativas à assistência 
social, havendo designação de exame, serão as partes 
intimadas para, em dez dias, apresentar quesitos e in-
dicar assistentes

6 Na prática, pelo menos na Subseção Judiciária de Sete 
Lagoas e nos Juizados Federais de Belo Horizonte, ten-
do em conta a pauta lotada, marca-se somente uma 
audiência: de conciliação, instrução e julgamento. Em 
ações que envolvam somente matérias de direito, não 
se tem marcado, em regra, audiência.

7 Lei 9.099/95, de 26/09/1995: Cap. II, Seção IX: Art. 27. 
Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imedia-

Bem. Não houve conciliação na audiência 
do dia 02 de maio, não foi possível a realização 
imediata de audiência de instrução e julgamen-
to, foi acrescido mais 1 dia, tendo em vista a ne-
cessidade de realização de atos cartorários, como 
já amplamente mencionado, ao que a respectiva 
audiência foi agendada para 15 dias depois con-
tados desde o dia 4 de maio, inclusive, portanto 
para o dia 18 de maio, quando então será profe-
rida a sentença, conforme determina o art. 28 da 
Lei 9.099/95. Portanto, sem conciliação, 55 dias 
depois de recebida a petição inicial, o processo 
foi julgado na primeira instância.

É um tempo que dá para aguardar. É um 
tempo de duração razoável do processo.

Se for o caso de expedição de requisição de 
pequeno valor (RPV), pode ser somado a esse 
lapso 1 dia mais 60, que ainda assim não se terão 
passados 4 meses (120 dias) até recebimento de 
valores devidos.

Mesmo que haja uma variação desses pra-
zos de duração de processo, por exemplo, se 
durarem o triplo dos prazos aqui estabelecidos, 
ainda assim acredito que todos os jurisdiciona-
dos entenderão como tempo de duração razoá-
vel do processo.

Observe-se como o tempo foi inutilmen-
te gasto no processo 2007.38.00.736506-6, que 
versa sobre auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez.

Referido processo foi ajuizado em 10/10/2007. 
3 meses depois, em 10/12/2007, houve a contesta-

tamente à audiência de instrução e julgamento, desde 
que não resulte prejuízo para a defesa. Parágrafo úni-
co. Não sendo possível a sua realização imediata, será 
a audiência designada para um dos quinze dias subse-
qüentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas 
eventualmente presentes.

 Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão 
ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, pro-
ferida a sentença.

 Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes 
que possam interferir no regular prosseguimento da 
audiência. As demais questões serão decididas na sen-
tença.

 Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados 
por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a 
parte contrária, sem interrupção da audiência.
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ção, na qual se suscitou incompetência territorial; 
em 18/02/2008, foi juntado o laudo médico pericial, 
pela aptidão para o trabalho; quase 2 anos depois, 
em 06/02/2009, foi decidido pela incompetência 
territorial; quase um ano depois, em 08/01/2009, foi 
remetido para outra subseção judiciária, onde foi au-
tuado 2 dias depois e sentenciado 21 dias depois pela 
improcedência.

Portanto, dois anos praticamente só de 
formalidades, o que, seguramente, é devido ao 
grande número de processos que assoberbam 
aqueles que atuam nele.

Justamente visando dar efetividade à pres-
tação jurisdicional, que nunca será efetiva com-
pletamente quando demorada, é que desde o 
ano passado foram implantadas duas ações nos 
Juizados Especiais da Seção Judiciária de Minas 
Gerais, por iniciativa louvável de seu atual coor-
denador, o Dr. Murilo Fernandes de Almeida.

Tais ações são constituídas da instalação 
de Setor de Cumprimento de Julgados  e de um 
Setor de Gerenciamento de Perícias/Central de 
Perícias8.

Pelo primeiro, são cumpridos os julgados 
após a prolação da sentença pelos Juízes do Jui-
zado, expedindo-se requisições de pequeno va-
lor, determinando e acompanhando a implanta-
ção de benefícios.

Pelo segundo, todas as perícias designadas 
pelas varas dos juizados são realizadas por um 
setor único.

Dessa forma, o tempo que era dispendido 
pelas varas originais nas ações agora assumidas 
por esses departamentos poderá ser dedicado 
pelos juízes e servidores daquelas na prática de 
outros atos dos seus processos, contribuindo, e 
muito, para o desempenho da Justiça Federal vi-
sando garantir o direito à duração razoável do 
processo.

O tempo não para. Por isso, planejá-lo é 
fundamental para melhorar a gestão dos pro-
cessos. Todos nós esperamos por uma respos-

8 Portaria-Presi 600-234, Portaria nº 01/2010/CO-
JEF/SJMG, de 01/03/2010, Portaria conjunta nº 01/
PFE/2010/INSS/COJEF/MG, de 11/03/2010, que po-
dem ser encontradas na própria Coordenação do Jui-
zado Federal de Minas Gerais.

ta mais rápida do Poder Judiciário, mais céle-
re. Daí a reflexão acima, que tem por fim tocar 
sensibilidades para que nunca esqueçamos de 
que junto com o tempo, junto com o processo, 
a vida passa.
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Gestão de servidores e do processo nos juizados especiais federais: 
em busca da razoável duração do processo

Juiz Federal Substituto Henrique Gouveia da Cunha

Após a criação dos Juizados Especiais Fe-
derais, com o advento da Lei n. 10.259 de 12 de 
julho de 2001, esse segmento da Justiça Federal 
veio e ainda vem sendo submetido a uma pesada 
sobrecarga.

A previsão da competência absoluta dos Jui-
zados Especiais Federais Cíveis para o julgamen-
to das causas de valor correspondente a até ses-
senta salários mínimos, independentemente da 
complexidade, determinada pela necessidade de 
realização de perícia técnica, somando-se a isso 
a existência de reduzidas hipóteses de exclusão 
de sua competência e o acesso sem a necessidade 
de contratação de advogado, trouxeram, como 
conseqüência, não apenas uma eclosão de de-
mandas reprimidas, mas uma verdadeira cana-
lização a essas unidades jurisdicionais de feitos 
que antes eram distribuídos às Varas Federais 
comuns, sobretudo os de natureza previdenciá-
ria, aqueles referentes ao pagamento de parcelas 
remuneratórias a servidores públicos e os de re-
paração de danos.

Um segmento que deveria estar aparelhado 
para a entrega de uma prestação jurisdicional 
célere e eficaz veio, gradativamente, tornando-
se lento e de difícil gestão em Seções e Subseções 
de maior porte na Justiça Federal da 1ª Região, 
exigindo do magistrado, com uma intensidade 
bem maior, o desenvolvimento de habilidades 
no campo gerencial, em face da necessidade de 
se buscar soluções, alternativas e meios de dar 
adequada vazão à multiplicidade de demandas 
que lhe são atribuídas.

Verificou-se, ainda, com a instituição dos 
Juizados Especiais Federais, verdadeira mudan-
ça na concepção do processo que prevalecia na 
doutrina processual clássica.

De fato, como bem salientou Leonardo Gre-
co, partindo das lições de Cappelletti, “a socie-
dade, massificada nos meios de produção, nos 
meios de consumo, nos negócios, no turismo, 
nos conflitos e na violação de direitos, exigia 

uma mudança na concepção do papel do pro-
cesso civil como instrumento de tutela dos di-
reitos. Se o processo civil não atende a essa nova 
exigência, a sociedade iria buscar outros meios 
de tutela” 1

José Roberto dos Santos Bedaque salienta, a 
propósito, que:

A radical mudança de perspectivas verifi-
cada nos últimos anos – em razão do quê 
o processualista deixou de se preocupar 
exclusivamente com conceitos e formas, 
para dedicar-se à busca de mecanismos 
destinados a conferir à tutela jurisdicional 
o grau de efetividade que dela se espera 
– impõe sejam revistas idéias concebidas 
à luz de outra realidade histórica. Hoje, 
pensa-se no processo de resultados2.

Essa mudança de concepção exige, no en-
tanto, uma reestruturação e ampliação dos Jui-
zados, além de ênfase no desenvolvimento de 
habilidades gerenciais de magistrados e servido-
res para que se possa lidar com essa realidade.

A gestão adequada do processo é questão 
que ainda está a merecer maior aprofundamen-
to e concretização por parte dos estudiosos e 
operadores do direito no Poder Judiciário.

Há que se buscar, incessantemente, o geren-
ciamento dos atos processuais com menor custo 
e tempo e com o melhor resultado qualitativo 
e quantitativo, segundo os princípios constitu-
cionais da eficiência administrativa e da razoá-
vel duração do processo, previsto no art. 5º, in-
ciso LXXVIII, da Constituição da República de 
1988.

A efetividade importa em considerar o pro-
cesso não apenas no que concerne ao seu tempo 

1 GRECCO, Leonardo. Execução nas ações coletivas. 
Artigo inédito.

2 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do 
Processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 17.



de duração, mas, também, com os olhos atentos 
para o seu custo operacional.

Nessa perspectiva, uma das principais pro-
vidências a serem perseguidas é a ampliação do 
grau de envolvimento de todos os que atuam, 
direta ou indiretamente, na gestão do excessivo 
volume de feitos.

O juiz deve assumir o papel de administra-
dor cercando-se de pessoas com capacidade de 
realização, envolvimento e vocação para traba-
lhar em equipe.

A nomeação de diretores de secretaria e 
de servidores para coordenação de determina-
do grupo de feitos e de uma equipe de trabalho 
deve levar em consideração, necessariamente, a 
capacidade técnica - que exige consistente pre-
paro jurídico, administrativo e a consciência da 
necessidade de atualização constante - e a inte-
ligência emocional, principalmente para atuar 
em situações de adversidades e de pressão.

Um gestor deve promover a harmonia das 
relações intersubjetivas com sua equipe e com 
os destinatários do serviço público prestado. O 
diálogo aberto e positivo; amigável e concilia-
dor; otimista e realista torna o ambiente propí-
cio para a melhoria dos serviços. Um servidor 
valorizado e ouvido sente-se inserido no pro-
cesso de construção de um modelo adequado de 
gestão, o que resulta em aumento da produtivi-
dade qualitativa e quantitativa.

Salienta Francisco Longo, em obra dedicada 
à gestão de pessoas no setor público, que

As políticas e práticas de gestão das pes-
soas produzem resultados graças a seu 
impacto sobre duas variáveis principais: o 
dimensionamento dos recursos humanos, 
de um lado, e o comportamento dos indi-
víduos, de outro. Por sua vez, a influência 
sobre esta segunda variável – a conduta 
das pessoas no trabalho – se desenvolve 
por meio da gestão de dois fatores básicos: 
as competências das pessoas e sua vontade 
de esforço ou motivação.3

3 LONGO, Francisco. Mérito e flexibilidade: a gestão 
das pessoas no setor público; tradução Ana Corbisier, 
Lúcia Jahn, Luis Reyes Gil, Paulo Anthero Barbosa; 
revisão Helena Jansen; revisão técnica Pedro Aníbal 

Mais adiante na obra, o autor desenvolve a 
noção de competência:

As competências são, como vimos no ca-
pítulo 1, aquelas qualidades humanas das 
quais deriva a idoneidade para desempe-
nhar determinada tarefa. Recuperando 
a definição de Boyatzis (1982) que men-
cionamos, podemos considerar a compe-
tência como uma característica subjacente 
em uma pessoa, e que está causalmente re-
lacionada com o êxito de sua atuação em 
determinado posto de trabalho.4

Já a motivação para o doutrinador,

[...] é o nível de esforço que as pessoas es-
tão dispostas a dedicar a seu trabalho (De 
Quijano e Navarro, 1998, p. 195). Todos 
somos freqüentes testemunhas de como 
certas pessoas, em determinados momen-
tos, decidem realizar o esforço necessário 
para fazer seu trabalho da melhor maneira 
possível e conseguir um alto desempenho.5

Além da competência técnica, os servidores 
precisam de estímulo e de instruções constantes 
para que se mantenham motivados e, principal-
mente, necessitam internalizar a dimensão éti-
ca do serviço público prestado pelo Judiciário, 
o que perpassa pela compreensão da seqüência 
de atos processuais como etapas intermediárias 
para que se alcance a etapa final e mais impor-
tante do processo que é a entrega efetiva do bem 
da vida ao jurisdicionado, destinatário e verda-
deiro consumidor do serviço público.

Essa é a dimensão ética que deve permear a 
atuação de magistrados e servidores, que com-
põem uma sofisticada e dispendiosa estrutura 
e têm seus subsídios e vencimentos financiados 
pela carga tributária elevada suportada pela ini-
ciativa privada.

No entanto, na esfera pública, verifica-se, 
inegavelmente, um grau de dificuldade bem 
maior para se conseguir e se manter a motivação 
no ambiente de trabalho.

Drago, Sandra Souza Pinto. São Paulo: FUNDAP, 
2007, p. 20.

4 Ob. cit., p. 85-86.
5 Ob., cit., p. 89.
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Segundo José Renato Nalini,

Todos esses bloqueios serão erradicados 
se o juiz e os demais operadores jurídicos, 
os servidores judiciais e todos os homens 
de boa vontade, renunciarem à sua condi-
ção de surdos morais. Pessoas nas quais a 
nacionalidade investiu e destinou parcela 
considerável do chamado poder dos ho-
mens. E que, tal como na lição evangélica, 
se muito receberam, mais deverão ofere-
cer de volta, a uma comunidade desvalida 
e que vê na Justiça o resgate de sua cidada-
nia e a redenção de sua absoluta carência 
de direitos. A questão hoje ultrapassou 
a escala da mera conveniência ou já não 
se coloca apenas como recomendação. É 
tema de sobrevivência institucional. Ou o 
Judiciário acorda para os reclamos de uma 
comunidade heterogênea, mas desperta, 
ou será substituído por alternativas menos 
dispendiosas, mais rápidas e eficientes de 
resolução dos conflitos. 6

Ainda, segundo o autor:

A busca da qualidade é tarefa permanente. 
Sempre haverá um passo a mais a ser dado. 
O limite é inalcançável, pois a prestação 
de Justiça – como empresa humana – res-
sentir-se-á de falhas, embora suscetível de 
aperfeiçoamento. O comprometimento de 
todos nesse processo de melhoria é contí-
nuo e imprescindível. Há urgência em se 
contaminar o funcionário – juiz e pessoal 
de apoio – do vírus da eficiência. A vontade 
firme de tornar o serviço público justiça 
algo reconhecido por sua qualidade, con-
ceituada como as características da presta-
ção direcionadas a atender de fato as ne-
cessidades dos usuários e proporcionando 
sua satisfação em relação ao produto 7

Francisco Longo diagnosticou, com pro-
priedade e de maneira abrangente, as principais 
causas do que denominou como disfunções da 
função pública nas mais diversas administrações 
de variados Estados Nacionais:

6 NALINI, José Renato, apud, LIMA, Rogério Medeiros 
Garcia de. O direito administrativo e o poder judiciá-
rio. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 165-166.

7 Ob. cit., p. 164.

- Um excesso de uniformidade nos pa-
drões reguladores do emprego público re-
duz a capacidade de adaptação a ambien-
tes plurais e dinâmicos e de reação diante 
das mudanças.
- Há regulamentos em demasia, o que pro-
voca um alto e excessivo grau de padroni-
zação das práticas de pessoal.
- A gestão está excessivamente centra-
lizada. Os dirigentes dispõem de pouca 
autonomia para o exercício de suas res-
ponsabilidades na gestão de seus recursos 
humanos.
- A organização do trabalho (estruturas e 
postos) está engessada e fragmentada. Com 
freqüência, deriva da lei ou de acordos 
coletivos centralizados e não de decisões 
adotadas em função de gestão. Há excesso 
de especificação de tarefas, introduzindo 
rigidez na atribuição do trabalho.
- A mobilidade é baixa, tanto em sua di-
mensão interna como externa. A mobili-
dade interna fica dificultada pelo excesso 
de regulamentação de tarefas, já mencio-
nado, e às vezes pela existência de barrei-
ras horizontais e verticais.
- Os sistemas de recrutamento e seleção 
são longos, complexos e excessivamente 
formalizados. Neles, é atribuído peso ex-
cessivo aos conhecimentos e méritos for-
mais.
Constatamos um excesso de segurança 
(percepção de estabilidade garantida) no 
trabalho.
- A ascensão é dificultada pela existência 
de barreiras de graduação que dificultam 
as promoções. Com freqüência, é atribuí-
do peso excessivo à antiguidade.
- A retribuição se dá frequentemente pela 
graduação ou categoria e não pelo cargo, 
não vinculando o salário à responsabilidade 
assumida e às cargas de trabalho reais. As 
graduações podem converter-se, além dis-
so, em barreiras para progressão salarial.
- Existe separação quase absoluta entre o 
desempenho no cargo e o funcionamento 
dos sistemas de promoção e retribuição. 
As experiências de retribuição ao desem-
penho chocam-se com a inexistência de 
mecanismo eficazes e avaliação.
- Os sistemas se ressentem da baixa capa-
cidade de produção de competência e de 
perfis diretivos.
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- Os estilos dirigentes tendem ao paterna-
lismo. Freqüentemente adotam condutas 
mais de apoio ao pessoal do que de exi-
gência.
- Impera o coletivismo nas relações laborais, 
entrando em colisão com as necessidades 
crescentes de segmentação e personalização 
das práticas de pessoal. Às vezes, detecta-se 
uma tendência a um alto grau de conflito.8

Importa salientar que as disfunções acima 
apontadas se apresentam-se com feições e con-
tornos distintos e com intensidade igualmente 
diversa nas realidades das Administrações Pú-
blicas de inúmeros países.

Os desafios que se impõem ao magistrado, 
como verdadeiro gestor do processo, e pelos ser-
vidores incumbidos do exercício de funções ge-
renciais, encontram-se voltados para a tentativa 
de consolidação de um verdadeiro profissiona-
lismo e comprometimento no serviço público, 
além de um constante estímulo à capacitação e 
aprimoramento técnicos.

Cumpre ao magistrado, com esse espoco, 
manejar as funções gratificadas que tem a sua 
disposição, atribuindo-as (dever-poder), neces-
sária e obrigatoriamente, a servidores que alme-
jam perseguir esses ideais, flexibilizando crité-
rios meritórios puramente formais, como, v.g., a 
antiguidade e afastando, por completo, critérios 
outros que desviem ou escapem à busca da fina-
lidade pública.

No campo jurídico, a gestão adequada exige, 
ainda, a adoção de algumas medidas que se re-
velaram úteis e foram adotadas por este juiz no 
Juizado Especial Federal de Uberlândia: (a) am-
pliação dos atos processuais a serem delegados 
ao diretor de secretaria, abrangendo os de natu-
reza instrutória, segundo orientações e padrões 
previamente traçados, considerando a natureza 
e as especificidades de cada demanda; (b) ante-
cipação da realização das perícias nos processos 
que têm por objeto a concessão de benefícios 
por incapacidade (aposentadoria por invalidez, 
auxílio doença e benefício assistencial), com a 
adoção da sistemática idealizada pelo ilustre 

8 Ob. cit., p. 132-133.

colega, Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto, em 
seu primoroso trabalho denominado “Perícia na 
Ordem do Dia”; (c) a busca incessante da otimi-
zação das conciliações; (d) conferir tratamento 
específico aos processos repetitivos nos quais o 
magistrado tenha posicionamento rejeitando a 
tese autoral, de molde a viabilizar aplicação mais 
eficaz do disposto no art. 285-A do CPC.

A ampliação dos atos processuais delega-
dos resulta na disponibilização de maior tempo 
ao magistrado para elaboração de minutas nos 
feitos de maior complexidade e de conclusão 
mais antiga, viabilizando melhor planejamento 
gerencial da secretaria e a adoção de diretrizes 
que balizarão o modo de atuar do diretor de se-
cretaria, auxiliado pelos demais servidores, bem 
assim o modo de atuar daqueles que exercem 
atividades no gabinete.

Verifica-se, com essa prática, tendência à 
redução do tempo de tramitação dos processos 
e uma otimização quantitativa e qualitativa dos 
julgamentos em prazo menor do que aquele que 
seria cumprido, caso o magistrado centralizasse 
a prática dos atos processuais instrutórios.

A antecipação da realização da perícia técnica 
nos feitos que têm por objeto a concessão de be-
nefícios por incapacidade, seguindo os autos com 
vista para o Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS apresentar proposta de acordo ou con-
testação, viabiliza, por seu turno, um incremento 
das conciliações, que possuem vital importância 
nos Juizados Especiais Federais. Unidades de Jui-
zados Especiais Federais com baixíssimos índices 
de conciliação resultam em problemas e em insa-
tisfação do usuário do serviço.

A aplicação adequada do art. 285-A do 
CPC9 viabiliza, de igual modo, a busca da celeri-
dade processual em demandas repetitivas, con-
substanciando verdadeira técnica de projeção 
de determinada decisão proferida em processo 
individual para inúmeras outras demandas de 
idêntica natureza.

9 Dispositivo que permite o reconhecimento da im-
procedência prima facie do pedido, quando já existir 
orientação sobre determinada matéria de direito no 
Juízo e/ou inclusive dos Tribunais Superiores e Turma 
de Uniformização dos Juizados Especiais.
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As recentes reformas do Código de Proces-
so Civil brasileiro têm, em certa medida, bus-
cado imprimir perspectiva e eficácia coletiva às 
decisões proferidas em processos individuais, 
ao contemplarem, v.g., a súmula impeditiva de 
recursos (art. 518, § 1º do CPC – introduzido 
pela Lei n. 11.276/2006); a repercussão geral 
(art. 543-A, caput, e § 1º do CPC – introduzido 
pela Lei n. 11.418/2006); a previsão de, na hi-
pótese de multiplicidade de recursos especiais 
com fundamentação idêntica, o presidente do 
tribunal de origem admitir um ou mais recur-
sos representativos da controvérsia de direito, 
encaminhando-o ao Superior Tribunal de Jus-
tiça, ficando suspensos os demais até o pro-
nunciamento definitivo por parte deste (art. 
543-C – introduzido pela Lei n. 11.672/2008) e, 
conforme já mencionamos, a possibilidade de 
reconhecimento da improcedência prima facie 
do pedido, na hipótese versada no art. 285-A do 
CPC, isto é, nas causas repetitivas em que a ma-
téria debatida for unicamente de direito.

Sugere-se, ao se detectar expressivo volume 
de feitos repetitivos, que demandariam a reali-
zação de inúmeros atos de impulsionamento, 
expedição de cartas (em relação às partes não re-
presentadas por advogados), com dispêndio de 
tempo e ônus financeiro ao Erário, o processa-
mento de apenas um que seja representativo da 
controvérsia e cuja tese jurídica não apresenta 
viabilidade, sobrestando-se, ab initio, o curso de 
todos os demais, até o julgamento do feito sele-
cionado como paradigma.

Formado o posicionamento do juízo pela 
improcedência do pedido no feito “pinçado” 
entre os demais, poder-se-á, então, aplicar, ime-
diatamente e de uma só vez, a orientação nele 
adotada em todos aqueles que se encontravam 
sobrestados e com os quais não houve dispêndio 
com a tramitação desnecessária.

Necessário enfatizar, sempre e muito, que 
a implementação adequada dessas medidas e 
de inúmeras outras idealizadas para a melhora 
da gestão do processo exige, necessariamente, 
adequada estrutura de trabalho, verificando-se 
inegável fragilidade das Unidades de Juizados 
que funcionam como serviço autônomo desta-
cado, as quais não têm a estrutura própria de 

uma Vara Federal, assim como, também, não 
contam com o compartilhamento dessa mesma 
estrutura, tal como ocorre nos Juizados Federais 
Adjuntos.

Saliento, por fim, que a virtualização dos fei-
tos, que se inicia na Justiça Federal da 1ª Região, 
com a adoção de sistema único para a gestão do 
processo virtual, constitui, sem dúvida, um pas-
so gigantesco e decisivo para o alcance do ideal 
maior a ser perseguido com um enfoque voltado 
para a gestão processual, qual seja, a busca de 
um processo justo, o que importa, necessaria-
mente, em um processo de razoável duração.
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Visão de empresa: uma forma de enfrentar  
o problema da morosidade judicial

Juiz Federal Substituto João César Otoni de Matos

Muito se tem discutido ultimamente a res-
peito de medidas para resolver o problema da 
morosidade do Judiciário.

A solução da mazela, a meu ver, passa por 
uma ampla reavaliação a respeito da administra-
ção do aparato da Justiça, uma verdadeira mu-
dança de paradigma, sobretudo para introduzir 
na Administração Pública métodos e conceitos 
há muito consagrados na iniciativa privada.

Deveras, é preciso imprimir ao trabalho no 
setor público a marca da excelência na presta-
ção dos serviços que vem revolucionando insti-
tuições privadas: monitoramento constante da 
qualidade, abertura à crítica, foco no ‘cliente’, 
implantação efetiva da meritocracia, etc.

Necessário se faz identificar os melhores 
servidores e mostrar reconhecimento ao valor 
de seu trabalho, mediante concessão de grati-
ficações e outras formas de premiação, e ainda 
buscar meios de constantemente manter e au-
mentar sua motivação.

Importante ainda é levantar as melhores 
práticas profissionais já adotadas e provadas – 
pesquisando, por exemplo, os métodos de fun-
cionamento das Varas e Secretarias de melhor 
desempenho – e disseminá-las por toda a estru-
tura do serviço, evitando-se a repetição de práti-
cas ineficientes e o dispêndio de tempo e recur-
sos no enfrentamento de problemas cuja solução 
já esteja disponível na estrutura do serviço.

Não menos relevante se mostra investir na 
qualidade gerencial dos profissionais, impres-
cindível à tarefa cotidiana de compatibilizar o 
fator tempo – já se disse que justiça boa é justiça 
rápida – com a necessária qualidade dos pro-
nunciamentos judiciais.

Por fim, deve-se manter os olhos voltados 
para o jurisdicionado, para quem a entrega da 
justiça no caso concreto, em busca da sempre al-
mejada pacificação social, é, em última análise, a 
razão de existência do Poder Judiciário.

As metas, nesse contexto, prestam relevante 
papel, mas não bastam, sobretudo quando de-
sacompanhadas de prévia consulta ao pessoal 
envolvido, de modo a ouvir suas demandas de 
material, ambiente, remuneração. Corre-se o 
risco de estabelecer metas ousadas para equipes 
desmotivadas e despreparadas, o que fatalmente 
surtirá efeito contrário ao desejado: desconten-
tamento e decepção ao invés da união de todos 
em busca do objetivo tornado comum.

Em suma, o Poder Judiciário pode resolver o 
problema da morosidade espelhando-se na bus-
ca das empresas pela qualidade total: aproveitan-
do suas melhores práticas (há varas e juízes cuja 
atuação eficiente é de todos conhecida, mas não 
existe uma política de disseminação de suas prá-
ticas por toda a estrutura do Judiciário), identi-
ficando e valorizando seus melhores servidores 
(não raro, distribuem-se funções e gratificações 
observando critérios absolutamente diversos 
daqueles relacionados ao reconhecimento pela 
qualidade dos serviços prestados), investindo na 
qualificação do seu corpo profissional e, sobre-
tudo, dando oportunidade a todos – e mesmo 
incentivando-os – a falar, trazer críticas cons-
trutivas voltadas ao melhor funcionamento da 
instituição (naturalmente, de nada adianta a crí-
tica se não houver dirigentes dispostos a ouvir 
e reconhecer a eventual existência de mazelas, 
movimentando-se para refinar o funcionamen-
to da máquina sob seu comando).

Desse modo, contribuir-se-á para um novo 
Poder Judiciário, mais moderno e racional, e 
assim capaz de melhor atender aos anseios de 
justiça da sociedade.



Breves considerações sobre alguns pontos da solução conciliatória de 
conflitos no Judiciário1

Juiz Federal Substituto José Renato Rodrigues

A vida em sociedade necessita de um re-
gramento mínimo, a fim de que as pessoas (na-
turais e jurídicas) saibam previamente de seus 
direitos e deveres2 e possam, assim, pautar suas 
condutas nas normas existentes.3

Apesar de não desejável, é comum haver 
conflitos de interesses no seio da sociedade. Eles 
ocorrem por diversos motivos e até mesmo por 
falta de regra, uma vez que é impossível elencar 
todos os comportamentos humanos. Os confli-
tos não podem se eternizar e, por isso, exige-se 
uma rápida solução em prol de uma convivência 
social, no mínimo, pacífica.

Sendo vedado, como regra, a autotutela 
que consiste no “fazer justiça com as próprias 
mãos”45 e que pode gerar insegurança e arbítrio, 
o Judiciário assume uma relevantíssima posição, 
pois tem que solucionar, quando provocado, to-
dos os litígios.

Embora caiba ao Judiciário dar a última pa-
lavra acerca do direito solucionando, com um 
comando estatal, um conflito, o ideal é que as 
próprias partes envolvidas cheguem a um con-
senso prevenindo um possível litígio ou resol-

1 Este modesto paper foi elaborado para servir de ins-
trumento de avaliação final de nosso aproveitamento 
no Curso de formação de multiplicadores em media-
ção e técnicas autocompositivas que foi realizado em 
Brasília-DF nos dias 30, 31/03 e 01/04/09 pela ENFAM 
– Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados. Foi publicado in Revista do Tribunal Re-
gional Federal da Primeira Região, nº 09, ano 21, se-
tembro/2009, p. 62.

2 Sempre existirão aqueles que exigem seus direitos, 
mas que se esquecem de que também devem cumprir, 
como todas as pessoas, os seus deveres.

3 Para nós norma jurídica é gênero que tem como espé-
cies as regras e os princípios.

4 Que no Brasil, aliás, é crime capitulado no art. 345 do 
Código Penal.

5 Excepcionalmente, admite-se a autotutela. Citamos 
como exemplo o desforço comum para proteger a pos-
se e a auto-executoriedade dos atos administrativos.

vendo um conflito já existente e mesmo que este 
já esteja judicializado.

O juiz, que é um servidor da sociedade e que 
tem a função de pacificar, deve sempre privile-
giar a conciliação, pois por intermédio desta: a) 
todos saem vencedores, evitando-se a criação de 
um ganhador e de um perdedor, o que, no mais 
das vezes, serve para acirrar ainda mais os âni-
mos; b) elimina a angústia da espera (que muitas 
vezes é pior que uma decisão desfavorável), pois 
a resposta final chega mais rápido; c) há cresci-
mento pessoal das partes, na medida em que po-
dem estar restabelecendo um diálogo rompido, 
mantendo os laços de um relacionamento, fi-
cam sabendo da visão e dos problemas da outra 
parte o que possibilita uma autorreflexão mais 
produtiva que pode resultar numa empatia6 e 
até prevenir futuros conflitos; d) dissemina a 
idéia de que todos podem resolver seus conflitos 
consensualmente, não sendo necessário buscar, 
diretamente e sempre, o Judiciário.

Ademais, o verdadeiro motivo do litígio 
pode não estar retratado nos autos e, nesse caso, 
uma sentença por mais bem elaborada e técni-
ca que seja, jamais vai pacificar.7 Imaginemos 
uma ação onde a parte autora busque uma in-
denização por danos morais que diz ter sofrido 
em virtude de uma ação ou omissão da parte ré. 
Pode acontecer que a parte ferida queira menos 
que dinheiro para se dar por satisfeita. Ela pode 
preferir, por exemplo, que a parte ré assuma que 
errou e/ou que peça desculpas pelo ocorrido e/

6 Segundo o dicionário Aurélio, empatia é a “capacidade 
de identificar-se totalmente com o outro”.

7 Em seu artigo intitulado Autocomposição e processos 
construtivos: uma breve análise de projetos-piloto de 
mediação forense e alguns de seus resultados André 
Gomma de Azevedo denomina isso de litigiosidade 
remanescente.



ou que tomará providências para que o fato não 
se repita.8 9

Num primeiro momento, é recomendável 
deixar que as partes conversem e busquem, so-
zinhas, a resolução do conflito, pois quando as 
próprias partes conversam e convergem a acei-
tação, a satisfação e o resultado são melhores.

Se as partes não chegarem sozinhas a um 
denominador comum, aí sim deve o magistra-
do, de forma gentil, intervir, ouvindo ativamen-
te as partes e, depois, utilizando um linguajar 
que todos entendam, informar as partes dos ris-
cos do processo e das vantagens e desvantagens 
da conciliação.

Entendemos que isto deve sempre acontecer 
diante do princípio da cooperação, que impõe 
às partes e a todos que participam do processo 
o dever de buscar, solidariamente, o resultado 
justo e célere do processo, devendo o magistra-
do, sem quebrar a indispensável imparcialidade 
ou prejulgar a causa, informar e dialogar com os 
envolvidos na relação processual.

8 Roberto Bacellar comenta dois casos reais. No pri-
meiro, contado por Amauri Mascaro do Nascimento 
e reproduzido nas páginas 225-226 de sua obra Jui-
zados Especiais. A nova mediação paraprocessual, o 
“empregado” ajuíza uma ação trabalhista em relação 
a “empregadora”, uma senhora proprietária de uma 
confeitaria, almejando o reconhecimento do vínculo 
empregatício e o recebimento de verbas trabalhistas, 
sendo que durante a tentativa de conciliação o recla-
mante diz ao juiz que o que ele quer mesmo é casar 
com a dona da confeitaria e que esta não mais que-
ria isto, pois ele teria consumido bebida alcoólica em 
excesso. Indagada, a reclamada confirma que manti-
veram um relacionamento amoroso e aceita se casar 
desde que o reclamante não beba mais. O segundo foi 
contado durante o Curso de formação de multiplica-
dores em mediação e técnicas autocompositivas, sendo 
que um senhor ajuizou uma ação contra outro senhor 
buscando receber uma quantia emprestada e não paga. 
Durante a audiência identificou-se que o autor não es-
tava indignado por não receber o que era seu, mas sim 
com o fato de ter havido o rompimento de uma ami-
zade de mais de quarenta anos que teria ocorrido em 
virtude do devedor não ter efetuado o pagamento.

9 É por esse motivo que entendemos que não se deve ter 
como absoluta a máxima “o que não está nos autos não 
está no mundo”.

Há várias técnicas e instrumentos legais que 
podem ser manejados pelo magistrado com o 
intuito de obter a conciliação.

O artigo 125 do CPC é claro no sentido de 
determinar ao juiz a atribuição de “velar pela rá-
pida solução do litígio” (inciso I)10 e de “tentar, a 
qualquer tempo, conciliar as partes” (inciso IV), 
podendo, por isso, designar audiência de con-
ciliação quando entender conveniente ou nos 
momentos previstos nos artigos 27711 e 33112 e, 
quando em audiência de instrução deve, primei-
ro, tentar a conciliação (art. 448)13.

Destaco a importante regra atualmente 
constante no inciso III do art. 475-N do CPC, 
definindo como título executivo “a sentença 
homologatória de conciliação ou de transação, 
ainda que inclua matéria não posta em juízo”. 
Grifamos.

Pelo que consta na parte final do disposi-
tivo antes transcrito, extraímos a interpretação 
no sentido que o juiz deve homologar uma con-
ciliação ainda que o seu objeto seja diverso do 
constante dos autos, ou seja, pode o juiz “deci-
dir” a “lide” fora dos limites em que foi propos-

10 Isto está em consonância com o disposto no inciso 
LXXVIII do art. 5 º da CF/88: “(...) a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeri-
dade de sua tramitação.” Grifamos.

11 Art. 277. O juiz designará a audiência de conciliação 
a ser realizada no prazo de trinta dias, citando-se o 
réu com a antecedência mínima de dez dias e sob ad-
vertência prevista no § 2º deste artigo, determinando o 
comparecimento das partes. Sendo ré a Fazenda Públi-
ca, os prazos contar-se-ão em dobro.

12 Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses pre-
vistas nas seções precedentes, e versar a causa sobre 
direitos que admitam transação, o juiz designará 
audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 
(trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a 
comparecer, podendo fazer-se representar por procu-
rador ou preposto, com poderes para transigir.

13 Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará 
conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz manda-
rá tomá-lo por termo.
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ta14 sem que a sentença homologatória incorra 
nos vícios previstos no art. 460 do CPC.15

A conciliação deve ser desejada pelas par-
tes, não podendo ser imposta pelo magistrado, 
motivo pelo qual ela nem sempre será possível 
ou alcançada. Por outro lado, mesmo quando as 
partes queiram conciliar, o juiz, que não é um 
convidado de pedra, não está obrigado a ho-
mologar uma conciliação ou transação quando 
reputar que, da forma como desejada, haverá 
manifesto prejuízo e/ou vantagem que retrate, 
por isso, uma flagrante injustiça decorrente de 
ilegalidade, de ofensa aos princípios da razoabi-
lidade, da igualdade e da boa-fé, por exemplo.

Em conclusão, registramos que a pacifica-
ção social é a finalidade do Judiciário, devendo 
o juiz, diante de um conflito existente, buscar, a 
qualquer momento, uma solução conciliatória, 
pois esta traz mais benefícios para as partes se 
comparada com o modelo tradicional do ganha/
perde, até porque, o magistrado e todos os ou-
tros operadores e operários do direito “não po-
dem mais se contentar em desempenhar funções 
mecânicas que gerem decisões silogisticamente 
perfeitas.”16
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O magistrado administrador
Juiz Federal Substituto Leonardo Saon

Ultimamente a sociedade vem exigindo, 
cada dia com maior intensidade, uma prestação 
jurisdicional mais célere e transparente. De-
monstração clara dessa exigência de nova postu-
ra do Poder Judiciário são as constantes críticas 
feitas em âmbito internacional à duração dos 
nossos processos. É comum se ver no noticiá-
rio, quando se trata do chamado custo Brasil, a 
crítica à nossa demora na solução dos litígios, 
o que, em termos econômicos, tem grande im-
portância.

Ciente dessa exigência, o Poder Judiciário 
vem passando por uma reformulação em sua es-
trutura. Não com outro objetivo foi criado, por 
exemplo, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Desde a sua criação, o CNJ vem buscando, 
além de dar maior transparência ao Poder Ju-
diciário, implementar novas práticas de gestão, 
trazendo para dentro deste Poder um novo 
viés.

Com efeito, o CNJ estabeleceu metas de ni-
velamento, implementou políticas administrati-
vas novas, tentando dar ao Poder Judiciário uma 
nova feição, mais atual e dinâmica, condizente 
com o que a realidade de hoje exige.

Lado outro, a legislação também vem se 
adaptando às necessidades da chamada vida 
moderna. Cite-se, à guisa de exemplo, a lei dos 
juizados especiais, que tem por prioridade im-
primir maior celeridade na solução de determi-
nados tipos de lide. Outro exemplo que aqui se 
pode citar é o mandamento constitucional ins-
culpido no art. 5 º, LXXVIII, da CF/88, o qual 
eleva à estatura de direito fundamental do cida-
dão a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação.

O âmbito deste trabalho é discutir, dentre as 
múltiplas facetas que a matéria envolve, um dos 
aspectos da administração de uma vara.

Primeiramente temos que administrar é, es-
sencialmente, gerenciar pessoas.

De fato, todo o trabalho a ser desenvolvido é 
realizado por pessoas. Ainda quando se fala em 
automatização, digitalização e coisas do gênero, 

o trabalho final a ser realizado é por e para as 
pessoas.

Ocorre que, dentro das tarefas gerenciais, 
a mais difícil é exatamente o gerenciamento de 
pessoal.

Curiosamente, embora o gerenciamento de 
pessoas seja uma atividade extremamente deli-
cada e complexa, o juiz, principal gerenciador 
do Judiciário, é treinado apenas para decidir 
processos. É-lhe dada toda uma estrutura para o 
julgamento, estrutura esta que envolve, no âm-
bito da Justiça Federal, um considerável número 
de servidores, os quais são organizados em di-
ferentes níveis, sem que, todavia, seja ele - juiz 
- treinado para administrar tais pessoas. Fica o 
magistrado, na questão administrativa, relegado 
à própria intuição ou iniciativa, vez que o co-
nhecimento de gerenciamento não lhe é exigido 
nem dado, como regra, pelo Poder Judiciário.

Este é o paradoxo.
Como se sabe, a atuação dos servidores é 

indispensável à prestação jurisdicional. Não se 
pratica nenhum ato sem que se tenha a interven-
ção de um servidor. É ele quem recebe a petição 
inicial, a encarta, lança os dados no sistema, leva 
os autos ao magistrado para decisão, providen-
cia a comunicação da decisão às partes e assim 
por diante. Fica claro, então, que quanto melhor 
for a atuação dos servidores, tanto melhor será a 
atuação da Justiça.

Todavia, pela própria natureza humana, e 
pela complexidade da organização judiciária, 
é necessário o adequado gerenciamento destes 
servidores. Como pessoas que são, estão sujeitos 
a humores, vaidades, têm qualidades e defeitos 
próprios, não se podendo necessariamente apli-
car a um o que se aplica a outro.

Partindo-se de uma unidade jurisdicional, 
qual seja, uma vara, vê-se que cabe ao magistra-
do, enquanto seu líder natural, a tarefa de ge-
renciar. Dentro desta organização, o juiz ocupa 
posição de chefe, de natureza administrativa. 
Não age o juiz, no âmbito administrativo, como 
magistrado, mas sim como chefe.



Enquanto chefe, é o juiz o líder natural do 
grupo. É a ele que as pessoas, ao final, se repor-
tam; ele é a referência. E, como tal, deve o juiz 
exercer a liderança.

Observe-se, todavia, que liderança não é 
apenas dar ordens estando no comando, mas 
sim “a habilidade de influenciar pessoas para 
trabalharem entusiasticamente visando atingir 
aos objetivos identificados como sendo para o 
bem comum”1.

Partindo-se deste conceito, temos que lide-
rar não é apenas comandar, mas sim conseguir 
do grupo o apoio necessário ao bom desenvol-
vimento do trabalho. É conseguir do grupo o 
comprometimento verdadeiro com o objetivo 
que se persegue.

Para que consiga efetivamente liderar seus 
servidores, e não apenas comandá-los, terá o 
juiz que ser capaz de exercer autoridade, enten-
dida esta como “a habilidade de levar as pessoas 
a fazerem de boa vontade o que você quer por 
causa de sua influência pessoal”2. Deve, portan-
to, tanto quanto possível, o juiz conseguir de 
seus servidores o comprometimento verdadeiro 
com o serviço, e não apenas a contraprestação 
pura e simples pelo valor recebido. O servidor 
deve, tanto quanto possível, trabalhar por um 
ideal, e não somente pela remuneração.

Todos têm algo de bom a acrescentar. O 
exercício da autoridade permite este acréscimo 
constante, na medida em que o comprometi-
mento do grupo é verdadeiro, genuíno, de boa-
vontade.

Lado outro, quando o comprometimento 
é apenas obrigatório, retributivo do salário re-
cebido, as contribuições tendem a ser restritas, 
limitadas. Podem se limitar ao básico, ao orde-
nado, nada havendo de criativo.

Observe-se que o exercício da autoridade 
pelo magistrado, nos moldes em que afirmado, 
é tarefa difícil, na medida em que, pela própria 
natureza da atividade final desenvolvida pelo 
juiz, este está habituado a exercer o poder, con-
ceituado este como “a faculdade de forçar ou 

1 O Monge e o Executivo, p. 25
2 Ob. Cit., p. 26

coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de 
sua posição ou força, mesmo que a pessoa prefe-
risse não o fazer”3.

Com efeito, no julgamento dos processos, o 
juiz exerce tipicamente o poder. Impõe às par-
tes a sua vontade com a força do Estado. Esta 
imposição não é fruto de um voluntarismo do 
magistrado, mas sim de sua convicção jurídi-
ca. Mas, indiscutivelmente, a parte fica sujeita 
a esta vontade (entendimento), ainda que com 
ela não concorde. Embora o juiz tenha, inclusi-
ve por determinação constitucional (art. 93, IX, 
CF/88), que justificar suas posições, não está ele, 
no exercício de sua atividade jurisdicional, obri-
gado a convencer as partes de que sua decisão é a 
melhor. A parte precisa entender o raciocínio do 
juiz, não necessariamente concordar com ele.

Pois bem. Ante tal quadro, parece natural-
mente difícil para alguém acostumado ao exer-
cício do poder, e para ele treinado, exercer au-
toridade.

Ocorre que, na seara administrativa, a ques-
tão muda. O servidor, para que exerça entusias-
ticamente sua atividade, deve ser convencido de 
que esta ou aquela é a melhor maneira de fazê-lo. 
A ele não basta entender os argumentos do chefe 
(no caso o juiz). É preciso que estes argumentos 
o convençam. Do contrário, o servidor irá cum-
prir com o determinado, por que a isto está obri-
gado, mas só o fará porque está obrigado.

A missão do líder, no entanto, é buscar o 
comprometimento efetivo de sua equipe. Deve 
a equipe estar compromissada ao máximo com 
o resultado do trabalho e, para tanto se faz indis-
pensável o exercício da autoridade. Vê-se, pois, 
que o juiz terá de transitar diariamente entre 
duas posições: a do exercício do poder e a do 
exercício da autoridade.

Para que consiga exercitar a autoridade 
dentro de sua unidade de trabalho, deve o ma-
gistrado, primeiramente, ganhar o respeito de 
seus servidores. Embora possa parecer, esta ta-
refa não é tão simples.

Naturalmente, pela posição que ocupa na 
organização, o juiz goza de um “respeito” inicial. 

3 Ob. Cit., p. 26
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Todos que ali militam sabem das dificuldades 
que existem para se alcançar o cargo de magis-
trado. Daí surge um respeito pelo conhecimento 
do juiz, pelo esforço que ele empreendeu para 
chegar até ali. Ocorre que essa impressão inicial 
precisa ser cultivada.

Como dito, a relação entre juiz e servidor é 
de chefe – subordinado. Se, no exercício diário 
da chefia, o juiz não se mostrar tão capaz como 
foi no concurso, aquele respeito inicial começa-
rá a ser desfeito.

Uma vez perdido o respeito, passa-se a exer-
cer a liderança, em especial no Poder Judiciário, 
pelo poder, e no local do respeito tem-se o medo 
do grupo. Embora o medo tenha suas virtudes, 
entre elas certamente não está o desempenho 
produtivo das atividades cotidianas.

Logo, deve o juiz, tanto quanto possível, 
buscar exercer sua liderança calcada na autori-
dade, e não no poder, de forma a obter de sua 
equipe o correlato respeito, e não o medo.

Isso não quer dizer que o juiz, quando ne-
cessário, não deva exercer o poder. Se este lhe foi 
dado, é para ser exercido. Mas com sabedoria, e 
quando necessário. Se debalde todas as tentati-
vas de se buscar o compromisso de um deter-
minado servidor desidioso, por exemplo, deve 
o juiz buscar a sua punição, através do regular 
processo administrativo.

Em verdade, é até necessário o exercício do 
poder em casos que tais, sob pena do líder per-
der o respeito dos demais servidores.

Com efeito, se, diante de um grupo com-
prometido, um determinado servidor insiste em 
destoar dos objetivos conjuntamente traçados, 
acaso ele não seja punido, o líder acaba por per-
der o respeito dos demais envolvidos -“Se ele não 
precisa se comprometer, porque eu tenho que 
fazê-lo?” é a sensação que passa a circundar.

O importante é que as regras, os objetivos 
sejam claros, transparentes. Todos os envolvi-
dos no trabalho precisam saber sob quais regras 
jogam, quais são as aspirações do grupo. Uma 
vez esclarecidas as regras e comprometida a 
equipe, o próprio grupo irá exigir a sanção para 
aquele que se distanciar sem justo motivo. Do 
contrário, onde não sejam claras as regras e os 
objetivos, há clima de insegurança. Não se sabe 

para onde vão, não se sabe quais condutas são 
toleradas e quais não são; não se sabe o que vai 
ser sancionado, o que vai ser permitido; e o pior: 
corre-se o risco de se dar tratamentos diferentes 
a situações iguais, ou tratamentos iguais a situa-
ções diferentes, o que pode implicar em flagrante 
injustiça e correlato clima de insatisfação. Tanto 
o excesso como a omissão no exercício do poder 
resultam em perda de autoridade.

É neste contexto em que se destaca a atua-
ção do juiz.

Como dito, é ele, pela posição que ocupa na 
organização, o seu líder natural. Como tal, é para 
ele que se voltam todas as atenções. “Muito sim-
plesmente, em qualquer agrupamento humano, 
o líder possui o poder máximo de controlar as 
emoções de todos... Os seguidores também pro-
curam, em um líder, um elo emocional que lhes 
dê sustentação” procuram empatia... Quando os 
líderes estimulam as emoções de maneira posi-
tiva... tiram o melhor de cada um... Quando as 
emoções são canalizadas de modo negativo, os 
líderes geram dissonância, solapando os alicer-
ces emocionais que permitem que as pessoas se 
destaquem”4.

Em qualquer agrupamento humano são as 
emoções, os humores quem ditam a qualidade 
do ambiente de trabalho. E não seria diferente 
no Judiciário. Um ambiente, em cujas emoções 
negativas estejam intensamente vívidas, tende 
a ter produtividade baixa, pouca qualidade no 
serviço, além de um alto índice de afastamen-
tos por motivos de saúde. A seu turno, um am-
biente onde preponderem as emoções positivas 
tende a ser mais produtivo, um local para onde 
convergem os bons resultados, na medida em 
que os bons profissionais tendem a nele querer 
permanecer ou ingressar. E cabe ao líder condu-
zir as emoções do grupo.

Com efeito, “a condição emocional e as ati-
tudes do líder afetam de fato o estado de espírito 
de seus liderados e, portanto, seu desempenho. 
Assim sendo, a qualidade da administração dos 
humores da equipe pelo líder e o modo como ele 

4 O Poder da Inteligência Emocional, p. 05, destaque no 
original
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os influencia deixam de ser problemas particu-
lares e tornam-se componentes importantes dos 
resultados da empresa”5.

Logo, “a tarefa emocional do líder é primal 
– ou seja, a primeira – em dois sentidos: é tanto 
o mais original como o mais importante ato de 
liderança”6.

No caso da Justiça Federal, em especial nas 
varas, o líder oficial é o juiz titular, o qual se não 
for o líder emocional, provavelmente terá boa 
parte de sua liderança apoiada sobre o exercício 
do poder. Cabe a ele primeiramente velar pelo 
bom ambiente de trabalho, pelo comprome-
timento da equipe. Para isso lhe são dispostos 
alguns instrumentos, como, por exemplo, a livre 
nomeação do Diretor de Secretaria, a escolha 
dos servidores que exercerão função gratificada, 
em especial aqueles que atuarão no exercício da 
supervisão dos setores da vara.

Ocorre que, se ao lado dos instrumentos 
que lhes são fornecidos, o juiz titular não liderar 
emocionalmente a vara, ou lhe faltar credibili-
dade para tanto, os servidores “podem recorrer 
a algum outro indivíduo, em quem confiem 
e a quem respeitem, em busca de orientação 
emocional”7. Em casos que tais, além da fragi-
lidade da liderança, pode ocorrer divergência 
entre as visões de equipe existentes entre o líder 
de fato e o de direito, com evidente enfraqueci-
mento do grupo, e até eventuais conflitos.

Assim, deve o juiz, quando da administração 
da vara, levar em conta os humores, as emoções 
de seus servidores. Isso não quer dizer que o juiz 
deve atender a todos os seus anseios, mas sim 
atentar para eles e, sempre que possível, condu-
zi-los para a direção que entender produtiva.

O que não pode é o magistrado desconsi-
derar o que pensa e sente o servidor. Eventual 
adoção deste tipo de postura pode resultar em 
um verdadeiro desastre para a administração.

Cite-se, a título de exemplo, uma situação 
em que o juiz escolhe determinado servidor 
para a direção de secretaria. Suponha-se que tal 

5 Ob. Cit., p. 18
6 Ob. Cit., p. 05
7 Ob. Cit., p. 09

servidor, pela sua natureza, não seja capaz de 
perceber e trabalhar com as emoções do grupo. 
Certamente, dentro em pouco, a secretaria irá 
eleger, tacitamente, um novo líder, e este pode 
ver os fatos, e certamente os verá, de forma dife-
rente do diretor. O resultado parece óbvio: uma 
dissonância entre o que busca a secretaria e o 
que dela espera o diretor. Na condição de líder 
máximo do grupo, caberá ao juiz entender os si-
nais emocionais de seus servidores e resolver o 
problema da direção, substituindo, se for o caso, 
o diretor de secretaria, antes que a insatisfação 
se torne uma efetiva conflagração.

Para tanto — ser capaz de visualizar, enten-
der e lidar com as emoções dos servidores —, 
deve o próprio juiz estar, primeiramente, equili-
brado consigo mesmo. Daí a afirmação de que “a 
tarefa básica do líder é o equivalente emocional 
da boa higiene: manter suas próprias emoções 
sob controle. É simples: o líder não poderá ser 
eficaz no gerenciamento das emoções de mais 
ninguém caso não lide com as suas próprias, an-
tes de mais nada. Assim, o modo como ele se 
sente deixa de ser apenas uma questão priva-
da; dada a realidade do contágio emocional, as 
emoções do líder têm conseqüências públicas”8. 
Isso não quer dizer que o líder não possa passar 
por problemas, ou mesmo com eles sofrer. Mas 
tais problemas não poderão afetar seus relacio-
namentos profissionais, e muito menos ditar as 
regras de conduta de sua equipe.

“Em geral, quanto mais exigente for o tra-
balho em termos emocionais, mais empatia e 
assistência o líder precisará proporcionar”9. Isso 
porque, quanto mais se exige do servidor, mas 
facilmente ele se deparará com suas emoções, 
sejam elas positivas ou negativas. E, indiscuti-
velmente, o ambiente forense é um ambiente 
exigente em termos emocionais.

Assim, é de se exigir que o juiz tenha empa-
tia, entendida esta como a capacidade de levar 
em conta os sentimentos dos servidores, para a 
tomada de decisão. Ainda mais quando se tem 
no quadro um grupo de servidores qualificados, 

8 Ob. Cit., p. 46
9 Ob. Cit., p. 17
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como é o caso da Justiça Federal. Não se afirma 
com isso que tenha que ser feita a vontade deles, 
mas devidamente sopesados seus sentimentos, 
suas percepções da realidade, e até mesmo seus 
entendimentos jurídicos sobre a matéria, quan-
do da adoção de qualquer postura que interfi-
ra diretamente em suas vidas, seja pessoal, seja 
profissional.

Como dito, o papel do juiz, enquanto líder, 
“não é apenas impor regras e dar ordens à ca-
mada seguinte. Em vez disso, o papel do líder é 
servir”10, dar assistência a seus subordinados.

Deve o juiz identificar e satisfazer as neces-
sidades de seus servidores e servi-los, e não sa-
tisfazer as suas vontades. “Uma vontade é um 
simples anseio que não considera as conseqüên-
cias físicas ou psicológicas daquilo que se deseja. 
Uma necessidade, por outro lado, é uma legítima 
exigência física ou psicológica para o bem-estar 
do ser humano”11. Logo, se um servidor deseja 
“emendar” um feriado para viajar a lazer, está-
se diante de uma verdadeira vontade, na medida 
em que tal desejo não leva em consideração as 
conseqüências de tal ato para o serviço. Toda-
via, se o mesmo pedido de “emenda” do feriado 
tiver por objetivo viajar para visitar um parente 
querido doente, com sérios problemas de saú-
de, tal pedido pode deixar de ser uma vontade 
para se tornar uma necessidade, na medida em 
que essa situação pode afetar de forma intensa e 
consistente a condição emocional do servidor. E 
se as necessidades não forem devidamente con-
sideradas e satisfeitas, podem repercutir negati-
vamente no resultado do trabalho.

Embora às vezes seja difícil a distinção da 
mera vontade da necessidade, esta diferenciação 
é de suma importância. Como afirma Maslow, 
“estabelecer limites, regras e padrões é funda-
mental para satisfazer as necessidades de se-
gurança e proteção”12. Se ausente ou deficiente 
no líder a capacidade de distinguir vontade de 
necessidade, certamente não terá ele condições 
de estabelecer os necessários limites para a satis-

10 O Monge e o Executivo, p. 50
11 Ob. Cit., p. 53
12 Ob. Cit., p. 55

fação das necessidades de segurança e proteção, 
como acima afirmado. E, tanto a falta quanto o 
excesso de limites importam em transferência 
da zona de autoridade para a de poder.

Analisando a hierarquia das necessidades 
humanas, Maslow assim as classifica em ordem 
de prioridade:

Comida, água, moradia1) 
Segurança e proteção2) 
Pertencimento e amor3) 
Auto-estima4) 
Auto-realização5) 

A primeira necessidade há de ser atendida 
com o fruto natural do trabalho: a remuneração. 
A segunda, como dito, necessariamente passa 
pelo estabelecimento de limites, regras e pa-
drões. “Uma vez atendidos os dois níveis básicos 
de necessidades, os sentimentos de pertencer à 
empresa e de ser amado tornam-se necessidades 
incentivadoras. Isso inclui a necessidade de fazer 
parte de um grupo saudável, com relacionamen-
tos acolhedores e saudáveis. Uma vez satisfeitas 
essas necessidades, o estímulo vem da auto-
estima, o que inclui a necessidade de sentir-se 
valorizado, tratado com respeito, apreciado, en-
corajado, tendo seu trabalho reconhecido, pre-
miado, e assim por diante... Uma vez satisfeitas 
essas necessidades, a necessidade passa a ser de 
auto-realização... Auto-realizar-se é tornar-se 
o melhor que você pode ser ou é capaz de ser. 
Nem todos podem ser presidentes da empresa 
ou o melhor aluno da sala. Mas todos podem 
ser o melhor empregado, julgador ou estudante 
possível. E... o líder deve incentivar e dar condi-
ções para que as pessoas se tornem o melhor que 
podem ser”13.

Em conjunto com o controle das emoções 
do grupo, deve o juiz saber explorar, dentro 
do universo eclético que compõe o quadro de 
servidores, o que cada um tem de melhor para 
oferecer, até como forma de permitir que cada 
servidor alcance sua própria excelência.

Como decorrência da própria natureza, as 
pessoas possuem diferentes qualidades e de-

13 Ob. Cit., p. 55-56

102

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



feitos. Enquanto algumas apresentam maiores 
facilidades para o desempenho de determinada 
tarefa, outras apresentam grandes dificuldades 
para o mesmo contexto.

A facilidade no desempenho de determina-
da tarefa ou atividade é o que chamamos talento. 
As pessoas possuem diferentes talentos. Umas 
são capazes de desempenhar com facilidade de-
terminadas atividades que para outras parece 
quase impossível, e isso de maneira recorrente. 
Assim, para fins de conceituação, trataremos 
talento como “qualquer padrão recorrente de 
pensamento, sensação ou comportamento que 
possa ser usado produtivamente”14.

O talento é biológico, porque decorre de co-
nexões cerebrais. Embora haja certa discussão 
sobre a possibilidade de alteração destas cone-
xões, o certo é que a realidade mostra a enorme 
dificuldade dessa alteração, na medida em que 
as pessoas, em geral, mantêm, ao longo da vida, 
aquilo comumente chamado de “jeito de ser”, 
ou seja, mantém seus padrões de conduta, aí in-
cluído o aspecto psicológico.

Uma vez reconhecida a existência do talen-
to, é necessário o seu desenvolvimento, de for-
ma a se tornar um ponto forte do servidor.

Ao contrário de um sucesso esporádico na 
realização de uma determinada tarefa, o ponto 
forte significa o “desempenho estável e quase 
perfeito em determinada atividade15”.

Isso não quer dizer que o desempenho tenha 
que ser perfeito e sempre igual. Em absoluto. O 
que se deve entender por estável e quase perfei-
to é aquele desempenho que se repete com fre-
qüência, sendo a regra, e em qualidade superior 
à média. Assim, se um determinado servidor é 
capaz de encaminhar expedientes para publi-
cação, sem erros freqüentes, em velocidade dez 
por cento superior aos seus demais colegas, aqui 
está um ponto forte seu.

Todavia, para que se torne um ponto forte, 
o talento precisa ser desenvolvido, agregado a 
conhecimento e técnica. Afora um talento ex-
cepcional, raramente encontrado, ele não se tor-

14 Descubra Seus Pontos Fortes, p. 55
15 Ob. Cit., p. 30

nará um ponto forte se não for refinado com co-
nhecimento e técnicas, e isso há de se dar através 
de cursos e treinamentos.

O treinamento é fundamental, seja para o 
exercício da liderança, seja para o desenvolvi-
mento das aptidões que nos são inerentes, bem 
como para minorar os danos decorrentes de 
nossos pontos fracos.

Igualmente importante ao descobrimento e 
desenvolvimento do ponto forte do servidor, é 
a sua correta alocação em uma área de atuação 
compatível com seu ponto forte (talento + co-
nhecimento + técnica). Se um servidor não tem 
por natureza empatia, é impaciente, sisudo, cla-
ramente não deverá estar ligado a uma ativida-
de que envolva atendimento ao público, pois tal 
mister exige, primeiramente, paciência e simpa-
tia. Lado outro, uma pessoa mais extrovertida e 
amável poderá ter suas qualidades desperdiçadas 
caso seja convocada a trabalhar em isolamento, 
numa atividade meramente burocrática.

Podemos, portanto, concluir que a função 
máxima de liderança dentro da vara deve ser 
exercida pelo juiz, o qual é, na esfera adminis-
trativa, o líder nato de sua equipe. Como tal, 
deve o juiz manter suas emoções sobre controle, 
e controlar positivamente as emoções do grupo, 
de forma a tornar o ambiente de trabalho saudá-
vel, e, como tal, propiciar a contribuição positiva 
de seus servidores. Como forma de obter o me-
lhor rendimento do grupo, o juiz deve, ao lado 
da questão emocional, ser capaz de identificar 
os talentos de cada servidor, e buscar meios de 
transformar tais talentos em pontos fortes. Para 
isso, tanto o juiz, como os servidores, deverão 
ser instados a permanente evolução, seja através 
de cursos, seminários, ou qualquer outra forma 
que permita a ele incrementar seus conhecimen-
tos e técnicas naquilo que lhe é exigido.

Por fim, afirmamos com Bill Hewlett: “Ho-
mens e mulheres desejam fazer um bom traba-
lho. Se lhes for dado o ambiente adequado, eles 
o farão”16.

16 In O Monge e o Executivo, p. 97
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Indicações práticas visando à razoável duração do processo penal
Juiz Federal Leão Aparecido Alves

1 Introdução
O direito a um julgamento célere encontra 

sua gênese mais conhecida na Magna Carta de 
1215, por meio da qual o Rei João Sem Terra se 
comprometeu a não vender, não recusar, nem 
protelar o direito de qualquer pessoa de obter 
justiça1. Depois, esse direito foi reconhecido, 
no âmbito criminal, na Declaração de Direitos 
do Povo da Virginia, em 17762, para, enfim, ser 
consagrado na Sexta Emenda à Constituição dos 
Estados Unidos da América, em 17913. No di-
zer de Adauto Suannes, “[a] 6ª Emenda, de certa 
forma, contemplava os princípios que diziam 
com o fair trial, pois assegurava”, dentre outros, 
“o direito a um julgamento rápido”4.

Em 2004, por meio da Emenda Constitu-
cional 45, foi acrescentada à nossa Declaração 
de Direitos (Art. 5º, LXXVIII, da Constituição 
do Brasil) a garantia de que, “a todos, no âm-
bito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante a boa intenção, o legislador 
precisa se conscientizar de que a razoável dura-
ção do processo depende de que ele assegure ao 
Poder Judiciário “os meios que garantam a ce-
leridade de sua tramitação.” Nesse sentido, José 
Afonso da Silva, depois de esclarecer que “[o] ter-
mo ‘processo’ deve ser tomado no sentido abran-
gente de todo e qualquer procedimento judicial 
e administrativo; isso também já está assegurado 
no art. 37, pois, quando aí se estatui que a eficiên-
cia é um dos princípios da Administração Públi-

1 Decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos da 
América no caso Klopfer v. North Carolina, 386 U.S. 
pág. 223 (1967), em que há um apanhado sobre as ori-
gens do direito a um rápido julgamento.

2 Klopfer, pág. 225.
3 Klopfer, págs. 225 e 226.
4 Os Fundamentos Éticos do Devido Processo Penal. 2ª 
ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribu-
nais, 2004, p.129.

ca, por certo que nisso se inclui a presteza na so-
lução dos interesses pleiteados”5, indaga, coberto 
de razão, “[f]ica sempre a dúvida: se a prestação 
jurisdicional assegurada no inciso XXXV e a efi-
ciência do art. 37 não tiveram eficácia, será que 
a introdução de mais uma norma assecuratória 
desses direitos individuais terá?” 6

No contexto do processo criminal brasilei-
ro, a razoável duração do processo, além de ga-
rantia constitucional, é requisito de eficácia da 
decisão respectiva, à vista do verdadeiro “campo 
minado”7 da prescrição (Código Penal, arts. 107, 
IV; 109; 110, 115 e 117). Além disso, a demo-
ra em levar os acusados a julgamento colabora 
para a impunidade, na medida em que a memó-
ria das testemunhas fica gravemente prejudica-
da pela passagem do tempo.

Por isso, no âmbito criminal, essa garantia 
não interessa apenas ao acusado, mas, também, 
à sociedade, que tem vívido interesse em que 
os suspeitos sejam levados a julgamento o mais 
rápido possível. A sociedade, conturbada pelo 
crime, reclama o apaziguamento decorrente do 
julgamento rápido, público e justo8.

No caso de réus presos, os tribunais têm, há 
muito, exigido a observância de um prazo razoá-
vel no julgamento da causa. Aliás, os réus presos 
são os mais preocupados com essa garantia cons-
titucional, na medida em que os demais sempre 
contam com a camaradagem da prescrição9.

5 Comentário Contextual à Constituição. São Paulo, 
Malheiros Editores, 2005, p. 176.

6 Ibidem.
7 Referência ao conhecido jogo de computador no qual 
o objetivo é revelar um campo de minas, sem que ne-
nhuma delas seja detonada.

8 Recentemente, de 22 a 27 de março de 2010, o País 
acompanhou com angústia o julgamento do casal 
Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, condena-
dos pelo homicídio da filha do primeiro.

9 Não obstante, acusados respondendo ao processo em 
liberdade, tais como servidores públicos e candidatos 



Diante dessa realidade, propomos, nestes 
rabiscos, a adoção de medidas, visando à razo-
ável duração do processo penal, que não depen-
dem de modificação legislativa10.

2 Medidas a serem adotadas pelos 
juízes
1. Determinar às partes a realização de dili-

gências que independam de intervenção judicial.
O Juízo não está obrigado a determinar a 

realização de diligências que podem ser proce-
didas pelas próprias partes. Assim, o juiz deve 
determinar às partes que procedam à realização 
das diligências que independam de intervenção 
judicial.

Em se tratando de documentos, por exem-
plo, tanto a acusação11, quanto a defesa12, dis-
põem de amplos poderes para a obtenção deles, 
especialmente quando estão sob a guarda de en-
tes públicos. Nesse sentido, o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF-1ª Região) tem deci-
dido que não ocorre cerceamento de defesa no 
indeferimento da requisição judicial de docu-
mentos que podem ser obtidos pela própria par-
te13. Não discrepa dessa orientação a jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)14.

a emprego aguardando o “nada consta”, já nos trouxe-
ram a preocupação na rápida solução da causa.

10 No Brasil, inúmeras modificações legislativas mais 
complicam do que resolvem. Em artigo disponível 
na internet, Damásio de Jesus arrola diversas incoe-
rências de nossa legislação penal e processual penal 
(Jesus, Damásio de. Justiça e impunidade. São Paulo: 
Complexo Jurídico Damásio de Jesus, out. 2000. Dis-
ponível em: <www.damasio.com.br>).

11 Lei Complementar 75/1993, art. 8º, II e VIII, §§ 2º e 
3º; C.P.P., art. 47.

12 Constituição, art. 5º, XXXIII e XXXIV; Lei 8.906/1994, 
art. 7º, XIII, XIV, XV e XVI; Lei Complementar 
80/1994, art. 44, inciso X.

13 ACR 1999.35.00.014626-0/GO, Rel. Desembargador 
Federal Tourinho Neto, Terceira Turma, DJ p. 07 de 
12/01/2007; ACR 1998.35.00.011558-7/GO, Rel. De-
sembargador Federal Tourinho Neto, Terceira Tur-
ma, DJ p. 21 de 13/07/2007.

14 MS 5370/DF, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Pri-
meira Seção, julgado em 12/11/1997, DJ 15/12/1997 
p. 66185; RHC 10403/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, 

No tocante ao endereço de testemunhas, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
(Supremo ou STF) é pacífica no sentido de que 
incumbe à parte “obter e fornecer ao Juízo o en-
dereço correto de suas testemunhas.”15

Por conseguinte, todas as diligências que 
puderem ser cumpridas, a contento, pelas par-
tes, não devem sobrecarregar, ainda mais, os 
ombros da Secretaria do Juízo.

2. Analisar, de forma criteriosa, as diligên-
cias requeridas pelas partes.

No tocante às diligências sujeitas à reserva 
jurisdicional, o juiz deve aquilatar, de forma cri-
teriosa, sobre a necessidade delas.

Nos termos do art. 402 do Código de Pro-
cesso Penal (CPP), “[p]roduzidas as provas, 
ao final da audiência, o Ministério Público, o 
querelante e o assistente e, a seguir, o acusado 
poderão requerer diligências cuja necessidade se 
origine de circunstâncias ou fatos apurados na 
instrução.” (grifei).

Dessa forma, e, não obstante o princípio 
da busca da verdade real16, somente devem 
ser deferidas as “diligências cuja necessidade se 
origine de circunstâncias ou fatos apurados na 
instrução”17 .

Quinta Turma, julgado em 20/02/2001, DJ 26/03/2001 
p. 436.

15 HC 90144/BA, Relator Min. Carlos Britto, Primeira 
Turma, julgado em 20/03/2007, DJe-072 03-08-2007 
DJ 03-08-2007 P. 87). No mesmo sentido: STF, HC 
72177/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Segunda Tur-
ma, julgado em 08/08/1995, DJ 15-09-1995 P. 29509; 
RE 110315/SP, Relator Min. Aldir Passarinho, Segun-
da Turma, julgado em 06/11/1987, DJ 05-02-1988 P. 
1388.

16 STF, HC 68088/SP, Relator Min. Moreira Alves, Pri-
meira Turma, julgado em 04/09/1990, DJ 12-10-1990 
P. 10045.

17 Nesse sentido: TRF-3ª Região, ACR 98.03.096608-1/
SP, Relator Desembargador Federal André Nabarrete, 
Quinta Turma, Data da decisão: 26/06/2001, DJ 
21/08/2001 P. 869; ACR 94.03.037484-5/SP, Relato-
ra Desembargadora Federal Ramza Tartuce, Quinta 
Turma, Data da decisão: 15/05/2001, DJ 26/06/2001 
P. 192; STF, HC 87728/RJ, Relator Min. Carlos Britto, 
Primeira Turma, julgado em 20/06/2006, DJ 22-09-
2006 P. 38.
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Por outro lado, a avaliação da necessidade 
da realização das diligências requeridas pelas 
partes é da competência do juiz processante da 
causa penal. Por isso, a jurisprudência do Su-
premo “fixou-se no sentido de que ‘[n]ão cons-
titui cerceamento de defesa o indeferimento de 
diligências requeridas pela defesa, se foram elas 
consideradas desnecessárias pelo órgão julgador 
a quem compete a avaliação da necessidade ou 
conveniência do procedimento então proposto’ 
[HC n. 76.614, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 
DJ de 12.6.98].”18

3. Expedir mandados de busca atendendo 
ao requisito da particularidade.

Nos termos do art. 240 do CPP, a busca do-
miciliar tem por objetivo apreender crimino-
sos, ou coisas relacionadas à prática delituosa. 
“[O]s limites objetivos e subjetivos da busca e 
apreensão hão de estar no ato que a determine, 
discrepando, a mais não poder, da ordem jurí-
dica em vigor delegar a extensão à autoridade 
policial.”19

Assim sendo, ao determinar a expedição 
do mandado de busca, o Juízo deverá explicitar 
quais objetos poderão ser apreendidos, sob pena, 
de um lado, de invadir a privacidade alheia des-
necessariamente, e, de outro, de sobrecarregar a 
Secretaria com pedidos de restituição que pode-
riam ser evitados.

4. Determinar que os réus substituam os 
depoimentos das testemunhas abonatórias por 
declarações particulares.

Nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição 
do Brasil, “ninguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal con-
denatória”. Esse dispositivo consagra a presun-
ção de inocência do réu, a qual somente pode ser 
afastada mediante a produção, pela acusação, de 
prova acima de dúvida razoável. Assim sendo, o 
réu não precisa provar que tem bons anteceden-

18 HC 99015/SC, Relator Min. Eros Grau, Segunda Tur-
ma, julgado em 23/06/2009, DJe-157 21-08-2009, grifei.

19 STF, MS 23454/DF, Relator Min. Marco Aurélio, Tri-
bunal Pleno, julgado em 19/08/1999, DJ 23-04-2004 
P. 8. No mesmo sentido: STF, RE 418416/SC, Relator 
Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 
10/05/2006, DJ 19-12-2006 P. 37.

tes, boa conduta social e personalidade normal 
(Código Penal, art. 59).

Nesse contexto, não há dúvidas de que a 
oitiva de testemunhas meramente abonatórias 
pode ser substituída por declarações escritas20.

Dessa forma, não há óbice a que o juiz de-
termine ao réu que substitua o requerimento de 
oitiva de testemunhas meramente abonatórias, 
por declarações firmadas por essas testemunhas, 
atestando a ausência de fatos que desabonem a 
conduta social e familiar do acusado.

5. Indeferir requerimento de abertura de in-
cidente de insanidade mental carente de funda-
mentação idônea.

Somente a “existência de fundada dúvida 
sobre a integridade mental” do acusado “auto-
riza a instauração de incidente de insanidade 
mental (Código de Processo Penal, art. 149).”21

Por outro lado, “é preciso que a dúvida a 
respeito da sanidade mental do acusado ou in-
diciado seja razoável, demonstrativa de efetivo 
comprometimento da capacidade de entender 
o caráter ilícito ou determinar-se conforme esse 
entendimento.”22

Por conseguinte, devem ser indeferidos, de 
plano, os requerimentos de instauração de in-
cidente de insanidade mental que não estejam 
apoiados em fundamentação idônea.

6. Proceder à venda antecipada dos bens 
apreendidos, sujeitos à pena de perdimento.

20 HC 68014/RJ, Relator Min. Aldir Passarinho, Segun-
da Turma, julgado em 29/05/1990, DJ 21-09-1990 P. 
9783.

21 STJ, RHC 9906/ES, Rel. Ministro Hamilton 
Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 27.11.2000, 
DJ 19.02.2001 p. 239. No mesmo sentido: STF, HC 
83149/RJ, Relatora Min. Ellen Gracie, Julgamen-
to: 16/12/2003, Segunda Turma, DJ 27-02-2004 P. 
37; HC 67836/SP, Relator Min. Celso de Mello, Julga-
mento: 06/02/1990, Primeira Turma, DJ 16-03-1990 
P. 1869; STJ, RHC 14.429/SP, Rel. Ministro Jorge 
Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 17.06.2003, 
DJ 29.09.2003 p. 279; RHC 19.698/MS, Rel. Ministro 
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03.08.2006, 
DJ 25.09.2006 p. 281.

22 Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal 
Comentado. São Paulo, 3ª edição, Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 320.
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A venda antecipada de bens sujeitos à pena 
de perdimento (Código Penal, art. 91) está au-
torizada, expressamente, no tocante aos bens 
utilizados na prática dos crimes definidos na Lei 
11.343/2006 (art. 62, § 4º), especialmente os de 
tráfico de drogas e de associação para a prática 
desse delito.

No tocante aos bens relacionados a outros 
delitos, que sejam facilmente deterioráveis ou 
que o decurso do tempo acarrete a perda de 
seu valor econômico, a aplicação, por analogia 
(CPP, art. 3º) do art. 120, § 5º, do CPP, constitui 
base legal idônea para a alienação cautelar.

Ademais, recentemente, o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação 
nº 30, de 18 de fevereiro de 2010, aconselhou os 
juízes a procederem à alienação antecipada de 
bens apreendidos.

3 Medidas a serem adotadas pelo 
Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região23

Nosso Tribunal tem colaborado enorme-
mente no melhoramento da persecução penal, 
podendo ser destacados a tramitação dos inqué-
ritos policiais entre o Ministério Público e a Polí-
cia Federal; a disponibilização de equipamentos 
de gravação de depoimentos em audiências; a 
especialização de Varas Criminais; a criação das 
Turmas Criminais, dentre outras iniciativas.

Não obstante, sugerimos a adoção de outras 
medidas que, igualmente, se nos afiguram efi-
cazes.

1. Realização de convênio com o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) respectivo a fim de 
serem obtidos diretamente os endereços dos 
acusados, sem a necessidade da expedição de 
ofícios.

2. Acesso ao sistema processual das demais 
Seções Judiciárias da 1ª Região, com o objetivo 
de emitir as certidões de distribuição, tanto as 

23 Na elaboração desse ponto, agradeço a inestimável co-
laboração dos servidores do Juízo Federal da 11ª Vara 
da Seção Judiciária do Estado de Goiás (SJGO), em 
especial da Diretora de Secretaria, Estrela Bohadana 
Rodrigues.

negativas quanto as positivas, tendo em vista 
que, por meio da internet, somente são emitidas 
as certidões negativas.

3. Disponibilizar, na internet, o inteiro teor 
dos despachos, decisões e sentenças, com o ob-
jetivo de reduzir o atendimento aos advogados 
e partes tanto no balcão da Secretaria do Juízo, 
quanto por meio de telefone.

4. Criação de mecanismo para possibilitar a 
emissão de certidões narrativas dos processos, 
por meio da internet, a exemplo do que já vem 
sendo feito no Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, com o objetivo de reduzir o trabalho da 
Secretaria.

5. A extinção da pasta de Boletins Estatísti-
cos, tendo em vista que todos os dados se encon-
tram armazenados no sistema. Assim, bastaria 
que o próprio sistema remetesse para o e-mail 
do Juiz todos os boletins gerados, para fins de 
conhecimento.

6. Acesso ao Sistema Nacional de Informa-
ções Criminais (SINIC), da Polícia Federal, para 
o aproveitamento dos dados respectivos no pre-
enchimento da rotina de Rol de Culpados, pois 
os dados pertinentes já se encontram arquiva-
dos naquele sistema.

7. Unificação do Cadastro de Bens Apreen-
didos do CNJ com o já existente na Polícia Fe-
deral, a fim de evitar a repetição de atos desne-
cessários.

4 Medidas a serem adotadas pela 
Polícia Federal24

1. A remessa dos equipamentos de rádios 
clandestinas apreendidos diretamente à Agência 
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), jun-
tando-se aos autos o comprovante de recebimen-
to, para que sejam desvinculados do processo.

2. A remessa das cédulas falsas diretamente 
ao Banco Central do Brasil (BACEN), para cus-
tódia, juntando-se nos autos 3 (três) notas para 
contraprova, apondo-se o carimbo de “moeda 
falsa”, juntando-se o comprovante de remessa 
nos autos.

24 Agradeço, na elaboração deste ponto, também, a aju-
da dos servidores da 11ª Vara da SJGO.
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3. As armas e munições apreendidas, cujo 
detentor não tiver licença ou o registro, e que 
não guardem conexão com o crime de compe-
tência da Justiça Federal, deverão ser remetidas, 
juntamente com cópia dos autos, ao Ministério 
Público Estadual, para proceder como entender 
de direito.

4. As armas e munições apreendidas, que fo-
rem instrumentos ou produto de crimes da com-
petência da Justiça Federal, deverão permanecer 
em poder da Polícia Federal até a sentença, tendo 
em vista que o Exército somente recebe os arma-
mentos para destinação definitiva, nos termos do 
art. 25 da Lei 10.826/2003, ao passo que as Seções 
Judiciárias, normalmente, não dispõem de depó-
sito para a guarda de objetos dessa natureza.

5. Os documentos apreendidos deverão ser 
autuados em apenso, e numerados, inclusive li-
vros e agendas, evitando que fiquem dentro de 
envelopes, no bojo dos inquéritos, possibilitan-
do, assim, amplo acesso pelas partes.

6. As moedas estrangeiras, as jóias e os che-
ques deverão ser remetidos diretamente à Caixa 
Econômica Federal (CEF). Os cheques devem 
ser depositados em conta judicial vinculada à 
pessoa em poder de quem foram apreendidos. 
As moedas estrangeiras e as jóias deverão ficar 
em poder da CEF, até ulterior decisão do Juízo, 
mediante a respectiva comprovação do recebi-
mento nos autos.

7. No caso de contrabando ou descaminho, 
as mercadorias apreendidas (inclusive veículos), 
devem ser remetidas à Receita, para aplicação ad-
ministrativa da pena de perdimento, se for o caso, 
mediante a devida comprovação nos autos.

8. Por ocasião do cumprimento dos Man-
dados de Busca e Apreensão ou de prisão em 
flagrante, evitar apreensões desnecessárias que 
não tenham relação com o crime sob investiga-
ção, bem como que não configurem a prática de 
outros crimes.

9. Após a confecção dos laudos periciais, 
efetuar, diretamente, a devolução ao detentor 
dos objetos que não interessarem ao processo, 
mediante a lavratura do respectivo termo de en-
trega nos autos.

10. Por ocasião da elaboração do relatório 
conclusivo das investigações, relacionar todos 

os materiais apreendidos e sua respectiva desti-
nação, indicando as folhas dos autos. Essa provi-
dência visa a possibilitar, quanto aos objetos que 
não tiveram destinação no curso do inquérito, 
que o juiz possa, por ocasião do recebimento da 
denúncia, decidir a respeito, ou determinar a 
venda antecipada do bem.

11. Dar prioridade às perícias referentes às 
grandes operações, para evitar que o processo 
seja sentenciado sem os laudos.

12. No caso de apreensão de veículos, ve-
rificar se interessa à Polícia Federal ficar como 
depositária deles, devendo o requerimento ser 
encaminhado ao Juízo imediatamente para 
apreciação, indicando o depositário, bem como 
observando os termos do disposto no art. 10, I, 
da Resolução 435/2005, do Conselho da Justiça 
Federal (CJF).

13. Antes de encaminhar documentos e/ou 
materiais apreendidos referentes aos inquéritos 
já relatados, confirmar se o procedimento tra-
mita nesta Seção Judiciária, observando-se os 
casos de declinação de competência para remes-
sa direta ao destinatário.

4 Medidas a serem adotadas pelas 
partes
1. O autor deve selecionar as ações penais a 

serem ajuizadas.
Em diversos casos, principalmente envol-

vendo crimes contra o Sistema Financeiro Na-
cional, bem como casos envolvendo desvio ou 
apropriação de recursos públicos, a investigação 
tem sido iniciada, no âmbito da Polícia Federal, 
depois de decorridos 4 ou mais anos da data da 
suposta prática criminosa. Isso compromete, de 
forma irremediável, a eficácia, porque acarreta, 
por via de consequência, a demora na proposi-
tura da ação penal.

A propositura de ação penal para proces-
sar e julgar fato ocorrido há mais de 4 anos, é, 
em muitos casos, uma atividade inútil. Muitos 
crimes são punidos com pena mínima igual ou 
inferior a 1 ano de privação de liberdade. Nesse 
caso, é cabível, conforme a hipótese, a transação 
penal ou a suspensão condicional do processo 
(Lei 9.099/1995, arts. 76 e 89, respectivamente). 
Porém, se o réu não fizer jus ao benefício, o pro-
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cesso irá a julgamento, e, se houve condenação, 
na maioria das vezes, a pena aplicada não será 
executada, diante da prescrição, que, nesse caso, 
ocorre em 4 anos, abarcando, assim, penas fi-
xadas em até o dobro do mínimo legal (Código 
Penal, art. 109, V).

Temos visto, infelizmente, ações penais pro-
postas depois de mais de 8 anos da data do fato. 
Nesses casos, a inutilidade dessas ações salta aos 
olhos, porque somente uma improvável pena 
superior a 4 anos, reservada para poucos delitos, 
salvará o processo da irrelevância.

O dispêndio de recursos materiais e huma-
nos para obter, no final, uma sentença que, ain-
da que condenatória, não será passível de execu-
ção, atenta contra a eficiência da Administração 
Pública (Constituição, art. 37, “caput”) e a ga-
rantia da razoável duração dos processos viáveis 
(Constituição, art. 5º, LXXVIII).

Dessa forma, a regra da obrigatoriedade da 
ação penal (CPP, art. 24) deve ser contrabalan-
çada pelos princípios constitucionais acima re-
feridos, pois estes são mais importantes do que 
regras25, e, além disso, “a preservação dos prin-
cípios impõe, seguidas vezes, a transgressão das 
regras.”26

2. As partes devem verificar a necessidade 
da oitiva de cada testemunha a ser arrolada, es-
pecialmente quando for preciso expedir carta 
precatória.

“A quantidade de testemunhas que com-
parece em juízo não é dado relevante para o 
convencimento do juiz”27. Assim sendo, é ne-
cessário que as partes verifiquem, com critério, 

25 Nesse sentido, dentre outros precedentes: TRT-12ª 
Região, RO-V 00933-2006-006-12-00-3, Rel. Juíza 
Mari Eleda Migliorini, Terceira Turma, TRT-SC/DOE 
04.04.2007; TRF-1ª Região, AR 2002.01.00.002925-7/
DF, Rel. Acórdão Juíza Federal Gilda Maria Carneiro 
Sigmaringa Seixas (conv), Terceira Seção, DJ de 
03/05/2006, p. 4; CC 2005.01.00.029896-3/MG, Rel. 
Desembargador Federal Leomar Barros Amorim de 
Sousa, Quarta Seção, DJ de 14/10/2005, p. 3.

26 STF, RE 433512/SP, Relator Min. Eros Grau, Segunda 
Turma, julgado em 26/05/2009, DJe-148 07-08-2009.

27 STF, HC 76102/PR, Relator Min. Maurício Corrêa, 
Segunda Turma, julgado em 25/11/1997, DJ 13-02-
1998 P. 4.

a necessidade de ouvir a testemunha, a fim de 
evitar a prática de atos desnecessários.

Na Justiça Federal, em especial na Primeira 
Região, é comum a realização da instrução, inte-
gralmente, por meio de cartas precatórias. Ora, 
os juízos estaduais e federais já se encontram 
por demais assoberbados com suas próprias 
causas, e não podem dar prioridade às cartas 
precatórias. Dessa forma, quanto menos cartas 
precatórias forem expedidas, mais rápida será a 
conclusão do processo.

3. As partes devem fornecer o endereço atu-
alizado das testemunhas, e o autor, também, o 
do réu.

Em muitos casos, nos quais a investigação 
criminal perdurou por mais de 2 ou 3 anos, 
como é comum, o autor, ao ajuizar a ação penal, 
não tem tido o cuidado de atualizar o endereço 
dos réus e das testemunhas.

Esse procedimento provoca, em diversas 
oportunidades, a expedição de mandados de 
intimação e de cartas precatórias desnecessaria-
mente, e, por via de consequência, o atraso na 
conclusão do processo.

4. As partes devem verificar se as provas re-
queridas são, efetivamente, necessárias ao escla-
recimento da verdade substancial.

O juízo não está obrigado a deferir provas 
irrelevantes para a busca da verdade substancial 
da causa. Assim, a parte que requer a prova tem 
o dever, decorrente do princípio da lealdade pro-
cessual, de propor, apenas, provas necessárias ao 
esclarecimento da verdade substancial da causa.

O requerimento de produção de provas, sem 
que se atente para a sua efetiva necessidade, é um 
desastre para a razoável duração do processo.

5 Conclusão
Não devemos esperar soluções legislativas 

que ataquem, de forma frontal, as verdadeiras 
causas da morosidade na Justiça Criminal, mas, 
ao contrário, nos anteciparmos ao legislador, na 
busca por soluções que sejam compatíveis com 
a Constituição e não ofendam preceito legal ex-
presso.
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Evolução do conceito da cláusula do “acesso à justiça” 
 e administração da justiça

Juiz Federal Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo

Não se cuida, aqui, do tratamento acerca de 
medidas praticas referentes à administração do 
Poder Judiciário, mas de expor, em linhas gerais, 
as relações na evolução da concepção histórica 
da administração da justiça em face do desen-
volvimento do conteúdo da cláusula do “acesso 
à justiça”.

Assim, promovendo-se um corte histórico a 
partir do chamado jusracionalismo naturalista, 
constatamos um longo percurso no qual a ciên-
cia jurídica, a partir do modelo racionalista em 
um primeiro momento, passando pelas concep-
ções históricas, “evoluiu” dos sistemas de direito 
natural para os de direito positivo.

A evolução dos sistemas do direito natural 
para os do direito positivo ocorreu com a cres-
cente assimilação do direito pelo Estado Mo-
derno e o aumento do volume das leis escritas, 
emanadas do poder constituído, como resultado 
da atividade de apreensão racional do direito e 
mais, com não menos importância, das novas 
noções de soberania e separação dos poderes da 
Revolução Francesa.1

Nesse meio, verifica-se a monopolização 
da produção jurídica (desde o advento dos Es-
tados Nacionais Modernos 2), a noção dogmá-
tica da completude do ordenamento jurídico 
e da neutralidade da norma. De outro lado, a 
soberania, titularizada pela nação, surgia como 
força a tornar inarredavelmente observáveis as 
determinações da autoridade.3 Já a teoria da se-
paração dos poderes determinava a necessidade 

1 Cf. FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Introdução ao 
estudo do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 73-83.

2 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: Lições de 
filosofia do direito. São Paulo: Ícone. 1996, p. 27.

3 Expõe Tércio Sampaio que: “...a substituição do rei 
pela nação, conceito mais abstrato e, portanto, mais 
maleável, permitiria a manutenção do caráter uno, in-
divisível e inalienável e imprescritível da soberania...” 
(FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao 
estudo do direito. 2.ed., São Paulo: Atlas, 1994, p. 74)

de uma especificação da função jurisdicional, o 
que ocorreu com a sua depuração em relação às 
demais funções estatais, em especial, com o seu 
afastamento em relação ao elemento político 
cuja influência no judiciário foi reputada como 
ilegítima.4

Portanto, o Direito passou a identificar-se 
com o Direito Estatal, legitimando-se tão so-
mente pela autoridade da fonte, com o que res-
tava forjado o instrumento legitimador da domi-
nação estatal, desde que sua concepção noética 
completamente formal e refratária a elementos 
metafísicos admitia qualquer conteúdo. O direi-
to assim como o Estado liberal que o concebia 
eram entes neutros. A positividade jurídica 
dava ao Estado a forma do desenvolvimento de 
suas funções, dentro de uma legitimidade sistê-
mica-instrumental, sem conteúdo material pré-
vio 5. O direito transformou-se em instrumento 
do Estado sem que se verificasse o contrário,6 ao 
valor justiça sobrepunha-se a segurança, segu-
rança na lei.

Também para o positivismo jurídico, a pro-
dução científica do direito mantinha a semelhan-
ça com a das ciências naturais, dispensando-se, 
entrementes, qualquer metafísica seu elemento 

4 Para Tércio Sampaio: “A teoria clássica da divisão 
dos poderes, construída com um claro acento anti-
hierarquizante face à concepção personalista anterior, 
iria garantir de certa forma uma progressiva garantia 
entre a política e direito, regulando a legitimidade da 
influência da política na administração, que se torna 
totalmente aceitável no Legislativo, parcialmente no 
Executivo e fortemente neutralizada no Judiciário, 
dentro dos quadros ideológicos do Estado de Direito.” 
(FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Introdução ao es-
tudo do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 74)

5 Cf., SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da ra-
zão indolente: contra o desperdício da experiência. São 
Paulo: Cortez, 2000, p. 143.

6 SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão in-
dolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: 
Cortez, 2000, p. 143.



dogmático é que se desviara para o direito posi-
tivo, enquanto resultado de atividade estatal.

Por conseguinte, a concepção do direito de 
acesso à justiça, informada por uma concepção 
formalista da ciência jurídica, possuía também 
conteúdo meramente formal, bastando para tan-
to a possibilidade de acesso aos tribunais, inde-
pendentemente de fatores metajurídicos como 
condição social, eficácia, tempo e quejandos. 
No contexto liberal-racionalista, a aplicação do 
direito seguia o modelo dedutivo (típico do ra-
cionalismo), conseguintemente, a atividade ju-
risdicional era necessariamente neutra, avaliada 
mais pela sua forma do que pelos resultados. 7

Nesse contexto, o tratamento da questão da 
administração da justiça não tinha qualquer li-
gação com a própria questão da efetividade da 
atividade jurisdicional, ou mesmo com essa ati-
vidade de forma específica, o que é bem identi-
ficado Vladimir Passos de Freitas ao referir-se à 
realidade brasileira:

7 Explica Bobbio que a passagem do absolutismo para 
o liberalismo não se verificou dentro de um conflito 
drástico e exemplifica com a solução dada para a re-
lação legislador-juiz, diz ele: “Na verdade a concepção 
liberal acolhe a solução dada pela concepção absolu-
tista ao problema das relações entre legislador e juiz, a 
saber, o assim dito dogma da onipotência do legislador 
(a teoria da monopolização da produção jurídica por 
parte do legislador); as codificações, que representam 
o máximo triunfo celebrado por este dogma, não são 
um produto do absolutismo, mas do iluminismo e da 
concepção liberal do Estado. Como ocorre esta passa-
gem da concepção absolutista para a liberal da teoria 
da onipotência do legislador? Para compreende-lo de-
vemos observar que a teoria em questão apresenta dois 
aspectos, duas faces, uma absolutista e uma liberal. Por 
um lado, de fato, tal teoria elimina os poderes interme-
diários e atribui um poder pleno, exclusivo e ilimitado 
ao legislador, que é o aspecto absolutista. Mas de tal 
eliminação dos poderes intermediários possui também 
um aspecto liberal, porque garante o cidadão contra as 
arbitrariedades de tais poderes: a liberdade do juiz de 
por normas extraindo-as de seu próprio senso da eqüi-
dade ou da vida social pode dar lugar a arbitrariedades 
nos confrontos entre os cidadãos, enquanto que o legis-
lador, pondo normas iguais para todos, representa um 
impedimento para a arbitrariedade do poder judiciá-
rio.” (BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: Lições 
de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 38)

Na verdade, no Brasil antigo não existia 
uma política institucional de administra-
ção judiciária. (...)Só assim é possível com-
preender o narrado pelo historiador cata-
rinense Carlos da Costa Pereira, sobre a 
correição realizada por Manoel dos Santos 
Lobato, em 1736, na comarca de São Fran-
cisco, ocasião em que, entre outras provi-
dências, ordenou o corregedor a compra 
de um sino para a Casa do Conselho e que 
se fizesse um tanque para lavar roupa.
Como é evidente, àquela época não se ti-
nha noção ou mesmo preocupação exata 
com a agilização e eficiência da Justiça.8

No porvir histórico a concepção generali-
zante do pensamento jurídico moderno, como 
verificou Ovídio Araújo, quedou por terra fren-
te à sociedade democrática e pluralística atual, 
surgida para admitir em seu seio a convivência 
dos contrários, a co-participação harmônica e 
pacífica de toda sorte de antagonismos políti-
cos, crenças religiosas e morais.9 A visão lega-
lista onde na mera legalidade formal se conti-
nha a legitimidade do sistema jurídico vem se 
amainando, na medida em que o Estado, fonte 
do direito na visão positivista, cada vez mais tem 
hipertrofiada a sua dimensão axiológica.10

Por certo, a ingerência da democracia fez 
emigrar a legitimidade do direito e, conseguin-

8 FREITAS, Vladimir Passos de. Considerações sobre a 
eficiência na administração da Justiça. In: http://www.
conjur.com.br/2006-nov 08/consideracoes_adminis-
tracao_justica, em 04/03/2010.

9 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Jurisdição e exe-
cução na tradição romano-canônica. 2. ed., São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 203.

10 Constata Diogo de Figueiredo que: “... as dimensões 
éticas do Estado contemporâneo se viram imensa-
mente ampliadas no correr deste século, não só com a 
definitiva sedimentação da legalidade, essencial à rea-
lização do Estado de Direito, mas com o viçoso ressur-
gimento autônomo da legitimidade, essencial à realiza-
ção do Estado Democrático e, ainda, como conquista 
in fieri, a introdução da licitude, também como valor 
autônomo, capaz de levar à realização do Estado de 
Justiça no próximo milênio.(MOREIRA NETO, Diogo 
de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas 
reflexões sobre os limites e controle da discricionarieda-
de. 3.ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p 2.)
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temente, das ações do Estado, da mera força 
coativa para a capacidade de aceitação social do 
direito posto. Assim, vincular simplesmente tal 
conceito (legitimidade) ao de legalidade formal, 
lógico-sistêmica, é negar, de forma a priori, a 
realidade axiológica do direito, fechando-se o 
campo de debate.

Enfim, o papel do Estado e do Direito se viu 
completamente modificado a partir do welfare 
state, quando o Estado passou de garantidor das 
liberdades individuais a promotor de satisfação 
social. Há, principalmente após a segunda guer-
ra mundial, um abandono do obstinado apego 
ao simples reconhecimento das liberdades po-
líticas dos cidadãos voltando-se a atenção para 
os direitos sociais, econômicos e culturais e me-
taindividuais.

Disto, cada vez mais se instala no setor ju-
rídico a consciência de uma validade legal ma-
terial a partir um enfoque realista que permite 
pensar, dentre outras coisas, que “justiça lenta 
importa uma denegação aos que não têm meios 
econômicos para suportar a espera; que a justiça 
cara supõe exclusão daqueles que não possuem 
recursos”, 11 que a tutela jurisdicional deve pro-
porcionar exatamente aquilo que seria obtido 
com o adimplemento voluntário.

Nesse ínterim, consoante exposto por João 
Pedroso e João Paulo Dias:

A(s) reforma(s) da justiça estão, cada vez 
mais, interligadas com os novos sistemas 
de acesso ao direito e à justiça, pelo que 
deverão ter, por um lado, um novo figu-
rino institucional e jurídico que integre 
todas as respostas existentes e a criar, no 
âmbito da informação, da consulta e do 
patrocínio jurídico e ainda de entidades 
não judiciais que previnam ou que resol-
vam litígios.12

Logo, na medida em que são impostos ao ju-
diciário novos compromissos com a garantia da 

11 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito 
privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 92.

12 DIAS, João Paulo; PEDROSO, João. As crises e as 
reformas da administração da justiça. In: http://
www.janusonline.pt/2004/2004_3_4_1.html, em 
04/03/2010.

cidadania ganha importância e nova conotação a 
questão de sua própria administração, agora in-
formada por uma necessidade de efetividade geral, 
não só especificamente na prestação da atividade 
jurisdicional, mas também, na administração de 
seus recursos em função dela, uma vez que,

O direito e a administração da justiça nas 
sociedades contemporâneas desenvolvi-
das têm estado sujeitos a uma transfor-
mação acelerada. Todos nós partilhamos a 
sensação de que o mundo sofreu um pro-
cesso de “juridificação” da sociedade, ou 
seja, a “extensão dos processos jurídicos a 
um número crescente de domínios da vida 
econômica e social”.13

É que, para além de um compromisso de 
eficácia operativa, a administração da justiça 
tem um compromisso com a própria legitimi-
dade do Poder Judiciário, o que, repise-se, passa 
por efetividade administrativa, financeira e ju-
risdicional, informada pela tábua dos valores so-
ciais, posto que a “mudança de papel do Poder 
Judiciário está fazendo com que ele seja cada vez 
mais cobrado em termos de ética e eficiência”.14

Desse modo a administração da justiça deve 
ser vista dentro de um contexto ampliado, como 
a conceitua Sonia Picado Sotela, parafraseada 
por Vladimir Passos de Freitas:

... a administração da justiça é o sistema so-
bre o qual se fundamentam os mecanismos 
judiciais de solução de controvérsias entre 
particulares, entre estes e o estado, todo ele 
dentro de um contexto que supõe um esta-
do democrático de direito com as garantias 
do devido processo legal e a todos os direi-
tos humanos vigentes no país.15

13 DIAS, João Paulo; PEDROSO, João. As crises e as 
reformas da administração da justiça. In: http://
www.janusonline.pt/2004/2004_3_4_1.html, em 
04/03/2010.

14 FREITAS, Vladimir Passos de. Considerações so-
bre a eficiência na administração da Justiça. Revista 
Consultor Jurídico, pub. 8/11/2006. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2006-nov08/consideraco-
es_administracao_justica, 04/03/2010.

15 FREITAS, Vladimir Passos de. Considerações so-
bre a eficiência na administração da Justiça. Revista 
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Nesse sentido, várias iniciativas, cujo exa-
me não faz parte da finalidade deste ensaio, vêm 
sendo implementadas, buscando desde a refor-
ma das estruturas do Poder Judiciário coliman-
do a melhor utilização dos recursos existentes 
como também a simplificação dos mecanismos 
processuais, revisão do regime ético-funcional 
dos membros do Poder Judiciário e outros.

Contudo, é preciso constatar que não bas-
tam medidas pontuais, mas é necessário gerar 
uma preocupação permanente sobre o tema 
tornando-a parte dos cursos de formação jurí-
dica e do questionamento de todos envolvidos 
diretamente com a atividade jurisdicional, as-
sim também daqueles a quem ela se dirige, uma 
vez que se trata de questão de profundo viés ide-
ológico. A administração da justiça não é uma 
preocupação exclusiva do Poder Judiciário, não 
é um problema do judiciário, uma vez que nele 
não se esgota, mas uma questão cujo tratamento 
deve ser socialmente compartilhado, como uma 
condição de sua legitimidade.
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O Judiciário e o desafio de administrar
Juíza Federal Maízia Seal Carvalho Pamponet

O mundo e a vida andam a passos largos, no-
vas tecnologias, relações sociais, espaços, comu-
nicações revolucionam o trabalho, aumentando 
a pressão sobre o nosso tempo, tão escasso em 
face das múltiplas tarefas que se tem a desem-
penhar. Nessa perspectiva, novas técnicas, novas 
formas de administrar se exigem de toda e qual-
quer organização; e o judiciário que, não de hoje, 
é taxado de lento e ineficaz, necessita ajustar seu 
relógio, atualizando-se e criando ferramentas 
que permitam a melhor gestão da máquina judi-
ciária, muitas vezes obsoleta e pesada.

Técnicas de administração e aperfeiçoamen-
to do processo hão de ser melhores aprendidas 
e aplicadas para que a jurisdição se faça plena e 
em tempo.

Dentro do objetivo de buscar ferramentas 
para o aperfeiçoamento da prestação jurisdi-
cional, este trabalho procura apontar dificulda-
des e caminhos para uma melhor gestão e bom 
funcionamento dos serviços cartorários de uma 
vara judiciária.

O que se vê atualmente é que não há mais 
espaço para o juiz apenas julgador, verifica-se a 
necessidade crescente de ampliação dos conhe-
cimentos, sem esquecer que hoje o juiz deve ser 
também um administrador: administrador do 
tempo, administrador dos recursos humanos 
de que dispõe, dos espaços, dos recursos ma-
teriais, de tudo há que se adaptar e entender de 
administração.

Pergunta-se o que fazer com escassez de 
recursos quando há um grande e crescente nú-
mero de demandas. Iniciando-se pelos recursos 
humanos, que talvez seja, para o serviço público, 
o maior desafio, considerando que o ingresso 
nos quadros da administração pública se dá por 
meio de concurso público onde são avaliados tão 
somente os conhecimentos técnicos, que podem 
ser insuficientes para se implantar um sistema 
de gestão adequado e de qualidade.

Há de registrar-se que gerir, administrar e 
organizar requer mais que conhecimento téc-
nico científico. Assim, muito embora tenha-

mos servidores com elevada formação escolar e 
excelente nível de conhecimento, nem sempre 
dispomos de pessoas talhadas a exercer a admi-
nistração do setor em que trabalha. Essa fratura 
observa-se em todo o corpo do judiciário, desde 
sua cúpula, considerando a formação dos ma-
gistrados, que não obstante mostrem-se profis-
sionais extremamente preparados para cumprir 
sua precípua tarefa de julgar, poucas vezes se 
sentem confortáveis no exercício das tarefas de 
administração organizacional.

Enquanto a iniciativa privada dispõe de staff 
próprio, e um setor de Recursos Humanos espe-
cializado a fim de melhor selecionar os profis-
sionais, levando em conta sua área de atuação, 
seu perfil e sua posição na estrutura organiza-
cional, descartando aqueles que não tenham o 
perfil desejado ou que não apresentem os resul-
tados esperados durante determinado tempo, a 
máquina administrativa conta com servidores 
aprovados em concurso público e incorporados, 
quase que definitivamente, aos seus quadros, 
devendo o administrador suportar as conseqü-
ências de baixa produtividade, falta de organi-
zação estrutural já que, de certa forma, encon-
tra-se engessada, devendo adequar seu serviço e 
buscar ajustá-los aos servidores disponíveis em 
um quadro restrito e que muitas vezes não aten-
de às necessidades apresentadas.

Devemos lembrar que na iniciativa privada 
a escolha do profissional vai muito além da ne-
cessidade momentânea, o profissional deve ser 
escolhido tendo-se em vista sua capacidade de 
adaptação, plano de vida e possibilidade de evo-
lução da própria empresa ou repartição onde 
trabalha, a evolução exige o ecletismo e a flexi-
bilidade para amoldar-se às novas tendências e 
novas exigências impostas pela atualidade.

O enfrentamento desta questão na admi-
nistração pública é premente, a solução não se 
apresenta de forma fácil ou imediata. Se por um 
lado certo é que o concurso público é um instru-
mento de avaliação da capacidade técnica e ga-
rantidor do acesso democrático e igualitário aos 



cidadãos, e por isso não deve ser afastado, por 
outro lado a administração deveria preocupar-
se em direcionar seus servidores para áreas de 
atuação às quais sejam vocacionado, por meio 
de seleção interna junto ao setor de Recursos 
Humanos, bem como, dentro desse universo, 
capacitar seus servidores em diversas outras 
áreas de conhecimento, desenvolvendo treina-
mentos no campo da administração, da gestão 
e humanístico.

Lembra, acertadamente, Luiz Carlos de 
Queiros Cabrera e Luiz Edmundo P. Rosa, na 
coleção Novos Gestores que “Contratações mal-
feitas, que logo resultam em demissão, acarre-
tam altos custos para as organizações e também 
para as pessoas que não deram certo.”1

No serviço público vemos os altos custos 
com remuneração de pessoal sem, muitas vezes, 
chegar-se a um resultado positivo, é uma cons-
tante invariável, toda a pesada máquina admi-
nistrativa ressente-se de profissionais talhados 
para o gerenciamento. Como então equacionar 
este binômio? Concurso público e seleção de su-
cesso?

Verifica-se, pois, que o serviço público de-
safia questões muito peculiares, no entanto al-
guns padrões e métodos podem ser implemen-
tados, lembrando que organizar implica reunir 
esforços físicos e humanos para implementação 
de ações, as vezes simples, mas que podem dar 
resultados.

Dito isso, não se pode olvidar que o de-
senvolvimento das técnicas para aumento da 
produtividade reclama atuação eficaz da admi-
nistração no oferecimento de treinamentos e 
capacitação para desenvolvimento, que possam 
preparar e oferecer aos servidores as ferramen-
tas necessárias a otimização do tempo e das ati-
vidades desempenhadas.

Vale destacar que o mero treinamento não 
garante os resultados positivos, sendo essencial 
capacitar o servidor para desenvolver as ativi-
dades com as ferramentas oferecidas no treina-
mento.

1 CABRERA, Luiz Carlos e ROSA, Luiz Edmundo P. 
Coleção Novos Gestores.

Aqui mais uma vez abro um parêntese para 
trazer a colação a ajustada ilustração de Luiz 
Carlos de Queiros Cabrera e Luiz Edmundo P. 
Rosa, coleção Novos Gestores: “você não opera 
o computador sem procedimentos como ligar, 
instalar programas, abrir ou apagar arquivos. 
Mas depois de ligado o computador, instru-
mento-símbolo da atual sociedade de serviços, 
nada acontece se você não colocar a cabeça para 
funcionar. O treinamento em si não é suficiente 
para o indivíduo enfrentar novos desafios.” 2

Quão difícil será para um juiz administrar 
e ajustar sua equipe sem que tenha treinamento 
e capacitação para desenvolvimento na área de 
gestão. Quão difícil para o servidor cumprir me-
tas impostas se não possuem metodologia para 
organizar seu tempo e desenvolver suas ativida-
des.

O que vemos hoje é um crescimento da 
carga de trabalho pelo volumoso número de 
processos, sem que na outra ponta haja pesso-
as devidamente capacitadas na área de gestão e 
administração, buscando de forma atabalhoada 
cumprir prazos sem que isso seja possível, rea-
lizando tarefas mecânicas e com pouca raciona-
lidade, muitas vezes com baixa prioridade, em 
detrimento daquelas que mereçam preocupação 
e demandam tempo para solução.

Em um segundo momento, realizada a ne-
cessária capacitação, a gestão do tempo é outro 
fator preponderante em uma organização, e re-
quer especial atenção, lembrando que sua uti-
lização inadequada pode gerar custos elevados 
para a administração, não apenas em função da 
remuneração paga pela hora trabalhada, mas, 
sobretudo, por aquela hora paga e não trabalha-
da, em função de cansaço físico e mental, estres-
se e doenças ocupacionais geradas pela pressão 
diária e o desgaste emocional sofrido por cada 
um dos servidores aos quais se impõe uma so-
brecarga de trabalho.

No judiciário, não é diferente, e dessa rea-
lidade não podemos nos afastar, quando lem-
bramos, mais uma vez, do crescente número de 

2 CABRERA, Luiz Carlos e ROSA, Luiz Edmundo P. 
Coleção Novos Gestores
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demandas e o escasso número de servidores em 
uma Vara Federal, padronizada igualitariamen-
te e de forma irracional, independentemente 
do número de processo que ali tramitam, como 
justificar que uma vara federal onde tramitam as 
vezes, 10.000 ou 20.000 processo tenha idêntica 
composição funcional de uma vara com apenas 
1.000 ou 2.000 processos em tramitação? Nessa 
perspectiva a racionalização do tempo e a mo-
dernização do aparelho estatal na busca de re-
sultados é a única saída possível, a médio prazo.

A escassez do tempo é tema recorrente 
quando se estuda gestão organizacional. Para 
falar um pouco do escasso tempo, passo a des-
crever alguns métodos que podem facilmente 
serem adotados. Lembrando que o fator tempo 
nos parece a cada dia mais premido em face das 
muitas tarefas a serem desenvolvidas, recurso li-
mitado pelo espaço diário de 24 horas, merece 
estudo e divisão de forma a nos permitir o seu 
melhor aproveitamento.

Analisar o tempo despendido por cada um 
de nós em nossas jornadas diárias é o primeiro 
passo para se definir se a sua utilização tem sido 
adequada.

Metodologia básica a ser definida:
Prognóstico com identificação dos pontos •	
de estrangulamento.
Planejamento com definição de objetivos.•	
Metas a serem definidas de forma racional.•	
Separação e delegação de tarefas.•	
Avaliação de resultados e ajustes.•	
Inclusão de momentos de descanso.•	

O ponto de partida há de ser um detalhado 
prognóstico das atividades desempenhadas, ma-
peando-se as dificuldades e pontos de estrangu-
lamento, identificando onde estão os melhores 
e piores resultados e comparando-se as meto-
dologias de trabalho que vem sendo desenvolvi-
das por cada um dos setores, buscando afinar a 
equipe na busca de um solução conjunta.

A separação das tarefas a serem desempe-
nhadas e o tempo dedicado a cada uma delas, 
deve ser levado em conta, para que se possa ra-
cionalizar o tempo utilizado para a realização 
das tarefas, buscando a melhor e mais rápida 
forma de cumpri-las, constantemente devem 
ser revistas as prioridades, sobretudo em face da 

própria dinâmica do serviço, sendo necessário 
reavaliar e separar com determinada freqüência 
as tarefas importantes e urgentes, as importan-
tes mas não urgentes e as rotineiras.

Com base nessa anamnese estrutural, de-
vem ser definidos objetivos e metas claras. En-
tre os pontos a serem seguidos menciona Tim 
Hindle3 o planejamento, o que inclui relacionar 
objetivos dividindo-os em objetivos de curto e 
de longo prazo, fixando-se metas realistas, ava-
liando as habilidades necessárias para alcançar 
os objetivos, recorrendo, mais uma vez à capa-
citação, caso seja necessário aprender novas ha-
bilidades.

Traçados os objetivos, deve-se fixar as prio-
ridades, separando-se as atividades complexas 
das rotineiras, planejando-se diariamente o dia 
de trabalho a fim de que seja visível o atingi-
mento das metas estabelecidas, permitindo os 
necessários ajustes para que o objetivo de longo 
prazo possa ser alcançado.

As correções das diretrizes devem ser im-
plementadas ao longo de todo o transcurso do 
processo, os ajustes devem ser imediatos evi-
tando-se o desgaste pelo não alcance das metas, 
caso apenas ao final sejam contabilizados os re-
sultados.

Listar e dividir as tarefas é ponto de partida 
para um resultado objetivo e prático, com ava-
liação imediata e constante do quantitativo e 
qualitativo alcançado diariamente, avaliando-se 
o ritmo e o tempo adequado.

Aquele que chefia ou supervisiona e tem em 
suas mãos o cumprimento de metas deve ter a 
possibilidade e o desprendimento necessário 
para delegar tarefas, em especial aquelas menos 
prioritárias, mas que demandam muito tempo, a 
fim de controlar bem o seu próprio tempo, com 
a otimização de seu aproveitamento e o alcance 
de resultados satisfatórios.

Segundo Tim Hindle4, em seu manual 
“como administrar o tempo”, devemos pergun-
tar: “executo tarefas que deveriam estar sendo 

3 Hindle, Tim; Como Administrar o Tempo; São Paulo: 
PubliFolha, 1999.

4 Idem.
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feitas por outros? Existem padrões de trabalho 
que se repetem em minha rotina diária?Atuo 
em tarefas de grupo I (tarefas rotineiras) pela 
manhã? As tarefas consomem mais tempo do 
que imagino? Tenho tempo para ser criativo e 
inovador?”

Reestruturado e estabelecido um dinamismo 
capaz de dar vazão às necessidades de trabalho, 
é hora de pensar na saúde dos colaboradores, o 
momento de descanso e lazer é imprescindível, 
pois a manutenção da saúde é a mola propulsora 
para a continuidade do planejamento definido 
a ser desenvolvido, os recursos humanos são 
essenciais para uma gestão de resultados, cola-
boradores tranqüilos, ajustados e descansados 
física e mentalmente garantem uma produção 
mais elevada.

O desenvolvimento de programa de ginásti-
ca laboral pode ser um instrumento de integra-
ção e relaxamento, já que hoje os profissionais da 
área apontam como vertente de seus programas 
não apenas a saúde mecânico postural dos en-
volvidos no processo, mas também um momen-
to de relaxamento e descontração, resgatando-
se a auto estima e a saúde mental, aumentando a 
concentração e a disposição.

Aqui podemos inserir, também, a melhor 
estruturação física do ambiente de trabalho, 
pensando no conforto dos colaboradores aos 
quais devem estar disponíveis equipamentos e 
mobiliário ergonômicos.

Destaco que o aperfeiçoamento da máquina 
e a disponibilização de novos e modernos equi-
pamentos tem crescido ao longo dessa última 
década, a oferta de equipamentos de ponta de 
última geração e o desenvolvimento de progra-
mas informatizados tem oferecido maior dina-
mismo no desenvolvimento do trabalho, restan-
do paralelamente atualizarmos e munirmos os 
recursos humanos de condições para o melhor 
aproveitamento desse novo mundo que se de-
senha, pois, como dito alhures, o computador 
sozinho nada pode fazer.

Nesse panorama, um longo caminho ainda 
há de ser trilhado, com a valorização e humaniza-
ção dos serviços, garantindo satisfação aos usuá-
rios internos e, via de conseqüência, dos usuários 

externos dos serviços judiciários, com a garantia 
de um serviço eficaz, pronto e de qualidade.
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Reflexões sobre o direito à duração razoável do processo judicial cível
Juiz Federal Substituto Marcelo Aguiar Machado

A Emenda Constitucional nº 45, de 08 de 
dezembro de 2004, acrescentou novo inciso, de 
número LXXVIII, ao artigo 5º da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, pelo 
qual “a todos, no âmbito judicial e administrati-
vo, são assegurados a razoável duração do pro-
cesso e os meios que garantem a celeridade de 
sua tramitação” 1.

Antes disso, a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, denominada de Pacto de 
São José da Costa Rica e promulgada por meio 
do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, já 
previa, em seu artigo 8º, o direito à observância 
de um prazo razoável na tramitação dos pro-
cessos, que parte da doutrina entendia possuir 
hierarquia constitucional por força do parágrafo 
segundo do artigo 5º da Constituição2.

O certo, porém, é que a relação entre tem-
po e processo sempre foi objeto de preocupação 
dos processualistas3 e dos jurisdicionados. Toda 
a teoria do processo cautelar é construída a par-
tir do risco inerente à efetividade do processo 
como instrumento da Jurisdição, por força do 
tempo necessário à sua tramitação, pois as ga-
rantias processuais do contraditório e da am-
pla defesa e a reconstituição dos fatos mediante 
produção de provas, tornam indispensável o 
decurso de certo tempo para que, então, possa-

1 É indiscutível que esse direito abrange o procedimen-
to administrativo e os processos judiciais cíveis e cri-
minais. Aqui, entretanto, como corte metodológico, a 
abordagem será apenas dos reflexos do direito à dura-
ção razoável nos processos cíveis. Não será abordada, 
porém, a forma diferenciada da incidência do direito à 
duração razoável no processo civil a depender do tipo 
de processo, procedimento ou matéria. Sobre este as-
pecto, veja-se MARINONI (2008:55-9).

2 TUCCI (2008:447).
3 Francesco Carnelutti chega a comparar o tempo “a um 
inimigo, contra o qual o Juiz luta sem trégua” (DINA-
MARCO, 2000:895). Em estudo importante e pioneiro 
sobre tema, TUCCI (1992:72-8).

se proferir uma decisão sobre a questão ou as 
questões colocadas4.

Esse tempo indispensável à tramitação do 
processo pode tirar toda eficácia e utilidade do 
provimento judicial ou atingir o próprio proces-
so como instrumento da Jurisdição, quando, por 
exemplo, perece, pela demora, um bem da vida 
perseguido ou algum objeto de prova. E, mesmo 
que não exista risco direto para a utilidade do 
provimento jurisdicional final, a espera é, em si 
mesma, danosa às partes, diante da permanên-
cia da incerteza quanto à solução final e diante 
da impossibilidade de exercício de um direito a 
que fazia jus até que a decisão seja tomada5.

A preocupação dos processualistas com 
esses riscos leva, em um primeiro momento, à 
concepção de uma tutela cautelar, a proteger a 
eficácia do processo como instrumento da ju-
risdição, e, progressivamente, acaba por afetar 
a própria concepção doutrinária do direito de 
ação, que, afastando-se de sua concepção mais 
tradicional e abstrata, passa a incorporar tam-
bém a necessidade de efetividade do processo6 e 
de acesso a técnicas idôneas de tutela que asse-
gurem à parte vitoriosa o gozo de todos os bene-
fícios decorrentes da previsão de um direito no 
ordenamento jurídico, “com o mínimo dispên-
dio de tempo e energia” 7. Por isso, antes mesmo 
da positivação de um direito à duração razoável 
do processo, a doutrina já afirmava a necessida-
de de uma prestação jurisdicional dentro de um 
tempo razoável8 como decorrência necessária 

4 TUCCI (1992:72-3).
5 Sobre o tempo e os riscos daí decorrentes, Cândido 
Rangel Dinamarco (2000: 895).

6 Essa efetividade depende da decisão ser tempestiva, 
pois “quanto mais distante da ocasião propícia for pro-
ferida a sentença, a respectiva eficácia será proporcio-
nalmente mais fraca e ilusória” (TUCCI, 2008:434-5).

7 Cf. José Carlos Barbosa Moreira (1984: 27-8) e Luiz 
Guilherme Marinoni (2008: 42-3).

8 MARINONI aponta, ainda, os efeitos danosos da mo-
rosidade como estímulo à não observância das normas 



da cláusula geral do devido processo legal e do 
direito a uma tutela jurisdicional efetiva contra 
lesão ou ameaça de lesão9.

Ainda que não seja um problema peculiar 
de nosso tempo10, a necessidade de duração ra-
zoável do processo e de prestação de uma tutela 
jurisdicional tempestiva ganha fundamental im-
portância quando se verifica, por um lado, um 
aumento significativo de demandas judiciais 
nos tempos atuais 11 e, de outro, um dinamismo 
nas relações sociais a exigir soluções cada vez 
mais rápidas.

A novidade trazida pelo inciso LXXVIII, 
acrescido ao art. 5º da Constituição pela Emen-
da Constitucional 45/2004, não está tanto na 
previsão do direito a uma tutela tempestiva, mas 
sim por tornar explícito o dever de que sejam 
criadas todas as condições necessárias à trami-
tação processual em tempo razoável e sem dila-
ções indevidas. Trata-se de preceito que assegu-
ra a duração razoável do processo, que é aquele 
que se finaliza dentro do menor tempo possível 
diante de suas circunstâncias concretas e, para 
tanto, assegura a todos “os meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação”.

Os deveres decorrentes da observância de 
uma razoável duração do processo mostram-se 
complexos e atingem vários atores sociais, par-
ticipantes do processo ou não12. Em primeiro 
lugar, cabe ao legislador criar normas que ga-
rantam a concretização do direito à tutela ju-

e ao uso arbitrário do poder (2004:87-8).
9 TUCCI (1992:72-8) e MARINONI (2004:87-8 e 
2008:42-3).

10 Cf. BARBOSA MOREIRA (2007: 369).
11 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 deu ênfase 

aos direitos fundamentais, tendo, como instrumento e 
garantia da concretização destes, reforçado a estrutura 
do Poder Judiciário e incrementado o acesso à Justiça. 
Isso representou solo fértil quando, na década de no-
venta, diversas leis, estabelecendo direitos para grande 
número de pessoas em situações semelhantes, como 
o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 8.213/91, 
entre outras, potencializaram o número de litígios.

12 Sobre os diversos aspectos e destinatários: MARINO-
NI (2008:42-60).

risdicional tempestiva13, o que engloba uma sé-
rie de medidas, desde a estruturação de proce-
dimentos mais adequados ao direito material, 
passando pela justa distribuição do tempo de 

13 Reconhecendo a necessidade e importância da imedia-
ta atuação do Legislador na concretização do direito à 
razoável duração, a Emenda Constitucional nº 45, em 
seu artigo 7º, determina que “O congresso Nacional 
instalará, imediatamente após a promulgação desta 
Emenda Constitucional, comissão especial mista, des-
tinada a elaborar, em cento e oitenta dias, os projetos 
de lei necessários à regulamentação da matéria nele 
tratada, bem como promover alterações na legislação 
federal objetivando tornar mais amplo o acesso à Jus-
tiça e mais célere a prestação jurisdicional”.

 Diante desse dever constitucional, a omissão do Le-
gislador poderá ser objeto de ação direta de incons-
titucionalidade por omissão ou de mandado de in-
junção, este quando a inexistência de norma regula-
mentadora torne inviável o exercício do direito a uma 
tutela jurisdicional tempestiva e, por consequência, 
de outros direitos e liberdades constitucionais. Anoto 
que pelo menos um mandado de injunção já foi ajui-
zado com alegação de omissão da União em regula-
mentar o 5º, LXXVIII, da Constituição, Mandado de 
Injunção 715-DF, monocraticamente indeferido pelo 
Ministro Celso de Mello, com o fundamento de que 
existiam diversos projetos de lei tramitando no Poder 
Legislativo e de que havia decurso de tempo ainda 
aceitável frente à necessidade de discussão e delibe-
ração das matérias, a afastar a configuração, naquele 
momento, da mora legislativa.

 Além desse dever de legislar, por força do art. 5º, 
LXXVIII, da Constituição, cabe ao Legislador o de-
ver de não embaraçar o desenvolvimento do processo 
judicial, criando prazos ou formalidades sem justifi-
cativa e em claro descompasso com a exigência de sua 
duração razoável. Seria, ademais, inconstitucional 
qualquer modificação processual que, sem justificati-
va, tornasse menos eficaz, material e temporalmente, 
o procedimento anteriormente fixado para curar de-
terminado direito material.
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sua duração14 e do ônus daí decorrentes entre as 
partes15, além de técnicas de aceleração16.

14 O que envolve, por exemplo, a adequada fixação de 
prazos processuais e sua distribuição entre os par-
ticipantes do processo. Nesse ponto, está em causa 
ainda a previsão legal de preferência de tramitação 
de um processo em relação aos demais, em razão da 
matéria, de alguma qualidade de uma das partes ou 
do tipo de tutela pleiteada. Exemplo antigo disso é o 
art. 17 da Lei 1.533/51, ao prever a tramitação prio-
ritária do mandado de segurança, salvo em relação 
ao habeas corpus (o que foi mantido pelo art. 20 da 
Lei 12.016/09). Mais recente é a prioridade concedi-
da pelo art. 1.211-A do CPC (redação dada pela Lei 
12.008/09) aos procedimentos em que figurem pessoa 
com idade igual ou superior a 60 anos ou portador 
de doença grave, condicionada ao requerimento da 
parte e à comprovação da configuração das hipóteses 
legais. Essa medida, entretanto, é evidentemente limi-
tada, pois a concessão de prioridade a um grande nú-
mero de processos acaba por torná-la ineficaz. Além 
disso, deve ser feito rigoroso teste de constitucionali-
dade da prioridade concedida, frente ao princípio da 
igualdade e da tradição brasileira de conceder a suas 
classes dominantes saídas privilegiadas para a ineficá-
cia e morosidade do processo cível, vício esse aponta-
do há muito por TUCCI (1992:74).

15 A previsão de concessão de tutelas antecipadas é 
exemplo típico de tratamento adequado de distribui-
ção desse ônus. E a possibilidade de fragmentação do 
julgamento do pedido, art. 273, §6º, do CPC, permi-
tiu a apreciação imediata daqueles pedidos que pres-
cindam de dilação probatória, prosseguindo o feito 
apenas quanto aos pedidos que ainda necessitem de 
devida instrução para seu julgamento. Não está em 
causa aí a ocorrência de dano por força da demora, 
mas sim a necessidade de duração razoável do pro-
cesso, pois, na parte incontroversa, já não existe razão 
para qualquer dilação ou para o não julgamento ime-
diato (MARINONI, 2008:44-6).

16 DINAMARCO, em artigo denominado de “Acelera-
ção dos Procedimentos”, após exemplificar técnicas 
tradicionais de aceleração (instituição de títulos exe-
cutivos extrajudiciais; a execução provisória; as pre-
sunções relativas), propõe a seguinte classificação das 
técnicas de aceleração: “a) técnicas contra as causas 
indiretas de frustração da tutela jurisdicional, que são 
as medidas cautelares. São causas indiretas de frus-
tração a perda de meios indispensáveis ao processo, 
ou seja, as provas e os bens (Carnelutti); b) técnicas 
contra as causas diretas de frustração da tutela ju-
risdicional. São causas diretas aquelas que impossi-
bilitam ou retardam a obtenção do próprio bem da 
vida pretendido. Tais técnicas subclassificam-se em: 

O procedimento concebido pelo Legisla-
dor deve ser, portanto, adequado, no sentido 
de permitir a efetiva participação das partes e o 
exercício das garantias processuais previstas na 
Constituição, mas também deve conter meca-
nismos que permitam a sua adequada duração 
temporal17 18.

Deve-se reconhecer, porém, que procede a 
ressalva feita por Barbosa Moreira, no sentido de 
que “devemos estar prevenidos contra a tenta-
ção de jogar todas as fichas nessa aposta” de que 
“a chave para abreviar a duração dos processos 
consiste exclusivamente, ou principalmente, em 
mudanças na Legislação processual” 19.

O Legislador, ademais, deverá ainda estru-
turar devidamente os diversos órgãos do Poder 
Judiciário, prevendo número suficiente de juízes 
e servidores na unidade da jurisdição, compatí-

b-1) técnicas consistentes em dispensar atos ou pro-
cedimentos; b-2) técnicas consistentes em abreviar os 
procedimentos. A última dessas subcategorias é com-
posta de técnicas endoprocessuais, que operam inter-
namente nos processos com a finalidade de permitir 
que cheguem mais cedo à oferta da tutela – o que se 
faz mediante a simplificação do procedimento mes-
mo como um todo ou pela autorização de antecipar 
medidas tutelares.” (2000: 897-8).

17 Sobre institutos processuais criados para tornar tem-
pestiva a tutela jurisdicional, veja-se MARINONI 
(2004: 87-102).

18 Assim, a celeridade não é em si mesma uma vanta-
gem, nem seria compatível com a Constituição uma 
aceleração do procedimento que inviabilize o exercí-
cio de garantias constitucionais e o direito à adequada 
participação dos atores processuais. Nesse sentido a 
ressalva feita por BARBOSA MOREIRA (2007: 377) 
e TUCCI (2008:435-6). Fazendo a crítica contrária, 
de que o direito à “plenitude de defesa” não significa 
direito a um procedimento ordinário e sem quaisquer 
limitações comprometidas com uma prestação juris-
dicional efetiva e tempestiva, sendo antes necessário 
distribuir de forma eqüitativa, entre autor e réu, o cus-
to que o tempo gasto para o processo necessariamente 
gera, veja-se Ovídio A. Batista da Silva (1993: 149-
165). Ressaltando a distinção necessária entre “justiça 
acelerada” e tutela jurisdicional em tempo adequado e 
razoável, J J Gomes Canotilho (1993:652-3).

19 José Carlos Barbosa Moreira (2007: 373-5).
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vel à demanda judicial e à respectiva população 
(art. 93, XIII) 20 21 22.

Aqui, estará sempre em causa a existência 
de recursos finitos e a concorrência de diversas 
outras despesas, no mais das vezes envolvendo 
a concretização de direitos individuais e sociais 
de suma importância. Por isso mesmo, e não 
sendo possível aumentar de maneira ilimitada o 
número de juízes, há que se trabalhar, ainda, a 
demanda23.

20 Como há critérios objetivos e essa distribuição é im-
portante para que se possa alcançar uma tutela tem-
pestiva (envolvendo inclusive o princípio da igual-
dade), seria inconstitucional qualquer decisão mera-
mente política que distribuíssem os juízes e servido-
res sem se preocupar com a efetiva demanda judicial 
e com a população atendida. Nesse sentido, veja-se 
Frederico Augusto Leopoldo Koehler (2009:57-60). 
De outro lado, devem os Tribunais atentar para a 
necessidade de atualizar a distribuição territorial dos 
juízes, servidores e órgãos julgadores diante de even-
tual mudança na demanda judicial e na população do 
território atendido.

21 O inciso seguinte, XIV, na redação dada pela Emenda 
Constitucional 45, de 08/12/2004, determina que “os 
servidores receberão delegação para a prática de atos 
de administração e atos de mero expediente sem ca-
ráter decisório”, repetindo assim determinação cons-
tante do art. 162, §4º, do CPC. Não merece elogio o 
fato da Constituição se deter em detalhe desse tipo. 
De qualquer forma, esse inciso parece complemen-
tar o anterior e, reconhecendo a dificuldade e o custo 
decorrente da criação de cargos de juízes, contém de-
terminação para que se priorize a prática de atos pro-
cessuais decisórios por aquele. Nesse sentido, parece-
me criticável a quantidade de relatórios e atribuições 
que vem sendo imputadas aos Juízes por Resoluções 
do CNJ, tratando-se na maior parte de informações 
que poderiam ser obtidas através do próprio sistema 
informatizado.

22 É certo, ainda, que a Emenda Constitucional 45, de 
08/12/2004, além de se preocupar com a quantidade 
de juízes, apresentou mecanismos que permitem ga-
rantir a qualidade do serviço judicial prestado, com a 
previsão de requisitos para ingresso na carreira e para 
promoção por merecimento; previsão de cursos de 
preparação, aperfeiçoamento e promoção para ma-
gistrados; participação em curso oficial ou reconhe-
cido como condição para o vitaliciamento; etc..

23 Apontando a multiplicidade de litígios como causa de 
lentidão, Araken de Assis (2006: 198-200).

Nessa ponta do problema, a da demanda, é 
importante a atuação do Poder Executivo e Ju-
diciário, em especial por meio de eficiente pla-
nejamento e gestão, e a mudança na forma de se 
encarar o acesso ao Poder Judiciário. A grande 
maioria da população desconhece meios alter-
nativos de solução de litígios, o que impede a 
existência de um filtro natural e importante para 
as demandas judiciais. Com isso, a educação e a 
informação da população a respeito de meios al-
ternativos e de seus direitos e deveres também é 
fator de concretização do inciso LXXVIII do art. 
5º da Constituição 24.

Já a falta de estrutura e de capacidade para 
a solução de litígios, principalmente de alguns 
órgãos da Administração Pública25, acaba por 

24 Já em 1993, José Carlos Barbosa Moreira, em texto de 
palestra proferida, cujo título sugestivo era “A Desin-
formação Jurídica”, advertia que a falta de conheci-
mento jurídico da população, em especial a “de bai-
xa – ou nenhuma – renda”, sobre determinados atos 
que se devem praticar ou formalidades que se devem 
adotar, acaba por dar causa a processos que seriam 
facilmente evitáveis, caso conhecimento houvesse, o 
que contribui “para obstruir as vias judiciais, já tão 
congestionadas por mil outras razões”. Para superar 
esse problema, o autor aponta, entre outras, a neces-
sidade de concretização do disposto no inciso LXXV 
do art. 5º da Constituição, que, ao prever o direito à 
“assistência judicial integral e gratuita”, garante a ob-
tenção de orientação e aconselhamentos, a ser forne-
cidos pela Defensoria Pública, mas também por asso-
ciações civis, órgãos de representação profissional ou 
de classe, corporações religiosas etc.. (1997: 301-8).

 Apresentando resultado de pesquisa de campo relacio-
nada ao nível de informação da população que procura 
assistência judicial gratuita a respeito de seus direitos e 
das alternativas existentes para exercê-los, veja-se José 
Ailton Garcia (2009: 225-40).

25 É muito comum a existência de processos judiciais 
envolvendo problemas que poderiam e deveriam 
ter sido resolvidos internamente pela própria Ad-
ministração Pública, mas que, por ineficiência desta, 
acabam por chegar ao Poder Judiciário. Além disso, 
muitas vezes há a edição de súmulas administrativas 
acatando a jurisprudência contrária ao entendimento 
inicialmente adotado, com a sugestão de proposta de 
acordos judiciais e autorização para não recorrer de 
decisões contrárias, sem que a Administração Pública 
procure meios de impedir novas ações, solucionando 
o problema administrativamente com o interessado.
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transferir para o Poder Judiciário uma série de 
demandas que poderiam ser solucionadas admi-
nistrativamente.

De outro lado, prevalece, ainda, concepção 
que afasta qualquer impedimento, requisitos ou 
condição, ainda que voltados à racionalização 
da demanda, para o acesso ao Poder Judiciário, 
que é visto como o caminho natural e necessá-
rio de todos os litígios. Exemplos desse enten-
dimento são a relutância em se exigir prévio 
requerimento administrativo para a concessão 
de benefícios previdenciários ou a má vontade 
em relação a todos os instrumentos voltados ao 
reforço do cumprimento extrajudicial das obri-
gações jurídicas, em grande parte considerados 
inconstitucionais26.

Outro instrumento importante para se me-
lhorar a relação oferta e demanda é a assunção 
de meios de gestão adequados27, dando-se im-

26 A propósito, Araken de Assis faz a seguinte crítica: “Às 
vezes, a própria Justiça Pública estimula indiretamen-
te o número de litígios, rejeitando mecanismos legais 
que dissuadem o ingresso em juízo. Um exemplo elo-
qüente vem à tona. O art. 131, §2º, da Lei 9.530/1998 
(Código de Trânsito Brasileiro) exige o prévio paga-
mento das multas de trânsito pendentes para o pro-
prietário licenciar seu veículo, e, conseguintemente, 
trafegar legitimamente nas vias e nas rodovias. O 
dispositivo atrai críticas contundentes. Afirma-se que 
ele é inconstitucional, pois autoriza a realização do 
crédito mediante um mecanismo de pressão psicoló-
gica (ou paga a multa ou não trafega com o veículo). 
E afirma-se, também, que a Administração dispõe 
de outros meios para realizar seus créditos. Ora, o 
“outro meio” indicado com meias palavras implica 
a necessidade de a Administração inscrever a multa 
como dívida ativa e promover contra o proprietário 
do veículo uma execução forçada. É neste sentido que 
se estimula a demanda judiciária. O foco não consiste 
em prestigiar o cumprimento das obrigações, mas de 
frustrá-las, concebendo-se expediente para obrigar o 
credor a pleitear em juízo” (2006:200).

27 O Conselho Nacional de Justiça pela Emenda Cons-
titucional nº 45/2004, como um órgão centralizador 
da gestão do Poder Judiciário, vem incorporando, 
impondo e incentivando a concepção de novas téc-
nicas de planejamento e gestão no exercício da ativi-
dade jurisdicional. Para que qualquer planejamento e 
gestão sejam eficientes, porém, é fundamental, como 
insistentemente reclamado por Barbosa Moreira, 
que se construa uma base de dados consistente, que 

portância aos aspectos gerenciais do Poder Ju-
diciário28. A quantidade de processos é de tal 
monta e continua a crescer de tal forma que a 
boa gestão desse número expressivo de feitos é 
fundamental para que se possa dar cumprimen-
to à exigência de duração razoável do processo.

Nesse ponto, importa particularmente a efi-
ciente gestão de um grande número de proces-
sos envolvendo a mesma tese jurídica29, para os 

consiga aferir a eficiência de eventuais modificações 
processuais, de instrumentos de gestão, bem como o 
cumprimento do planejamento realizado. Além dis-
so, deve haver uma adequação dos órgãos de controle 
administrativo (Corregedorias), pois não se trata mais 
de verificar o cumprimento de formalidades e roteiros 
pré-estabelecidos, mas sim de avaliação da eficiência 
na gestão dos processos judiciais, o que importa na 
capacitação de servidores para avaliação e formulação 
de modelos de gestão. Por fim, o próprio concurso de 
ingresso para juiz deve aferir conhecimentos básicos 
de gestão e planejamento, a serem desenvolvidos nos 
cursos necessários à preparação, aperfeiçoamento e 
promoção (art. 93, IV, da CF); assim como a escolha 
de membros do Poder Judiciário para cargos de admi-
nistração e gestão deve ser feita com base na capacida-
de e no perfil gerencial do escolhido, o que poderia ser 
aferido mais facilmente se o candidato fosse obrigado 
a apresentar um plano de gestão, ainda que simplifica-
do, a ser executado durante o exercício do cargo.

28 Nesse ponto, ocorre uma aproximação entre o prin-
cípio da duração razoável do processo e o princípio 
da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição, 
que vincula a Administração Pública dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, impondo a ne-
cessidade de racionalização e otimização dos meios 
e recursos disponíveis para a realização das funções 
constitucionalmente atribuídas.

29 Interessante discussão a respeito da adequada gestão 
de grande número de processos, envolvendo a mesma 
questão uniforme e de massa, deu-se no julgamento 
da questão de ordem levantada pelo Ministro Marco 
Aurélio quando do julgamento conjunto de 4.908 re-
cursos extraordinários pelo Supremo Tribunal Federal 
(RE 403.355-6). As discussões ali desenvolvidas e os 
votos proferidos focaram essencialmente na necessi-
dade pragmática de se gerir um número descomunal 
de processos envolvendo o mesmo tema. O Ministro 
Sepúlveda Pertence, ao proferir voto na questão de 
ordem, afirmou que “há muito tenho assinalado que 
o tratamento multitudinário em torno de uma única 
questão jurídica é uma das causas fundamentais da vir-
tual inviabilidade para a qual caminha este Tribunal, 
como os Tribunais Regionais Federais e, em algumas 
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quais devem existir instrumentos vinculados à 
uniformização jurisprudencial30, com a fixação 

Seções, o Superior Tribunal de Justiça”. A então Presi-
denta do STF, Ministra Ellen Gracie, quantifica em seu 
voto o problema, ressaltando que se tratava de “quinze 
mil processos trasladados, registrados, autuados, dis-
tribuídos, examinados, julgados e remetidos à origem, 
tudo para definição por este Supremo Tribunal Federal 
de uma única – volto a frisar – questão jurídico-cons-
titucional dentre tantas outras de mesma ou maior 
importância que aguardam nessa instância extraordi-
nária a solução definitiva. O referido sobrestamento, 
bem como, agora, o elogiável esforço despendido pelos 
Membros desta Corte para a realização do presente 
julgamento conjunto, que pautamos para a seqüência 
desta sessão, são apenas algumas das facetas do traba-
lho hercúleo desenvolvido pelo Poder Judiciário na 
apreciação deste tipo de demanda que não é a primeira 
nem será a última a bater às portas dos Tribunais”. Ao 
final, entendeu-se pelo prosseguimento do julgamento 
conjunto, vencido o Ministro Marco Aurélio, sendo 
que apenas o Ministro Carlos Brito fez menção expres-
sa, em seu voto, à necessidade de duração razoável dos 
processos como fundamento para a adequação da me-
dida adotada, de julgamento conjunto.

30 Sobre a necessidade de valorização dos precedentes 
uniformizadores e da jurisprudência dos Tribunais 
e Órgãos Judiciários responsáveis pela função de 
unificar os entendimentos adotados até então pelos 
diversos órgãos difusos do Poder Judiciário, vejam-
se Cândido Rangel Dinamarco (2000:1123-50); Luiz 
Guilherme Marinoni (2009: 259-302); e Sidnei Beneti 
(2006: 472-87). Com uma visão crítica e cética sobre 
a conveniência e eficácia da adoção de súmula e pre-
cedentes vinculantes, veja-se Barbosa Moreira (2007: 
299/313).

 A uniformização de jurisprudência, além de permitir 
a racionalização do tratamento de processos repetiti-
vos, possui importante função na proteção de valores 
constitucionais importantes, como a segurança ju-
rídica e a isonomia, impedindo que situações idên-
ticas e submetidas ao mesmo ordenamento jurídico 
tenham, por força da estrutura difusa e descentraliza-
da do Poder Judiciário, julgamentos diversos e confli-
tantes. Além disso, a falta de uniformização da juris-
prudência acaba por fomentar o litígio, pois as partes 
permanecem com a perspectiva de se saírem, ao final, 
vencedoras. Já a uniformização permite neutralizar o 
conflito, trazendo segurança jurídica e incentivando 
a adoção da tese vencedora pelo vencido, inclusive 
quando se trata de Administração Pública. Isso não 
quer dizer, porém, que se defenda uma centralização 
do processo hermenêutico ou que se esteja a menos-
prezar a importância do caso concreto e suas circuns-

de precedentes uniformizadores e sua repro-
dução dentro e fora do Poder Judiciário. Tra-
tando-se de grande quantidade de processos, 
indispensável a conjugação de técnicas proces-
suais adequadas acompanhadas de mecanismos 
eficientes de gestão, que permitam identificar a 
tese jurídica repetida em quantidade significa-
tiva de processos individuais; a eleição de um 
ou mais processos representativos; a forma de 
participação de outros interessados na contro-
vérsia; bem como a identificação, nos tribunais 
inferiores, daqueles processos que envolvam a 
mesma questão e que serão, por meio de meca-
nismos de reprodução do precedente, afetados 
após o julgamento de uniformização31.

Fundamental, portanto, a previsão pelo Le-
gislador e a utilização eficiente pelo Poder Judi-
ciário de mecanismos de prévio descarte de ma-
térias repetidas e de reprodução sistêmica da tese 
vencedora ao final da uniformização da jurispru-
dência32. Para que esses mecanismos funcionem 
a contento, indispensável a fácil identificação das 

tâncias fáticas para, juntamente com o texto da lei, 
extrair-se a norma concreta daquele caso. Apenas se 
defende a importância da uniformização de jurispru-
dência e do precedente daí decorrente como forma 
de tratamento adequado de demandas repetitivas e de 
massa, em que se discute uma específica tese jurídica 
dissociada de aspectos fáticos peculiares, a fim de se 
racionalizar a atividade jurisdicional, permitindo-se, 
inclusive, a atenção necessária às demais demandas, 
nas quais prevaleçam questões peculiares e próprias.

31 Exemplos importantes disso: artigos 543-B e 543-
C do Código de Processo Civil; artigos 14 e 15 da 
Lei 10.259/2001; Resolução nº 8, de 7.08.2008, do 
Superior Tribunal de Justiça; Resolução nº 12, de 
14.12.2009, do Superior Tribunal de Justiça; e artigos 
321, §5º; 328; e 328-A do Regimento Interno do Su-
premo Tribunal Federal.

32 Exemplo desses mecanismos: artigos 285-A; 518, §1º; 
544, §§ 3º e 4º; 543-B, §§2º 3º e 4º; 543-C, §§7º; e 557; 
todos do Código de Processo Civil; e artigos 14, §§ 
4º e 9º, e 15 da Lei 10.259/2001. Examinando a re-
percussão geral no recurso extraordinário e a impro-
cedência prima facie prevista no art. 285-A do CPC 
como mecanismos de reprodução de precedentes, 
veja-se Caio Márcio Gutterres Taranto (2009:19-45 e 
2007:93-108).
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matérias discutidas nos processos e a ampla e es-
pecífica divulgação dos precedentes33.

33 Os direitos e interesses individuais homogêneos, ou 
seja, aqueles que possuem uma origem comum (inci-
so III do parágrafo único do art. 81 do Código de De-
fesa do Consumidor), poderiam ainda ser tutelados 
de forma coletiva, por meio da ação civil pública, ajui-
zada inclusive pelo Ministério Público quando esses 
interesses apresentem relevância social. Na prática, 
porém, a ação civil pública não vem se mostrando um 
instrumento eficaz no que diz respeito à diminuição 
do número de ações individuais postulando o mes-
mo direito. Isso ocorre por vários fatores: falta de di-
vulgação eficiente do ajuizamento de ações coletivas; 
falta de compreensão dos titulares do direito indivi-
dual homogêneo a respeito dos efeitos de eventual 
procedência e dos benefícios daí decorrentes; falta 
de adequado tratamento legal da relação entre ações 
coletivas e individuais, no que diz respeito à trami-
tação (artigos 130, III, §§ 2º e 3º; e 104 do Código de 
Defesa do Consumidor) e à suspensão da prescrição 
das pretensões individuais durante a tramitação da 
ação coletiva; inexistência de mecanismo de acelera-
ção adequado, que permita à ação coletiva ser deci-
dida rapidamente, de forma a tornar desnecessário e 
pouco atraente o ajuizamento de ações individuais; 
demora maior dos processos coletivos, em razão de 
sua complexidade, da conduta das partes e até da pró-
pria repercussão e importância da lide; limitações da 
eficácia da sentença proferida na ação coletiva pelo 
próprio Legislador (art.16 da Lei 7.347/85); etc..

 Por isso mesmo os doutrinadores vem defendendo 
novas técnicas para tratamento dos casos numerosos 
envolvendo a mesma tese jurídica, entre os quais des-
taco a criação de um incidente de coletivização de tu-
tela jurisdicional pleiteada em processos individuais, 
conforme sugerido por Cândido Dinamarco (Efeitos 
Vinculantes das Decisões Judiciárias. 2000: 1128-30); 
e a adoção de mecanismos de andamento diferencia-
do e célere para casos de relevância inerente, inclusive 
para questões sazonais repetitivas, conforme propos-
to por Sidnei Agostinho Beneti (2006: 486), com a 
justificativa de que “essas questões exigem o deslinde 
consistente do embate temático, ou seja, da “macro-
lide”, com urgência, pois, enquanto tal não se obtém, 
gera imenso número de processos individuais que de-
sagregam a orientação a todo o meio negocial, admi-
nistrativo e, mesmo, judiciário”. Segundo notícia vei-
culada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Comissão 
de Juristas encarregada de elaborar o anteprojeto de 
um novo Código de Processo Civil realizou audiên-
cia pública em 26.03.2010 para discutir “sugestões ao 
texto que pretende acelerar e aperfeiçoar os trabalhos 
da Justiça no Brasil”, sendo que uma das sugestões 

O princípio da duração razoável deve pau-
tar, ainda, o comportamento dos magistrados34 
e das partes35 no processo.

Cabe ao juiz afastar as regras que imponham 
prazos ou algum tipo de formalidade ou de con-
duta desnecessários para a efetiva e rápida so-
lução da demanda daquele específico processo, 
ainda que exigível em relação a muitos outros. 
Deverá, ainda, interpretar a legislação processu-
al de forma a dar efetividade ao processo, pres-
tando uma tutela eficaz e dentro do tempo ade-
quado, minorando assim os danos decorrentes 
do tempo indispensável à preparação de uma 
decisão final.

Além disso, e sendo o mesmo modelo de 
procedimento aplicado em todo o território na-
cional, por órgãos Judiciários com estruturas 
distintas e diante de realidades sociais diversas, 
caberá ao próprio Magistrado que conduz o 
processo uma margem de estruturação do pro-
cedimento e de concretização do direito à dura-
ção razoável do processo. Nessa parte, os artigos 
154 e 244 do Código de Processo Civil devem ser 
complementados pelo inciso LXXVIII do art. 5º 
da Constituição, de forma que os atos proces-
suais, que não possuem em regra forma prede-
terminada, serão válidos, ainda que realizados 
de outro modo que não aquele previsto na lei, 
desde que não prejudiquem as partes, atrasando 
o andamento processual ou cerceando garantias 

elogiadas pelo Presidente da Comissão, o Ministro 
Luiz Fux, foi exatamente a criação de um incidente 
de coletivização para as ações em massa http://www.
stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.
area=398&tmp.texto=96521 - acesso em 29/03/2010.

34 A necessidade de prestação de uma tutela efetiva e 
tempestiva acaba por aumentar os poderes de direção 
do processo e de decisão do juiz sobre os caminhos 
necessários ao cumprimento do dever constitucional.

35 Do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição decorre, 
para as partes, o direito à duração razoável do pro-
cesso, mas também o dever de não praticar atos ou 
adotar comportamentos que, não sendo necessários 
ao exercício regular de seu direito ao devido processo 
e ao contraditório, possam comprometer o andamen-
to regular do processo.
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constitucionais36. Deve ser ainda ponderada a 
demora que a repetição de atos processuais vi-
ciados37 necessariamente causará ao processo 
no momento de definir os atos atingidos, nos 
termos dos artigos 249 e 250 do Código de Pro-
cesso Civil.

De outro lado, a sentença de mérito deve ser 
prestigiada, pois apenas esta pode prestar efetiva 
tutela jurisdicional à parte. Sempre que o vício 
possa ser sanado por ato das partes ou de ter-
ceiro, isso deve ser facultado, de forma que não 
se impossibilite a solução da questão, desde que 
essa medida não ponha em causa o direito de 
defesa e do contraditório38.

36 Passa a ser relevante, ainda, o momento em que a ale-
gação do vício processual é feita (art. 245 do CPC), po-
dendo o tempo torná-lo irrelevante, ainda que possível 
ao juiz, em tese, decretar a nulidade de ofício, desde que 
configurada a omissão protelatória premeditada por 
parte de quem se beneficiária com a decretação dessa 
nulidade. Exemplos interessantes disso encontram-se 
nos julgado do STJ no REsp 759927/RS, Rel. Minis-
tro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 27/11/2006 p. 
282; e no EDcl no REsp 139207/RJ, Rel. Ministro AL-
DIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, 
julgado em 22/08/2006, DJ 11/09/2006 p. 284.

37 No julgamento do Recurso Extraordinário 433.512, 
Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 26-5-09, 2ª Tur-
ma, foi analisado caso extremo e que, portanto, deve 
ser interpretado sempre com vista nas suas peculia-
ridades, em que um processo de usucapião ajuizado 
em 21 de setembro de 1965 tramitou entre as Justiças 
Estadual e Federal por mais de 43 (quarenta e três) 
anos. Por força disso, as regras constitucionais que 
fixam a competência foram consideradas menos im-
portantes do que a garantia constitucional à razoável 
duração do processo, tendo sido afastada a alegação 
de nulidade do acórdão proferido na Justiça Federal 
que, a despeito de reconhecer a falta de interesse da 
União da lide, prosseguiu no julgamento do mérito 
da questão ao invés de declinar da competência para 
a Justiça Estadual.

38 Interessante exemplo de aplicação do inciso LXXVIII 
do art. 5º da Constituição é o Mandado de Segurança 
9.526-DF, julgado pelo Superior Tribunal de Justi-
ça. Impetrado na primeira instância com o objetivo 
de discutir a demissão de professor de Universida-
de Federal, foi indicado como autoridade coatora o 
Reitor, por se entender que este, ao sugerir a pena de 
demissão ao Ministro da Educação, era quem prati-
cara o ato ilícito. O juiz de 1ª. Instância, entretanto, 

Como condutor do processo, caberá ao 
magistrado, ainda, coibir comportamentos das 
partes que atentem contra a duração razoável do 
processo 39, impedindo a prática de atos prote-

entendeu que a autoridade coatora seria o Ministro 
da Educação, por ter acatado a sugestão e demitido o 
impetrante, tendo corrigido de ofício a errônea indi-
cação da autoridade coatora e encaminhado os autos 
ao Superior Tribunal de Justiça. Este, por maioria, a 
despeito de reafirmar sua jurisprudência no sentido 
de que não pode o juiz, de ofício, corrigir o pólo pas-
sivo no mandado de segurança, afastou esse entendi-
mento para aquele caso, por considerar que a extinção 
do feito sem julgamento de mérito, após a prática de 
uma série de atos processuais e depois de decorrido 
um tempo razoável, violaria o direito constitucional a 
uma tutela jurisdicional tempestiva.

39 Também nessa parte caberá ao Legislador dotar o 
magistrado de poderes suficientes e adequados para 
impor às partes o devido comprometimento com a 
razoável duração do processo, o que não afasta, po-
rém, a incidência direta do próprio inciso LXXVIII 
do art. 5º da Constituição. Interessante notar que, 
dos cinco incisos do artigo 14 do CPC, três já tinham 
como fundamento a proteção do direito à duração 
razoável do processo, resguardando a prestação de 
uma tutela tempestiva (incisos III, IV e V). Da mes-
ma forma, os incisos II, III e IV do art. 600 do CPC. 
A existência desses deveres e das sanções decorrentes 
de seus descumprimentos confirma a lição de Babo-
sa Moreira no sentido de ser equivocado pensar que 
“ambas as partes de qualquer processo aspiram um 
desfecho rápido e se sentem frustradas pelo retarda-
mento”, sendo “oportuno registrar que, em determi-
nadas hipóteses, o comportamento das partes (e/ou 
de seus advogados) contribui de modo nada despre-
zível para a excessiva duração do processo” (2007: 
372-3). Nesse mesmo sentido, MARINONI adverte 
que “seria ingenuidade inadmissível imaginar que a 
demora do processo não beneficia justamente àqueles 
que não têm interesse no cumprimento das normas 
legais” (2004:82).

 Mas não só os atos maliciosos das partes impedem o 
processo de ter um fim dentro de um prazo razoável. 
Barbosa Moreira aponta, como exemplo de conduta 
das partes que protela o andamento do processo sem 
representar intuito malicioso ou quebra de dever pro-
cessual, a suspensão do processo por convenção das 
partes, com base no art. 265, II, do CPC, suspensão 
essa que, por inércia e vontade das partes, muitas ve-
zes extrapola o prazo previsto no parágrafo terceiro 
do referido artigo. Também o Ministro Gilmar Men-
des relatou, em artigo publicado no Jornal Folha de 
São Paulo de 28.03.2010, que o Conselho Nacional de 
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latórios, impertinentes ou supérfluos e aplican-
do as sanções previstas nos artigos 18; 31; 538, 
§único; 557, §2º; e 601 do CPC. No caso de mul-
ta aplicada pelo abuso do direito de recorrer, a 
sua eficácia é reforçada pela obrigação de depó-
sito do valor como condição para que novos re-
cursos sejam conhecidos, nos termos dos artigos 
538, §único; e 557, §2º, do CPC 40.

Justiça teria detectado “muitos inventários parados 
por inércia dos interessados”.

40 O STF já teve oportunidade de ressaltar a importân-
cia dessa medida e sua compatibilidade com o direito 
de acesso ao Poder Judiciário: “Embargos de diver-
gência – Recurso manifestamente infundado – Abuso 
do direito de recorrer – Imposição de multa à parte 
recorrente (CPC, art. 557, § 2º) – Prévio depósito do 
valor da multa como requisito de admissibilidade de 
novos recursos – Valor da multa não depositado – 
Devolução imediata dos autos, independentemente 
da publicação do respectivo acórdão – Embargos de 
declaração não conhecidos. (...) A possibilidade de 
imposição de multa, quando manifestamente inad-
missível ou infundado o agravo, encontra fundamen-
to em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de 
privilegiar o postulado da lealdade processual, busca 
imprimir maior celeridade ao processo de adminis-
tração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de 
maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade 
à resposta jurisdicional do Estado. (...) O ordenamen-
to jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis 
com o postulado ético-jurídico da lealdade processu-
al. O processo não pode ser manipulado para viabi-
lizar o abuso de direito, pois essa é uma idéia que se 
revela frontalmente contrária ao dever de probidade 
que se impõe à observância das partes. O litigante de 
má-fé – trate-se de parte pública ou de parte privada 
– deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela 
atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que 
não podem tolerar o abuso processual como prática 
descaracterizadora da essência ética do processo. (...) 
O agravante – quando condenado pelo Tribunal a pa-
gar, à parte contrária, a multa a que se refere o § 2º 
do art. 557 do CPC – somente poderá interpor ‘qual-
quer outro recurso’, se efetuar o depósito prévio do 
valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi 
imposta. A ausência de comprovado recolhimento do 
valor da multa importará em não-conhecimento do 
recurso interposto, eis que a efetivação desse depósito 
prévio atua como pressuposto objetivo de recorribi-
lidade. Doutrina. Precedente. A exigência pertinente 
ao depósito prévio do valor da multa, longe de invia-
bilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa 
a conferir real efetividade ao postulado da lealdade 

A previsão dessas sanções não impede que 
o magistrado, no exercício do poder de polícia 
inerente à sua função de condutor do proces-
so41, aplique outras sanções ou dê à garantia de 
duração razoável do processo concretização su-
ficiente e adequada, sempre que a multa se mos-
tre insuficiente.

Um dos instrumentos mais importantes 
para tanto é a concessão de antecipação da tu-
tela com base no art. 273, II, do CPC42. Nesse 

processual, em ordem a impedir que o processo judi-
cial se transforme em instrumento de ilícita manipu-
lação pela parte que atua em desconformidade com 
os padrões e critérios normativos que repelem atos 
atentatórios à dignidade da justiça (CPC, art. 600) e 
que repudiam comportamentos caracterizadores de 
litigância maliciosa, como aqueles que se traduzem 
na interposição de recurso com intuito manifes-
tamente protelatório (CPC, art. 17, VII). A norma 
inscrita no art. 557, § 2º, do CPC, na redação dada 
pela Lei n. 9.756/98, especialmente quando analisada 
na perspectiva dos recursos manifestados perante o 
Supremo Tribunal Federal, não importa em frustra-
ção do direito de acesso ao Poder Judiciário, mesmo 
porque a exigência de depósito prévio tem por única 
finalidade coibir os excessos, os abusos e os desvios de 
caráter ético-jurídico nos quais incidiu o improbus li-
tigator. Precedentes.” (AI 567.171-AgR-ED-EDv-ED, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-08, 
Plenário, DJE de 6-2-09).

 Por apreender corretamente a natureza dessa multa, 
o STF vem exigindo também da Fazenda Pública o 
depósito dessa como condição para o recurso. Já o 
STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência 
em Recurso Especial 907.919, afastou a necessidade 
de depósito da multa pela Fazenda Pública, fazendo, 
para tanto, uma analogia com o tratamento dispensa-
do por aquela egrégia Corte ao depósito previsto no 
artigo 488 do CPC. Esses depósitos, porém, possuem 
finalidades muito distintas, sendo que a dispensa do 
depósito da multa previsto nos artigos 538, §único; 
e 557, §2º, do CPC retira, em muito, a eficácia desse 
instrumento contra as condutas lesivas ao direito de 
uma razoável duração do processo. Nesses termos, o 
art. 1º-A da Lei 9494/97 deve receber um interpre-
tação conforme para restringir a dispensa de depó-
sito ali prevista apenas às despesas e não às multas 
com natureza punitiva. Sobre o tema, veja-se NETO 
(2010:21-9).

41 Art. 125, II, do CPC.
42 Pelo qual “o juiz poderá, a requerimento da parte, 

antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 
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caso, ao contrário da multa, que pretende ape-
nas coibir condutas lesivas à tutela tempestiva, à 
parte lesada adiante-se, total ou parcialmente, a 
tutela final, neutralizando-se o dano decorrente 
da demora causada pela outra parte. Para que 
esse instrumento seja eficiente, deve ser com-
preendido com vista à concretização e proteção 
do direito de duração razoável previsto no inci-
so LXXVIII do art. 5º da Constituição, impedin-
do qualquer abuso no direito de exercício de fa-
culdades processuais ou propósito protelatório 
e redistribuindo o ônus do tempo necessário à 
prática de atos instrutórios 43. Apesar do inciso 
II apenas mencionar o réu, pode haver manifes-
to propósito protelatório ou mesmo abuso de 
defesa, entendida esta como exercício do con-
traditório44, também por parte do autor, a jus-
tificar a concessão de tutela antecipada ao réu. 
Por fim, sendo essa hipótese de concessão de 
antecipação de tutela ligada ao direito à duração 
razoável do processo, caberá a sua concessão de 
ofício, com base nos artigos 18; 125, II; 273, II; 
do CPC cumulados com inciso LXXVIII do art. 
5º da Constituição. Um exemplo disso é a possi-
bilidade de concessão, de ofício, de tutela ante-
cipada recursal por abuso ao direito de recorrer 
a fim de que a decisão recorrida produza efeitos 
imediatamente 45.

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo 
prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 
alegação” e “fique caracterizado o abuso de direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu”.

43 Exemplo disso é a produção de prova pericial, reque-
rida por parte não prejudicada pela dilação daí decor-
rente.

44 Também o autor poderá impor uma demora indevi-
da ao réu, requerendo, por exemplo, a prova pericial 
mencionada na nota anterior. Além disso, apresen-
tando o réu defesa de mérito indireta, nos termos 
do artigo 326 do CPC, a manifestação do autor daí 
decorrente em tudo se assemelha a uma defesa, que 
poderia ser abusiva.

45 O STF, ao se deparar com casos de evidente abuso 
do direito de recorrer, vem determinando a eficácia 
imediata do julgado, inclusive antes da publicação 
do acórdão. Nesse sentido: “O Supremo Tribunal Fe-
deral – reputando essencial impedir que a interposi-
ção sucessiva de recursos, destituídos de fundamento 
juridicamente idôneo, culmine por gerar inaceitável 

Assunto mais delicado e difícil é a constru-
ção de mecanismos processuais que permitam 
às partes impugnação e proteção contra a viola-
ção à duração razoável do processo.

Primeiro, pela própria dificuldade de se de-
finir a duração razoável de um processo e, as-
sim, a concreta violação ao inciso LXXVIII 46. 
É certo que não se devem utilizar marcas tem-
porais fixas e pré-estabelecidas47. Ao contrário, 

procrastinação do encerramento da causa – tem ad-
mitido, em caráter excepcional, notadamente quando 
se tratar de processos eleitorais, que se proceda ao 
imediato cumprimento da decisão recorrida, inde-
pendentemente da publicação de acórdão e de even-
tual oposição ulterior de embargos de declaração. 
Precedentes.” (RE 247.416 EDv-ED-AgR, Rel. Min. 
Celso de Mello, julgamento em 29-6-00, Plenário, DJ 
de 24-11-00). Com mesmo entendimento, vejam-se 
ainda: AI 554.858-AgR-AgR-ED-ED, Rel. Min. Car-
los Britto, julgamento em 27-10-09, 1ª Turma, DJE 
de 11-12-09; AI 500.311-AgR-ED, Rel. Min. Carlos 
Britto, julgamento em 13-10-09, 1ª Turma, DJE de 
20-11-09; AI 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúl-
veda Pertence, julgamento em 15-5-00, 1ª Turma, DJ 
de 16-6-00; RE 179.502-ED-terceiro, Rel. Min. Mo-
reira Alves, julgamento em 7-12-95, Plenário, DJ de 
8-9-00; AI 759.450-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, julga-
mento em 1º-12-09, 2ª Turma, DJE de 18-12-09; MS 
23.841-AgR-ED-ED, Rel. Min. Eros Grau, julgamen-
to em 18-12-06, 1ª Turma, DJ de 16-2-07.

46 TUCCI relata que a Suprema Corte americana, “ao 
examinar o caso Barker v. Wingo, reconheceu que “o 
direito a um julgamento rápido (right to speedy trial) 
tem um conceito muito vago quando confrontado 
com outras garantias processuais. É, por exemplo, 
impossível determinar com precisão em quais ocasi-
ões tal direito vem vulnerado...”’ (2008:445).

47 (MARINONI, 2008:50). Ainda que tratando de ques-
tão criminal, assume essa premissa o seguinte julgado 
do STF: “(...) o excesso de prazo não resulta de simples 
operação aritmética. Complexidade do processo, retar-
damento justificado, atos procrastinatórios da defesa e 
número de réus envolvidos são fatores que, analisados 
em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, 
razoável o prazo para o encerramento da instrução cri-
minal. Excesso de prazo causado, em parte, pelo não 
comparecimento do advogado de defesa na Sessão do 
Tribunal do Júri, o que deu causa a que o Juiz nomeasse 
defensor público e determinasse a expedição de ofício 
à OAB comunicando a ausência injustificada do advo-
gado.” (HC 97.461, Rel. Min. Eros Grau, julgamento 
em 12-5-09, 2ª Turma, DJE de 1º-7-09).
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a duração razoável apenas pode ser aferida em 
relação àquele concreto e específico processo, 
devendo-se “verificar a ocorrência de uma inde-
vida dilação processual a partir da análise: a) da 
complexidade da causa; b) do comportamento 
das partes; e c) da atuação do órgão jurisdicio-
nado” 48 49. Trata-se, portanto, de conceito inde-

48 TUCCI (1992:75 e 2008:436-7). Esses critérios, de-
senvolvidos pela Corte Européia de Direitos Huma-
nos, mostram-se adequados também para a aplicação 
do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição, pois 
indicam aspectos capazes de legitimamente justificar 
dilação processual, como, por exemplo, a necessidade 
de produção de provas diversas, inclusive periciais; 
a omissão ou a atitude indevida de uma das partes; 
ou até o exercício de faculdades processuais legítimas 
que necessariamente atrasam o final do processo, 
como o direito de recorrer.

49 Entendo que, para a avaliação da tempestividade da 
atuação, deve se levar em conta a própria situação 
do órgão judiciário, sua estrutura, carga de traba-
lho, produtividade etc., pois não se deve exigir algo 
que seja impossível de cumprir naquele momento. 
Por isso mesmo me parece correto raciocínio con-
signado em acórdão proferido pelo STF, que insere 
a realidade do órgão judiciário como um dos dados 
relevantes para análise da violação, ou não, do inciso 
LXXVIII: “Demora no julgamento de habeas corpus 
no STJ. Pretensão de julgamento célere (CB, art. 5º, 
inc. LXXVIII). Quantidade excessiva de processos 
nos tribunais. Realidade pública e notória. Recomen-
dação de urgência no julgamento. Constrangimento 
ilegal face à demora no julgamento de habeas corpus 
impetrados no Superior Tribunal de Justiça. A Cons-
tituição do Brasil determina que ‘a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a cele-
ridade de sua tramitação’ (CB, art. 5º, inc. LXXVIII). 
A realidade pública e notória enfrentada pelo STJ e 
por esta Corte, marcada pela excessiva carga de pro-
cessos, impede a plena realização da garantia consti-
tucional do julgamento célere. Ordem denegada, mas 
com a recomendação, e não com a determinação, de 
que o Superior Tribunal de Justiça dê preferência aos 
julgamentos reclamados.” (HC 91.408, Rel. Min. Eros 
Grau, julgamento em 14-8-07, 2ª Turma, DJ de 26-
10-07).

 A mera existência de carga excessiva de processos, 
porém, não legitima a violação do direito à duração 
razoável do processo, sendo fundamental a análise da 
situação atual do órgão judiciário e das medidas que 
vêm sendo tomadas para adequar os seus padrões à 
exigência constitucional.

terminado e aberto, que não se confunde com o 
mero descumprimento de prazos processuais50.

A segunda dificuldade é quanto às conse-
qüências da violação do direito à duração razo-
ável. De um lado, o direito à indenização pelo 
Estado apenas possibilita o ressarcimento do 
patrimônio lesado pela demora51, sem represen-
tar qualquer proteção, durante a tramitação do 
próprio processo, contra o obstáculo criado ao 
andamento processual.

A utilização dos recursos previstos na le-
gislação processual, em especial do agravo de 
instrumento, além de envolver, muitas vezes, o 
problema da impugnação da omissão judicial, 
abre um apêndice ao procedimento de 1ª ins-
tância, que demanda mais tempo para ser so-
lucionado, representando, por mais das vezes, 
incremento (e não encurtamento) do tempo ne-
cessário ao desfecho do processo. Apesar desse 
inconveniente, a interposição de recurso, refor-

 Sobre essa questão, TUCCI, por um lado, afirma que 
“a pletora de causas, o excesso de trabalho, não pode 
ser considerado, neste particular, justificativa plausí-
vel para a lentidão da tutela”, mas afirma também que 
“dada a profunda diversidade da permance da justiça 
nos vários quadrantes do Brasil, a aferição do “prazo 
razoável” será absolutamente diferenciado de Estado 
para Estado, seja no âmbito da Justiça Estadual, seja 
no dos Tribunais Federais” (2008: 438 e 449).

50 TUCCI (2008:437).
51 Por outro lado, essa possibilidade de ressarcimento 

dos danos sofridos pela demora excessiva pode ser 
um estímulo para o ajuizamento de outros tantos 
processos, aumentando-se a demanda e, com isso, 
servindo de novo obstáculo à concretização do direi-
to à duração razoável dos processos. Apontando essa 
contradição, Araken de Assis (2006:200) e Barbosa 
Moreira (2007: 373/374).

 Além disso, há sempre o risco de que também o pro-
cesso com pretensão indenizatória venha a demorar 
a ser decidido, suscitando-se nova violação da regra 
de duração razoável do processo. Interessante o re-
lato feito por Sidnei Agostinho Beneti (2006:478) da 
entrevista da então Presidenta da Corte Constitucio-
nal alemã, Iutta Limbach, que criticou o fato de que 
“o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em Es-
traburgo, tem demorado em torno de seis anos para 
julgar cada caso, em instância única, e, muitas vezes, 
condenando os Estados europeus pela demora no jul-
gamento desses casos”.
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çada pela possibilidade de imediata concessão 
de efeito suspensivo ou tutela recursal pelo Re-
lator, permite o controle sobre atos processuais 
que se mostrem indevidamente dilatórios ou de 
leis que prevejam procedimentos temporalmen-
te inadequados.

Mais complicado, porém, é a impugna-
ção de conduta omissiva do juiz com base na 
alegação de violação do direito à razoável du-
ração do processo. Mesmo que atestada a falta 
de cumprimento do dever de duração razoável 
do processo, as causas podem ser complexas e 
múltiplas, o que torna mais difícil um contro-
le adequado52. Mesmo porque a determinação 
de preferência ou imediato julgamento de um 
específico processo, por exemplo, repercute na 
espera e no direito à duração razoável de outros 
processos submetidos ao mesmo julgador, im-
portando, muitas das vezes, na inversão da or-
dem de processamento e julgamento existente 
naquele órgão.

Sempre há, ainda, a possibilidade de repre-
sentações nas Corregedorias dos Tribunais ou no 
Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de 
ver garantido o cumprimento do dever de dura-
ção razoável do processo53. Esses órgãos, porém, 
deverão agir com equilíbrio e com o objetivo de 

52 Acontece aqui algo semelhante ao controle da con-
duta da Administração pelo princípio da eficiência. 
É relativamente fácil o controle de atos ou alternati-
vas ineficientes. Mais difícil, porém, é a concepção de 
mecanismos de controle da Administração que indu-
zam ao comprometimento com o exercício de suas 
atribuições com eficiência.

53 Interessante mecanismo de detecção de problemas 
são as Ouvidorias. O que se verifica na prática, po-
rém, é que as Ouvidorias não estão sendo estrutura-
das de forma adequada para receber, verificar, cata-
logar e, se necessário (apenas se necessário), exigir 
providencias a partir das reclamações recebidas. Ao 
contrário, as Ouvidorias, na prática, apenas repassam 
as reclamações “ouvidas”, o que reforça os problemas 
do sistema: caberá ao magistrado e seus servidores 
mais uma atividade, a de responder aos diversos ofí-
cios recebidos, que mais das vezes servem de estímulo 
(como alternativa à elaboração de explicações do não 
julgamento) para que o processo do reclamante seja 
julgado antecipadamente em detrimento de outros 
mais antigos e sem que exista razão suficiente para a 
concessão de preferência. 

identificar e solucionar os problemas detectados, 
muitas vezes de difícil, se não impossível, solu-
ção pelo Juiz da causa, por envolverem recursos 
orçamentários; falta de técnicos capacitados para 
a realização de determinada perícia; insuficiente 
número de servidores ou juízes lotados em de-
terminada Vara ou Seção; etc..

Apenas em situações limites, em que se 
verifique a demora inadmissível na tramita-
ção do processo ou a desídia do juiz, é que se 
torna adequada a determinação de julgamento 
imediato ou mesmo a designação de um novo 
magistrado para o julgamento do processo, con-
forme previsto nos artigos 198 e 199 do Código 
de Processo Civil. No mais das vezes, a atuação 
da Corregedoria deve ser proativa, ajudando a 
identificar e solucionar os problemas para o jul-
gamento dos processos de um determinado juiz 
ou tribunal, pois a todos cabe a concretização do 
prazo razoável de duração processual.

De tudo isso, o que ressurge é que o inci-
so LXXVIII do art. 5º da Constituição exige, de 
todos os atores, um comprometimento perma-
nente para que a tutela jurisdicional seja efetiva 
e tempestiva, o que é pressuposto indispensável 
para a concretização de todos os direitos fun-
damentais previstos no ordenamento jurídico 
brasileiro. Não é algo, entretanto, que se consiga 
com algum tipo de truque, nem há solução úni-
ca, sendo que, muito provavelmente, a meta de 
duração razoável atual represente no futuro (e 
assim se deseja) a própria violação do referido 
inciso.

Ainda assim, já estamos adiante, há algo que 
não se discute mais: cabe ao Poder Judiciário 
prestar uma tutela jurisdicional efetiva e tem-
pestiva; ao Estado criar as condições necessárias 
para tanto; e às partes do processo a observân-
cia do dever de lealdade processual necessário à 
proteção dessa prestação jurisdicional eficiente 
e a tempo.
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Breve análise sobre a administração da Justiça e a conduta do juiz
Juiz Federal Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira

Nestes tempos pós-modernos, em que o juiz 
precisa apreender, diariamente, os valores e sen-
timentos que permeiam a sociedade, é impres-
cindível trabalhar com categorias que permitam 
a solução rápida dos conflitos. A partir dessa 
percepção da leitura social crítica em relação ao 
Judiciário pela sua morosidade, devemos pro-
curar trabalhar de forma interdisciplinar com 
outros segmentos das ciências humanas, em 
especial a Administração. Algumas rudimentos 
de gestão podem ser essenciais na tentativa de 
debelar este principal fator de deslegitimação – 
a demora processual. Um juiz enclausurado na 
análise tópica dos processos e alheio às preocu-
pações das agendas políticas e sociais decerto 
terá sérias dificuldades de exercer a jurisdição 
nos dias hodiernos, principalmente se adstrito 
ao hermético campo de Direito.

A Emenda Constitucional n. 45/2004 traz 
embutido o princípio da razoável duração do 
processo não apenas no rol do art. 5º, mas em 
vários dispositivos (súmula vinculante, reper-
cussão geral, lei dos recursos repetitivos, etc) 
voltados a conduzir o trabalho do magistrado 
sempre sob o influxo do fator temporal. Todos 
esses mecanismos inaugurados pelo constituin-
te derivado são desdobramentos da desejada ce-
leridade processual.

O tempo de duração do processo, agora eri-
gido a norma fundamental, impõe uma releitu-
ra da jurisdição com essa perspectiva. A partir 
deste lineamento constitucional, que encontra 
ressonância na legislação infraconstitucional 
(v. recentes alterações nos códigos de processo 
civil e penal), cabe também ao juiz valer-se da 
sua criatividade para alcançar a rápida resposta 
jurisdicional.

A progressão geométrica de conflitos que 
deságuam no Judiciário reclamam um postura 
proativa do juiz para que possa “sobreviver” às 
crescentes cobranças sociais por melhores re-
sultados. Essa explosão de litigiosidade obriga o 
magistrado a repensar, todos os dias, em uma 
melhor maneira de gerenciar os trabalhos, des-

burocratizando e simplificando os procedimen-
tos. As ferramentas legislativas estão aí disponí-
veis para serem trabalhadas e aperfeiçoadas.

Cônscio do papel gerencial que desempe-
nha, o juiz precisa trabalhar com equipe ca-
pacitada, motivada, em constante processo de 
aprendizagem e aberta a inovações. Atualmente, 
é impossível dar vazão a todos os processos de 
forma artesanal. As demandas de massa, em pa-
tamar cada vez maior no Judiciário, reclamam 
uma jurisdição de escala e não mais uma juris-
dição artesanal. Qualquer solução, normativa 
ou gerencial, sem essa perspectiva do problema, 
será mais um insuficiente paliativo.

Já nos ensinava há alguns anos o Prof. Sid-
nei Agostinho Beneti sobre a magistratura de 
massa e a magistratura artesanal. A artesanal é 
“a magistratura do caso concreto, do caso único, 
especial, determinado, cujos pormenores temos 
que verificar passo a passo, ponto por ponto, ao 
sabor das dificuldades e angústias dos singula-
res casos marcantes, que se destacam do volume 
geral de processos”. Por seu turno, magistratu-
ra de massa é aquela de “grande quantidade de 
situações processuais repetitivas, que acabam 
ganhando relevância operacional na razão di-
reta do volume enorme de casos e pessoas en-
volvidas”. Conclui com uma sugestão que tenho 
tentado seguir desde os primeiros passos na ma-
gistratura: “temos de realizar a magistratura de 
massa e temos de realizar a magistratura artesa-
nal, organizando nosso trabalho para que os ca-
sos de massa não tomem todo o tempo necessá-
rio à solução naturalmente demorada dos casos 
artesanais. Temos de ser bons profissionais no 
trabalho em série, para que possamos ser bons 
juízes-artesãos”1

Particularmente, entendo que o juiz deve 
procurar desenvolver modelos de decisões e sen-
tenças mais apropriadas possíveis às demandas 

1 BENETI, Sidnei Agostinho. Da Conduta do Juiz. São 
Paulo: Saraiva, 1997, p. 10.



de massa a fim de dedicar boa parte do tempo 
para a pesquisa e análise mais acurada dos casos 
complexos. Tenho que o conhecimento técnico-
jurídico em temas repetidos há de estar imbri-
cado com a sua funcionalidade, é dizer, deve-se 
redigir textos enxutos e diretos para tais casos. 
Isso porque decisões recheadas de singularida-
des inexistentes nos processos padrões não são 
as melhores molduras, atraindo a oposição de 
embargos declaratórios e/ou outros expedientes 
recursais.

Outro gargalo da célere tramitação proces-
sual é a instrução. Não raro o processo, mesmo 
com todas as providências tomadas a cargo do 
juiz e do cartório, permanece lento em face da 
instrução processual, seja pela colheita de de-
poimentos, seja pela realização de perícias. Em 
casos assim, penso que o melhor a fazer é a con-
centração de atos processuais para que se possa 
abreviar o rito e, por conseguinte, evitar o atraso 
decorrente das comunicações processuais. Na 
medida em que são tomadas várias providências 
em um só ato processual, e dele intimadas as 
partes, é natural a eliminação de procedimentos 
inúteis e consequente aceleração do feito.

Sobre a necessidade de capacitação geren-
cial do magistrado, relembre-se que tal propó-
sito foi alçado ao elenco das metas estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Justiça. De qualquer 
forma, nunca é demais destacar que todo esse 
esforço de racionalização judicial deve trilhar 
apoiado na simplificação recursal, já que todo o 
trabalho empreendido na base da justiça precisa 
encontrar eco nas instâncias superiores.

Muito se apregoa que a celeridade não raro 
se contrapõe à segurança jurídica. Penso que es-
tes dois princípios podem conviver harmonica-
mente e até dialogarem no dia a dia da prestação 
jurisdicional. Como protagonista da gestão dos 
processos, o magistrado pode estabelecer um 
fluxo independente para processos mais simples, 
já sumulados ou pacificados na jurisprudência. 
Ora, na medida em que dinamiza o trâmite des-
ses feitos, em regra demandas de massa, traz não 
só a almejada celeridade, como também a ne-
cessária segurança jurídica, uma vez que aplica 
os precedentes reiterados dos Tribunais Supe-
riores. A meu sentir, segurança jurídica também 

é expressada na coerência e uniformidade das 
decisões judiciais.

Ao ingressar na magistratura, o juiz, apesar 
de, regra geral, ser dotado de razoável cultu-
ra jurídica e alguma base humanística, precisa 
ter presente que integra um Poder, com seus 
valores institucionais. As idiossincrasias pesso-
ais de cada julgador poderão contribuir para o 
aprimoramento do trabalho desenvolvido, mas 
sempre deve levar em conta a sua representativi-
dade e referência no contexto dos atores sociais. 
Em outras palavras, mais vale um magistrado 
comprometido com o aperfeiçoamento da pres-
tação jurisdicional do que alguém voltado para o 
destaque pessoal à revelia dos serviços judiciais.2 
Um juiz portador de inúmeros títulos acadêmi-
cos/sociais e que não sentencia seus processos 
contribui, em boa medida, para o enfraqueci-
mento da imagem do Poder Judiciário. É certo 
que o engajamento na pesquisa e estudo sempre 
será bem-vindo e estimulado, desde que endere-
çado à melhoria da prestação jurisdicional.

No âmbito federal, é imprescindível a con-
tribuição das partes, sobretudo da União e au-
tarquias federais (principais clientes da justiça 
federal) para a maior celeridade e efetividade, 
sem o qual todo o esforço do Judiciário fica 
comprometido. É preciso ter presente que tais 
entidades também são destinatários da cobrança 
constitucional da razoável duração do processo. 
É cediço que boa parte do tempo do processo 
não está nas mãos do juiz, mas com as partes, 
nas Secretarias Cartorárias ou mesmo em perí-
cias.

De mais a mais, impende concluir que, além 
de outros fatores de ordem legislativa e estrutu-

2 A propósito, dentre os Princípio de Bangalore de Con-
duta Judicial está expresso que “os deveres profissio-
nais de um juiz tem precedência sobre todas as outras 
atividades” (Comentários aos Princípios de Bangalore 
de Conduta Judicial. Tradução de Marlon da Silva 
Maia e Ariane Emílio Kloth. Brasília: CJF, 2008, p. 
130). Ainda no campo da deontologia judicial, con-
signa o art. 42 do Código Ibero Americano de Ética 
Judicial que “O juiz institucionalmente responsável é 
o que, além de cumprir as suas obrigações específicas 
de caráter individual, assume um compromisso activo 
no bom funcionamento de todo o sistema judicial”
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ral, é fundamental o empenho dos magistrados, 
servidores da Justiça e demais operadores do 
Direito no processo de racionalização judicial 
e simplificação recursal, de modo a produzir a 
tão desejada otimização gerencial e, por conse-
guinte, o cumprimento da principal missão do 
Judiciário, qual seja, a solução dos conflitos e 
harmonização das relações sociais.
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O juiz e o desafio de julgar, gerenciar e administrar
Juiz Federal Marcelo Dolzany da Costa

1. Introdução: o mundo pós-moderno e a 
jurisdição. 2. As relações humanas como fun-
damento das organizações. 3. O perfil do juiz. 
4. O juiz-líder: o julgador, o gerente e o admi-
nistrador. 4.1. Só aprende quem erra, só ensina 
quem aprende. 4.2. Narciso acha feio o que não 
é espelho. 4.3. Planejando estratégias e metas. 5. 
Um novo juiz está nascendo.

1 Introdução: o mundo pós-moderno 
e a jurisdição
O monopólio estatal da jurisdição é fenô-

meno relativamente recente no vale dos tempos. 
Desde as primeiras letras nos cursos jurídicos 
vem a lição de que o ofício de julgar em nome do 
Estado é certamente das mais importantes con-
quistas de igualdade perante a lei que as revolu-
ções liberais legaram à modernidade. Um siste-
ma judicial guiado por interesses privados e fora 
do controle estatal é idéia que repudia qualquer 
jurista de cores progressistas. Mesmo os arau-
tos do Estado mínimo ainda têm como perigoso 
retirar a jurisdição como uma das funções esta-
tais, especialmente em matéria penal. Em nosso 
sistema o princípio é consagrado como regra 
pétrea: nenhuma lesão de direito será subtraída 
ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Consti-
tuição de 1988).

A regra entretanto, parece vir ganhando al-
gum tempero para os tempos da chamada pós-
modernidade. Assim parece ter dito o Supremo 
Tribunal Federal ao ter como constitucional – e 
daí harmônico com princípio da indeclinabili-
dade da jurisdição – a possibilidade de que os 
cidadãos e as organizações procurem os juízos 
arbitrais – que são expressão de uma justiça pri-
vada – para a solução de seus conflitos de in-
teresses fora da órbita criminal1. A decisão veio 

1 “(...) Lei de Arbitragem (L. 9.307/96): constituciona-
lidade, em tese, do juízo arbitral; discussão incidental 
da constitucionalidade de vários dos tópicos da nova 
lei, especialmente acerca da compatibilidade, ou não, 

por maioria de apenas três votos dos juízes da 
Suprema Corte, o que é emblemático quanto a 
estes tempos de mudanças. Dois mundos apa-
rentemente em conflito a explicar a falta de una-
nimidade: o da justiça do Estado, estereotipada 
como “difícil”, “tardinheira”, “ineficaz”, e o da 
justiça que se apresentava como a novidade dos 
negócios sem fronteira, aquela que asseguraria 
aos grandes interesses corporativos a certeza de 
que a solução de seus conflitos viria “célere”, 
“descomplicada” e “eficaz”.

A Suprema Corte, última intérprete da 
Constituição, bem ou mal assim decidiu. À se-
melhança do que fez quando no início desta dé-
cada admitiu que as mulheres pudessem assistir 
às sessões usando calças compridas2, curvou-se 

entre a execução judicial específica para a solução de 
futuros conflitos da cláusula compromissória e a ga-
rantia constitucional da universalidade da jurisdição 
do Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). Constitu-
cionalidade declarada pelo plenário, considerando o 
Tribunal, por maioria de votos, que a manifestação de 
vontade da parte na cláusula compromissória, quando 
da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao 
juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante 
em firmar o compromisso não ofendem o artigo 5º, 
XXXV, da CF. Votos vencidos, em parte – incluído o 
do relator –que entendiam inconstitucionais a cláu-
sula compromissória - dada a indeterminação de seu 
objeto - e a possibilidade de a outra parte, havendo re-
sistência quanto à instituição da arbitragem, recorrer 
ao Poder Judiciário para compelir a parte recalcitrante 
a firmar o compromisso, e, conseqüentemente, decla-
ravam a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 
9.307/96 (art. 6º, parágrafo único; 7º e seus parágrafos 
e, no art. 41, das novas redações atribuídas ao art. 267, 
VII e art. 301, inciso IX do CPC; e art. 42), por vio-
lação da garantia da universalidade da jurisdição do 
Poder Judiciário. Constitucionalidade - aí por decisão 
unânime, dos dispositivos da Lei de Arbitragem que 
prescrevem a irrecorribilidade (art. 18) e os efeitos de 
decisão judiciária da sentença arbitral (art. 31).” (STF, 
SE 5.206, Pertence, 12/12/2001).

2 Apenas em 2000 a Suprema Corte brasileira permitiu 
que visitantes do sexo feminino ingressassem na sala 
de sessões trajando calça comprida. Recentemente 



à evidência de que não se cuidava de ser contra 
ou a favor da existência de um sistema judicial 
paralelo. O quadro em perspectiva era o de que 
outras democracias do planeta admitiam a co-
existência de outro sistema com a forma dita 
monopolizada de jurisdição estatal. Portanto, a 
resposta a dar não era negar a existência de que 
as mulheres usavam calças compridas, mas até 
onde havia razoabilidade na vedação do acesso 
de advogadas naqueles trajes. O mundo lá fora 
não tinha entraves à existência de um juízo de 
arbitragem, logo era preciso indagar se o cons-
tituinte brasileiro teria permitido uma leitura 
com menos ortodoxia e mais proporcionalidade 
e razoabilidade.

O mundo pós-moderno é o da globalização 
dos negócios e das oportunidades. Também é o 
da transnacionalidade dos interesses dos povos, 
dos governos e das sociedades. Já não é mais o 
do monopólio estatal da jurisdição, mas nem 
por isso aboliu o ofício de julgar. Atuando na 
composição paraestatal ou no contencioso em 
nome do Estado, segue a figura do juiz desenha-
da segundo os valores comuns em cada cultura e 
civilização: o imparcial, o sábio, o sensato.

2 As relações humanas como 
fundamento das organizações
Um clássico para a compreensão dos últi-

mos vinte anos de transformações na socieda-
de é o ensaísta italiano Domenico de Masi. À 
expressão pós-moderno, segundo ele, preferível 
chamar pós-industrial, aquela que “privilegia a 
produção de idéias, o que por sua vez exige um 
corpo quieto e uma mente irrequieta”3. Parado-
xalmente, essa sociedade pós-industrial deses-
truturou o tempo e o espaço. Ao contrário da 
sociedade rural em que tempo e espaço eram 
determinantes para o plantio segundo o terreno 
mais apropriado e as estações, o mundo pós-in-
dustrial transformou o tempo “uma mania, uma 
neurose” e o fax, o celular, o correio eletrônico e 

uma de suas duas juízas surpreendeu ao participar de 
sessão também ostentando tais trajes.

3 DE MASI, Domenico. O ócio criativo. Rio de Janeiro : 
Sextante, 2000, p. 199

a Internet nos permitiram “fazer tudo em todo e 
qualquer lugar”4.

A desestruturação de tempo e espaço certa-
mente trouxe mudanças de comportamentos e 
atitudes nas organizações. O desaparecimento 
de muitas profissões, o surgimento de outras e 
a robotização crescente dos meios de produção 
para atender à demanda de novos mercados pa-
recem ter levado ao descrédito a teoria da luta 
de classes em que a solidariedade entre os ope-
rários atuava como contrapeso à exploração 
do trabalho. A busca pela eficiência segundo a 
lógica da produção industrial já permeia até o 
texto constitucional como um dos princípios da 
administração pública (art. 37, caput).

A eficiência como princípio comum a todas 
as atividades humanas. Ouso definir que ser efi-
ciente é realizar o melhor com o melhor de todos 
os recursos disponíveis. À semelhança da pará-
bola bíblica, só se tem razão de existir quando 
tudo o que se tem em talentos e recursos é utili-
zado para o sucesso de uma idéia5.

É conhecida de todos a pregação de Peter 
Drucker. Toda organização – com fins lucrati-
vos ou não – deveria refletir-se continuamente 
sobre cinco importantes perguntas: 1ª – Qual é 
nossa missão? 2ª - Quem é o nosso cliente? 3ª – O 
que nosso cliente tem como valor? 4ª – Quais são 
nossos resultados? e 5ª – Qual é o nosso plano?6.

As respostas que cada organização oferecer 
a essas perguntas indicará que a eficiência é o 
resultado da conjugação entre valores. Portanto, 
onde há valores aí estará o homem.

As relações interpessoais veiculam valores, e 
estes movem as organizações – para o sucesso ou 
o fracasso. É a qualidade dessas relações huma-

4 Idem, p. 159.
5 Refiro-me à passagem no capítulo 25 do Evangelho de 
Mateus sobre a multiplicação da riqueza que o patrão 
confiou a seus servos (versículos 14 a 30).

6 O Leader to Leader Institute editou recentemente um 
excelente resumo do pensamento de Peter Drucker a 
respeito dessa reflexão (The Five Most Important Ques-
tions You Will Ever Ask About Your Organization), mas 
há dezenas de títulos no Brasil que exploram com pre-
cisão as idéias daquele que mais bem sistematizou os 
dilemas e as perspectivas da administração moderna.
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nas no trabalho que atesta também a expectati-
va de felicidade. De Masi admite que o trabalho 
possa ser fonte de felicidade para empresários e 
executivos, mas ainda está longe de ser para a 
totalidade dos trabalhadores. Assim afirma por-
que o clima em muitas empresas é envenenado 
pelo excesso de carreirismo e de competitivida-
de com o ambiente externo7.

O clima de incerteza no ambiente de traba-
lho também é fator induvidoso de baixa de pro-
dutividade.

O afastamento por motivos de doença (ab-
senteísmo) apresenta números crescentes todos 
os anos. Além das grandes despesas securitárias, 
o fenômeno também reflete em parte a insalu-
bridade – e não a periculosidade – de ambientes 
de trabalho. Cada vez mais se registram casos 
de doenças ocupacionais e mais assustador é o 
número de pessoas que se afastam por estafa e 
depressão. A incidência de doenças mentais e 
psíquicas geralmente encontra como motivo a 
angústia por metas não cumpridas, frustrações e 
irritações com colegas de trabalho ou comporta-
mento opressor de superiores hierárquicos.

3 O perfil do juiz
O paciente leitor certamente já ouviu mui-

tos discursos de posse ou de despedidas da ma-
gistratura. O orador reitera valores que supos-
tamente delineiam o juiz: ser honesto, sóbrio e 
paciente; ser trabalhador, imparcial, respeitoso e 
justo; amar o Direito, ser independente e defen-
der a liberdade.

Mas também há outro perfil que o humor 
de Calamandrei imortalizou com sua vivência 
forense de duas décadas no século 20 em seu 
clássico “Eles, os Juízes, Vistos por um Advoga-
do”:

A justiça é coisa muito séria; mas, precisa-
mente por isso, senhor juiz, não é preciso 
que o senhor, da sua mesa, me faça essa 
cara feia. (...) A cara feia é uma parede, o 
sorriso é uma janela. Senhor juiz, estou 
aqui embaixo, esgoelando-me para falar 
de assuntos importantíssimos, como são 

7 Ob. cit., p. 210.

os da liberdade e da honra de um homem. 
Seja gentil, senhor juiz; de vez em quando, 
para que eu perceba que o senhor está em 
casa, apareça à janela8.

Os discursos laudatórios jamais citam este 
viés da antipatia ou arrogância que alguns juí-
zes parecem orgulhar-se de exibir como se lhes 
integrasse o perfil adequado para a magistratu-
ra. Há um estudo recente junto à magistratura 
espanhola – a citação à experiência estrangeira 
se dá por este articulista desconhecer estudo si-
milar no Brasil – para traçar um perfil do juiz 
segundo suas competências ou referências9:

 Competências técnicasa) : o juiz deve ter 
um alto conhecimento técnico jurídico 
e processual, e também deve dominar 
a linguagem escrita como ferramenta 
principal de sua produção profissional.

Competências relacionaisb) : o juiz deve do-
minar as relações interpessoais com par-
tes, cidadãos, profissionais, instituições 
etc.

Competências funcionaisc) : o juiz deve ter 
ferramentas de organização e planeja-
mento de seu trabalho e dos outros. Deve 
saber organizar a informação tomando 
decisões eficazes e eficientes para alcan-
çar os objetivos de gestão.

Competências analíticasd) : ao juiz se exi-
gem habilidades intelectuais de análise 
e síntese para realizar eficazmente as ta-
refas e funções de seu cargo e raciocínio 
verbal para expressar suas decisões.

Competências pessoaise) : o juiz deve ter 
uma série de qualidades pessoais que o 
capacitem a desenvolver corretamen-
te sua função. Deve ter um alto senti-

8 CALAMANDREI, Pieri. Eles, os juízes, vistos por um ad-
vogado. Ed. Martins Fontes : São Paulo : 2000, p. 44-45.

9 O estudo é o resumo de palestra “El Proceso Forma-
tivo En La Gestión Por Competencias Para Jueces: la 
Escuela Judicial de España”, que o professor Andreu 
Estela Barnet apresentou no Superior Tribunal de Jus-
tiça em abril de 2008. Está disponível na Revista CEJ 
n. 42, p. 83-90, jul./set. 2008, e também em versão 
eletrônica [http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/
article/view/1054/1205 – Acesso em 12/11/2009].
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do ético, deve ser capaz de aprender e 
atualizar-se permanentemente, deve ser 
flexível e de manter-se integrado na co-
munidade para a qual trabalha.

O mesmo estudo, insuspeitadamente apre-
sentado pelo próprio chefe de relações institu-
cionais da Escola de Magistratura da Espanha, 
conclui que o perfil idealizado ainda não coinci-
de com o perfil atual dos alunos da instituição. 
Ainda que no Brasil o ingresso na magistratura 
não seja semelhante ao modelo espanhol em que 
é condição indispensável e prévia a matrícula 
em curso de formação, não me surpreenderia se 
o diagnóstico dos candidatos à magistratura de 
lá estivesse bem próximo ao dos que já são juízes 
cá. Dentre os déficits de competência ali aponta-
dos estão: falta de assimilação da complexidade 
dos conflitos, ausência de habilidades comuni-
cativas e ausência de habilidades diretivas.

A primeira deficiência certamente se volta 
ao ofício de julgar. O aprendizado nos livros 
e na experiência alheia – por óbvio também o 
amadurecimento que o tempo agrega – cuidará 
de diminuí-la. As demais têm tudo a ver com o 
desafio de gerenciar e administrar.

4 O juiz-líder: o julgador, o gerente e o 
administrador
A legitimação do ofício de julgar decorre da 

vontade popular soberana expressada no sistema 
constitucional. Os juízes brasileiros não são elei-
tos; são admitidos em regra pelo concurso pú-
blico. O mito jurídico de que é também ele “um 
órgão do Poder Judiciário” o coloca numa posi-
ção de liderança institucional dada a cogência de 
suas decisões. Por isso talvez se explique a velha 
cantilena forense de que “ordem judicial é para 
ser cumprida ou recorrida, nunca discutida”.

Tenho como induvidoso que a situação de 
líder institucional ou formal (ou líder da orga-
nização) o leva muitas vezes a desconhecer ou 
mesmo lamentavelmente desvirtuar sua condi-
ção de líder natural ou espontâneo. Talvez daí 
a dificuldade com a tarefa de gerenciar e admi-
nistrar a unidade em que atua, pois essas com-
petências devem ser exercidas com liderança 
natural. Drucker preferia classificar a liderança 

em nata ou aprendida. Se não se nasce líder, é 
melhor aprender a liderar.

Liderar sempre foi um ponto muito delicado 
nas relações dos juízes com serventuários porque 
não raro se confunde a liderança institucional 
com a liderança natural. A pretexto de “manter 
a ordem” a liderança não raro se desaguar em 
arbítrio típico do mantra “manda quem pode, 
obedece quem tem juízo”. Há formas e formas 
de liderar: autocrática (egocentrismo e rigidez); 
democrática (responsabilidade compartilhada); 
paternalista (submissão mediante favor); buro-
crática (ritualística); participativa (maior com-
prometimento); e permissiva (ausência).

Todo líder deve ser gerente. Quem não ge-
rencia não é líder.

O pensamento de Peter Drucker sobre li-
derança é um bom começo para refletir sobre o 
papel de líder natural que o juiz deve desempe-
nhar10. O juiz-líder deve:

I - Indagar sempre sobre o que deve ser feito.
II - Ter um plano de ação claro.
III - Não fugir das responsabilidades.
IV- Ser um bom comunicador.
V - Ter foco em oportunidades, não em 

problemas.
VI - Transformar as reuniões em aconteci-

mentos produtivos.
VII - Usar o pronome pessoal “nós” e evitar 

o “eu”.
Em duas décadas e meia atuando como ser-

vidor e juiz na Justiça Federal ouvi sobre e obser-
vei comportamentos de juízes que ainda refletem 
falta de liderança natural. Eis algumas delas:

 Falta de valorização das competências a) 
ou habilidades de serventuários - Não há 
critérios claros nem sensibilidade para 
perceber os talentos e bem empregá-los. 
Muitos servidores competentes e habi-
lidosos têm seus talentos desperdiçados 
em atividades incompatíveis às vezes 
por sentimentos revanchistas ou decor-
rentes de preconceitos.

10 As qualidades do líder são citadas em qualquer ma-
nual de liderança disponível nas livrarias e reunidas a 
partir dos escritos e entrevistas de Peter Drucker.
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 Falta de planejamento das próprias ati-b) 
vidades do magistrado - Não há crono-
grama de atividades diárias, semanais e 
mensais, sujeitando-se a agenda aos hu-
mores do juiz.

 Desinteresse pelas idéias dos colaboradoresc)  
- A atitude desintegra o espírito de equi-
pe. A simples frase “Me dê uma idéia!” 
evoca no ouvinte o sentimento “O chefe 
está preocupado com o que penso!”.

 Falta de planejamento – d) Os servidores 
não sabem quais são os objetivos e me-
tas, muito menos o planejamento estra-
tégico da vara. A deficiência leva à cha-
mada “Síndrome do Enxuga-Gelo”, que 
é o desgaste emocional e físico em ativi-
dades cujos resultados são duvidosos.

 Falta de controle e avaliação dos resulta-e) 
dos – As metas são estabelecidas acrite-
riosamente e não se submetem a avalia-
ções para que a equipe saiba onde acertou 
e onde errou. As reuniões para esse fim 
são raras e muitas vezes tem como tema 
apenas as reprimendas à equipe.

 Falta de identificação do servidor com f) 
o grupo – A visão compartimentada do 
trabalho dentro e fora das varas leva o 
servidor à alienação, pois não compre-
ende a importância do que faz para o su-
cesso da equipe.

 Falta de motivação e treinamento na g) 
equipe – Os juízes não estimulam o trei-
namento de servidores.

 Comportamento autocrático e repressor h) 
– Há juízes cuja presença física até pro-
voca “travas” na mente do servidor.

 Reuniões mal planejadas – i) Os juízes não 
aplicam seus talentos de audiências judi-
ciais na condução das reuniões. A presen-
ça dos juízes em audiências ainda tem um 
cunho intimidatório e não participativo.

4.1. Só aprende quem erra, só ensina  
quem aprende

A forma de recrutamento dos juízes no 
Brasil ainda se concentra no concurso público 
em que aferida exclusivamente a capacidade in-
telectual e moral do candidato. Liderança e in-

teligência emocional são requisitos desejáveis a 
perscrutar em cursos de preparação ao encargo 
das escolas de magistratura, mas essas qualida-
des nunca foram condicionantes ao exercício 
do cargo de juiz em nosso sistema. Apenas em 
situações-limite (demência mental e corrupção) 
o tema é incidentalmente abordado nas correge-
dorias, jamais em processos de vitaliciamento.

A virtude da sabedoria que o inconscien-
te coletivo pespega aos juízes talvez contribua 
para a conhecida tendência à infalibilidade que 
alguns juízes internaram em sua personalidade, 
comportamento que oscila entre a arrogância e 
o autoritarismo com seus pares, serventuários, 
advogados e clientes. O risco dessa atitude para 
o juiz gerente e administrador é desastroso.

A complexidade dos temas jurídicos cujo 
conhecimento se impõe ao juiz desde o con-
curso de admissão e o açodamento das causas 
que diariamente lhe chegam explicam por um 
lado o desinteresse por temas ligados à gestão 
de pessoas e de projetos. Esse quadro nem por 
isso impede, por outro lado, que o magistrado 
busque informações sobre outros assuntos liga-
dos às relações humanas (psicologia, sociologia, 
economia, administração, negócios) para refle-
tir sobre a necessidade do erro como próprio 
da evolução do conhecimento. Também lhe se-
ria desejável que se envolvesse com atividades 
alheias ao trabalho forense que lhe agregassem 
experiência e amadurecimento emocional e es-
piritual (v.g., grupos de serviço).

As palavras de Camões continuam atuais:

A disciplina militar prestante
Não se aprende, Senhor, na fantasia,
Sonhando, imaginando ou estudando,
Senão vendo, tratando e pelejando11

4.2. Narciso acha feio o que não é espelho
As organizações chegam à opinião pública 

com imagem quase sempre coincidente com a 
de seus líderes. Governos autoritários ou liberais 
refletem governantes autoritários ou democra-
tas. No mundo empresarial são vários os exem-

11 Os Lusíadas. Verso 153.
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plos de executivos que tiveram seu comporta-
mento impregnado à motivação de sua equipe a 
ponto de moldar definitivamente o conceito que 
suas organizações conquistaram. A trajetória e 
o jeito de gerenciar e administrar de Bill Gates, 
Michael Dell e Steve Jobs na área de tecnologia 
da informação se confundem com as marcas de 
suas empresas. A jovialidade, a informalidade e 
a criatividade são pontos da personalidade des-
ses líderes que se disseminaram por toda a equi-
pe em todos os níveis hierárquicos. Microsoft, 
Dell e Apple são sinônimos de que a qualidade 
do bem ou do serviço está vinculada diretamen-
te à qualidade de vida de quem o produz.

Isto funciona para associar a boa imagem da 
organização ao seu líder. Também vale para o 
contrário: o mau líder conduz ao fracasso.

As unidades judiciárias não raro refletem 
o que pensam seus líderes, os juízes. Percebo 
que as varas em que o tratamento ao público é 
cordial têm sempre à frente um magistrado po-
lido e cortês. As secretarias com mesas limpas e 
escaninhos em ordem sempre contam com um 
gabinete em que o juiz se esmera em trabalhar 
com limpeza e organização. Os ambientes mais 
tensos que já presenciei em cartórios coincidiam 
com aqueles em que o juiz atravessava situações 
pessoais críticas. Os servidores mais burocrati-
zantes (aqui no sentido pejorativo) certamente 
estão subordinados a juízes excessivamente for-
malistas na condução do processo.

À semelhança do mito de Narciso, o reflexo 
da organização é o rosto de seu líder.

Há também a liderança do diretor de se-
cretaria. Alguns juízes pensam que abdicam do 
papel de liderar ao lhe incumbirem a gerência 
plena da vara, mas descuidam que a escolha des-
se líder já é o reflexo de seu próprio comporta-
mento, pois o diretor dificilmente contrariará o 
juiz que o indicou e o ruído de informações en-
tre a equipe e o líder dificilmente trará bons re-
sultados. Conheço juízes que dizem incumbir as 
“más notícias” a seu diretor e explicam que o fa-
zem de “biombo” para proteger-se de sua equipe 
quando precisam tomar medidas antipáticas.

Há também o risco de que nem sempre o di-
retor está preparado para liderar quando há bem 
pouco tempo era um igual dentre sua equipe. 

Para o diretor o desafio é escapar do estigma de 
“bonzinho” ou “carrasco”, a depender do eterno 
“sim” ou “não” que disser a seus subordinados.

Enfim, as condições ambientais refletem di-
retamente o que pensa e o que faz o líder. Um 
bom ambiente de trabalho é sempre tom para 
todos – inclusive para o juiz.

4.3. Planejando estratégias e metas
O vocábulo meta é visitante recente na lite-

ratura forense. O máximo que se ouvia dizer até 
pouco tempo eram os surrados mutirões. Par-
ticularmente tenho aversão à palavra mutirão, 
cujo uso político de duas décadas para cá certa-
mente já a desgastou a ponto de inevitavelmente 
induzir a propósitos eleitoreiros. Parece-me que 
o cacoete é próprio da administração pública, 
pois não me lembro de que alguma organização 
privada se tenha valido de “mutirões” para re-
solver prejuízos ou aumentar seus lucros. Num 
país de coronelismo ainda renitente, a palavra 
mutirão sempre está associada à solução efê-
mera de algum problema para o qual o admi-
nistrador não teve competência para planejar. 
Atacam-se as conseqüências, não as causas. Tais 
ações em verdade disfarçam a falta de gestão e 
planejamento, como a ingenuidade do médico 
que se desfaz do termômetro para aniquilar a 
febre do paciente.

É conhecido na ciência da Administração o 
ditado segundo o qual “planejar sem executar é 
apenas sonho; executar sem planejar é suicídio 
com certeza”.

Alguns tribunais brasileiros já começam a 
incorporar em sua rotina o chamado planeja-
mento estratégico, o que é alvissareiro. Entre-
tanto, com muita freqüência confundem missão 
com objetivos, ou objetivos com metas. A missão 
de cada órgão do Judiciário já foi prevista pelo 
constituinte ao longo do texto próprio – que é 
a de julgar os conflitos que lhe são postos nas 
causas. Não cabe a cada tribunal ou juízo “criar” 
outras missões que são próprias de outros pode-
res da República (empregabilidade de egressos 
do sistema prisional, distribuição de cestas bási-
cas, assistência social a minorias étnicas e outras 
ações que aqui e ali saem na mídia a pretexto de 
“melhorar a imagem da Justiça”).
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Meta também não é objetivo. Meta é o ca-
minho que se percorre para alcançar um objeti-
vo. Alguns jovens bacharéis com certeza já divi-
saram em sua vida profissional a investidura no 
cargo de juiz como seu objetivo. As etapas que 
cada um deles foi vencendo nos estudos e exa-
mes certamente foram metas. Assim, o objetivo 
da função jurisdicional é solucionar a lide em 
tempo hábil, logo é razoável ter-se como meta 
que cada vez mais se diminua o tempo gasto 
para uma decisão que encerre o conflito.

Saber firmar metas deve ser rotina de cada 
juiz em sua administração forense. Juiz que não 
planeja não estabelece meta, logo é grande o ris-
co de perder-se na busca do objetivo.

Algumas experiências vitoriosas na admi-
nistração forense foram necessariamente an-
tecedidas por planejamento em que evidente-
mente havia estratégias e metas. É neste ponto 
que exalto a importância de os juízes procura-
rem aprender como se desenha uma meta. Há 
um método muito didático conhecido pela sigla 
SMART (esperto, inteligente, em inglês). Veja-
mos:

S (Specific) – Metas devem ser específicas, 
não podem ser genéricas. Não adianta o juiz se 
voltar à equipe para exortar a “julgar mais rá-
pido”. É preciso dizer claramente quais espécies 
de causas.

M (Mensurable) – Metas tem que ser men-
suráveis. Não vale dizer “queremos colocar em 
dia a publicação do expediente”. A intenção é 
nobre, mas a pergunta deve ser: “quantos dias 
entre a data do ato e a respectiva publicação 
queremos?”

A (Achievable) – Metas devem ser alcançá-
veis, realizáveis. Muitos juízes fracassam aqui: 
impõem metas irrealizáveis mas não levam em 
conta os recursos (pessoal, equipamento, verba), 
o acervo (processos) e o comportamento dos 
clientes internos e externos (partes, advogados, 
contadoria, imprensa oficial). Estabelecer meta 
inalcançável ou inalcançada gera desmotivação.

R (Relevant ou Related to the customer) – 
Metas devem ser importantes para o usuário 
(interno ou externo), não para a organização em 
si. Nenhuma meta no Judiciário que não esteja 

focada no seu usuário não pode ser considerada 
meta.

T (Time-bound) – A meta tem que ter pra-
zo definido. Não há meta sem data para acabar, 
assim como não existem metas permanentes. 
O juiz e sua equipe não podem simplesmente 
apontar que “antes do fim-do-ano as causas tri-
butárias estarão julgadas”. Devem ser precisos 
em dizer o dia, o mês e o ano. Isto elimina os 
chavões “ainda hoje”, “é tudo para ontem”.

À luz de tais regras básicas, incumbo ao 
meu leitor uma reflexão sobre a chamada Meta-
2 que o Conselho Nacional de Justiça concertou 
entre presidentes de todos os tribunais do País 
em fevereiro deste ano. Os resultados dirão de-
talhadamente sobre o atendimento da regra de 
alcançabilidade (“achievable”).

5 Um novo juiz está nascendo
Em uma carta a seu filho Eduard em 1930, 

Albert Einstein aconselhava que

A vida é como andar de bicicleta. Para 
manter o equilíbrio é preciso se manter 
em movimento12.

Quando ingressei, ainda serventuário, na 
Justiça Federal do Pará em 1985 as sentenças 
já eram datilografadas, mas seu registro se fazia 
em livros na caligrafia esmerada da telefonista 
entre uma ligação e outra. Ironicamente, nessa 
mesma sala ficava instalada a máquina fotoco-
piadora, que num piscar de olhos faria o mes-
mo trabalho sem a menor margem de erro de 
transcrição caso um velho provimento do ex-
tinto Tribunal Federal de Recursos não estives-
se então em vigor. Essa imagem me assalta de 
quando em vez ao ver os paradoxos de nossos 
tempos ditos pós-modernos. O suporte tecnoló-
gico hoje disponível na Justiça Federal em todas 
as regiões induvidosamente traduz o inimaginá-
vel de meus primeiros dias forenses. Ainda na 

12 ISAACSON, Walter. Einstein, sua vida, seu universo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 575. O fi-
lho de Albert Einstein sofria de grave doença mental 
à época. A frase original é: “Beim Menschen ist es wie 
beim Velo. Nur wenn er fährt, kann er bequem die 
Balance halten.”
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última década do século passado, ríamos do co-
mentário de um colega já idoso que vaticinava o 
uso do código de barras na leitura de processos. 
Hoje contamos com o processo eletrônico e já 
desdenhamos quando o nosso usuário nem al-
fabetizado na língua portuguesa é, quanto mais 
se lhe pode exigir assinatura digital...

Diziam meus mestres que Pontes de Miran-
da censurava quem se jactava de ser “especialis-
ta nas ciências jurídicas”. Falavam que o gênio 
alagoano costumava ironizar: “Quem só Direito 
sabe, nem direito sabe”. Juiz que sabe apenas de-
cidir, nem decidir sabe, digo sem disfarçar atre-
vimento.

O Judiciário não precisa de mais “códigos 
ambulantes”13 para seus quadros. Cada vez mais 
se buscam juízes que saibam administrar e ge-
renciar. Juízes com competências além daquelas 
próprias do conhecimento técnico-legislativo; 
que dominem tanto a lógica jurídica quanto à 
lógica das relações interpessoais.

A sociedade brasileira não reclama da com-
petência técnica de seus juízes, pois são inva-
riavelmente recrutados dentre jovens mentes 
brilhantes e comprometidas com o ideário de 
Justiça. Ela merece, entretanto, magistrados que 
ampliem seus horizontes para além das leis e 
dos repertórios de jurisprudência. Enfim, juízes 
que liderem, gerenciem e administrem.

O novo juiz definitivamente é o juiz líder 
natural, o juiz-gerente, o juiz que administra.

Reconheço que a esse perfil muitos torcerão 
o nariz. O medo do novo e o temor reverencial 
da tradição explicam por si as eventuais resis-
tências porque sempre haverá resistência às mu-
danças.

Este novo juiz incorpora em sua rotina de 
julgar os hábitos do líder que gerencia e admi-
nistra. Dentre suas qualidades indispensáveis 
pelo menos sete são um bom ponto de partida:

I - Planejamento - O novo juiz deve saber 
planejar primeiro a si próprio e depois a sua 

13 A expressão é pejorativamente utilizada na Espanha 
para designar jovens juízes de prodigiosa memória para 
as referências legislativas, mas com baixa competência 
relacional, analítica, funcional e pessoal, segundo a 
classificação apresentada por Andreu Estela Barnet.

equipe. Um bom começo é aprender e exercitar 
a competência-habilidade de levantar informa-
ções sobre sua unidade, compreender o proces-
so de produção e disseminação do conhecimen-
to em sua equipe, e distribuir racionalmente 
seu tempo. Trabalhar durante horas excessivas 
nem sempre significa ganho de produção. Um 
período ininterrupto de cinco horas de intros-
pecção na pesquisa e redação de uma sentença é 
indispensável e pode ocorrer no mesmo dia de 
expediente dedicado ao atendimento de dúvidas 
da equipe ou no atendimento às partes.

Existem dezenas de títulos que cuidam do 
tema, desde o planejamento pessoal até o plane-
jamento corporativo14.

II - Criatividade – Ser criativo não rima com 
improvisação permanente, que é próprio da fal-
ta de planejamento. A criatividade emerge em 
momentos de crise, palavra que traz embutida a 
idéia de desafio e mudança. O juiz criativo não 
deve perder a ocasião de testar um novo modo 
mais eficaz e simples para uma velha fórmula. 
Assemelha-se a um chefe de cozinha que busca 
um novo ingrediente para uma iguaria apren-
dida em casa ou copiada de uma página de um 
velho caderno de receitas. Reformas legislativas 
em matéria processual em sua maioria resul-
taram de ousadias de juízes em adaptar velhas 
regras procedimentais à sua realidade. Vale o 
registro de um grande amigo e colega que teve 
a ousadia de pregar como voz no deserto a im-
portância de indeferimento sumário, com julga-
mento de mérito, de pedidos formulados contra 
precedentes no próprio juízo. Alguns podiam 
à época estigmatizar a prática ou idéia como 

14 Um dos clássicos sobre liderança e sucesso mais curio-
sos que li recentemente foi O Jeito Mórmon de Fazer 
Negócios, de Jeff Benedict (São Paulo: Idéia e Ação: 
2008). A obra examina os hábitos de conhecidos exe-
cutivos americanos que abraçam a fé mórmon e des-
creve atitudes e comportamentos moldados pela dou-
trina religiosa que influenciam positivamente a gestão 
de seus negócios. Algumas delas são: I – Não trabalhe 
à noite; II – Não trabalhe aos finais-de-semana; III – 
Saiba como dizer não; IV – Reserve horas ininterrup-
tas em seu trabalho para concentrar-se em assuntos 
de interesse de sua corporação. Recomendo a leitura, 
independentemente da crença religiosa do leitor.
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simples exercício de devaneio processual; já faz 
algum tempo, porém, que o legislador acrescen-
tou ao art. 285 do Código de Processo Civil essa 
possibilidade15.

III - Intuição – O planejamento estratégico 
é o manual de instruções para qualquer projeto, 
mas estar atento a detalhes pode fazer a diferen-
ça nos resultados. É grande a tentação de cair na 
rotina quando o planejamento está dando certo. 
O risco que se corre é cair na automação perni-
ciosa que pode levar a alguns pequenos e outros 
grandes desastres. A padronização de formulá-
rios (decisões e sentenças) é sempre bem-vinda, 
mas é preciso estar atento à possibilidade de er-
ros decorrentes da excessiva robotização no pro-
cesso de produção desses documentos. Para isto 
se exige um bom ouvido para detectar o estalo 
de uma roldana mesmo no meio dos aplausos 
ou da música envolvente que seduz o público 
durante a apresentação do trapezista16.

IV - Espírito de equipe – O juiz é mais que 
um técnico a motivar sua equipe. Ele é também 
o capitão do time, aquele que está em campo e 
fala em nome do time e que está disposto a re-
ceber todas as críticas pelo fracasso e a dividir 
os louros do sucesso com sua trupe. Já se vai fe-
lizmente o tempo do dedo em riste à procura de 
culpados pela derrota.

V - Empatia - O juiz deve demonstrar o 
quanto dá importância a cada um de seus cola-
boradores e sempre procurar entender o ponto 
de vista a partir do outro. Isto vale especialmen-

15 “Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for uni-
camente de direito e no juízo já houver sido proferi-
da sentença de total improcedência em outros casos 
idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 
sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente 
prolatada. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006)”.

16 A frase é propositadamente inspirada nos diálogos 
imaginários que Lyn Heward e John Bacon escreve-
ram para explicar o sucesso do Cirque du Soleil. Mes-
mo com a liberdade de criação que cada artista deve 
transparecer em suas apresentações, a segurança de 
equipamentos é item inafastável para garantir essa 
liberdade (cf. HEWARD, Lyn e BACON, John U. 
Cirque du Soleil, a Reinvenção do Espetáculo – Uma 
História de Inovação sem Limites: São Paulo: Ed. 
Campus: 2008, 8ª ed., p. 51-59).

te para seus colaboradores. Um bom exercício 
é inteirar-se das atribuições de cada servidor e 
dar-lhe atenção às dificuldades que enfrenta em 
seu cotidiano. Tenho observado como o atendi-
mento ao público, aparentemente a mais simples 
atividade de quem atua em secretaria, ganha es-
pecial relevo quando o juiz passa algumas horas 
de seu mês no balcão, quase anonimamente aos 
usuários do outro lado do balcão. A motivação 
que o gesto desperta no grupo é indescritível17.

No Cirque du Soleil é praxe o pessoal de 
apoio (segurança, alimentação, transporte) e 
mesmo os próprios artistas se misturarem ano-
nimamente ao público durante as apresentações 
para terem a oportunidade de testemunhar e 
vivenciar duas grandes motivações. A primei-
ra é a de vislumbrar o conjunto da obra e assim 
contextualizarem a importância do fragmento 
de seu trabalho para o sucesso do espetáculo. 
A segunda atitude possibilita que eles vejam o 
seu trabalho com os olhos do público, porque 
assim vêem por que estão “suando, treinando e 
ensaiando com tanto empenho”.

VI – Humildade – Essa qualidade é proposi-
tadamente invocada como última, mas não me-
nos importante. Muitos juízes se deixam seduzir 
pelo canto fácil da bajulação que inevitavelmen-
te os leva à soberba. Atualizando por analogia o 
primeiro dos célebres mandamentos que Eduar-
do Couture pregava ao jovem advogado, não é 
só o Direito que se transforma constantemente; 
é o mundo que todos os dias se renova, e quanto 
menos líder, menos o juiz será.

VII – Transparência – O juiz não deve ter 
medo de expor ao público e à sua equipe as boas 
e más notícias, os bons ou maus resultados. Se 
a humildade está em aceitar críticas e erros, a 
transparência é a garantia com que os clientes 
internos e externos contam para assegurar a 
confiabilidade na instituição (accountability). 
Um bom começo é criar canais simples para su-
gestões, críticas e pedidos de prioridade, como a 
instituição de um endereço eletrônico para res-
postas imediatas e satisfatórias.

17 Ob. cit., p. 46-48.
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Estas foram algumas das respostas que te-
nho descoberto ao longo deste caminhar na ma-
gistratura em meio à saraivada de discursos de 
pessimismo e desesperança de colegas tão talen-
tosos mas cujos espíritos não tardaram muito a 
conhecer o conformismo, o desânimo e o derro-
tismo. A eles meu apelo a mudanças, a descobrir 
e criar soluções para nossos dilemas. Assim pro-
positadamente me refiro à pluralidade de res-
postas porque a doutrina do pensamento único 
também é hábito a expurgar dentre nós.

As constituições libertárias sempre asse-
guraram ao juiz a maior das responsabilidades 
para o exercício das maiores das virtudes huma-
nas – a de julgar com imparcialidade e indepen-
dência o seu semelhante.

Exorto cada um dos juízes que pousarem 
os olhos nestas linhas ao seu dever de mudan-
ça na busca das respostas que realizem o ideário 
de construção de uma sociedade cada vez mais 
livre, justa e solidária (art. 3º, I, da Constituição 
de 1988).

Este certamente é o juiz mais que desejável; 
é indispensável.
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Perícias no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Acre: 
projeto perícia na ordem do dia

Juiz Federal Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto

Introdução

É o acesso à justiça um dos maiores desafios 
do Estado. Certamente é o maior desafio do Ju-
diciário e compreende todo o trâmite, desde a 
realização do pedido, passando pelo desenrolar 
do feito em tempo razoável, até a efetiva execu-
ção do julgado. A questão é muito sensível nos 
Juizados Especiais Federais, em cujas portas ba-
tem os mais necessitados, visando à obtenção de 
benefícios assistenciais ou previdenciários.

O endereçamento da petição ao protoco-
lo, por si só, já exige uma logística considerá-
vel, ante a freqüente dificuldade de locomoção 
dos interessados e a ausência de conhecimento 
técnico por parte dos autores que se dirigem ao 
Juizado Especial Federal.

O desenrolar do procedimento gera outras 
imensas dificuldades, mormente na região ama-
zônica, na qual as distâncias ingentes e a ausên-
cia ou dificuldade de meios de locomoção são 
desafios adicionais.

Verificadas diversas dificuldades, foi pro-
movida, a partir de 2007, no Juizado Especial 
Federal da Seção Judiciária do Acre (JEF/AC), 
uma série de medidas visando: a) ampliar e fa-
cilitar o acesso à justiça; b) reduzir os custos de 
acesso à justiça; c) desburocratizar os procedi-
mentos administrativos; d) tornar célere o trâ-
mite processual.

A melhora do trâmite processual, a partir 
da racionalização dos procedimentos, se deu 
mediante a identificação da realidade local, 
mapeamento das dificuldades e redesenho dos 
processos de trabalho, de sorte a oferecer ao ju-
risdicionado uma prestação de serviços rápida, 
econômica e efetiva.

1 Identificação da realidade local

O Estado do Acre, em virtude de suas con-
dições geográficas, climáticas e populacionais, 

apresenta dificuldades enormes de locomoção 
para as pessoas que residem no meio rural.

Em razão da realidade econômica local, 
muitos dos feitos que tramitam no Juizado Es-
pecial Federal da Seção Judiciária do Acre são 
atinentes a benefícios assistenciais ou destina-
dos a segurados especiais. A maioria dos autores 
reside no meio rural.

Alguns benefícios de natureza assistencial 
e os benefícios destinados a segurados especiais 
atinentes à incapacidade reclamam a produção 
de prova pericial.

Existem muitos jurisdicionados no Estado 
do Acre que residem em locais cujo acesso à ci-
dade de Rio Branco/AC, onde está a sede do JEF, 
demanda viagem de dois ou três dias em peque-
nas embarcações. A situação é ainda mais grave 
quando a pessoa apresenta algum problema de 
saúde e intenta pleitear um benefício assisten-
cial ou previdenciário correspondente. Soma-se 
o fato de que, no período das chuvas, as estradas 
de terra são intransitáveis e, no período da seca, 
vários rios não são navegáveis, tornando o aces-
so ainda mais difícil.

2 Descrição do projeto
Durante os cinco primeiros anos de funcio-

namento do Juizado Especial Federal da Seção 
Judiciária do Acre (2002 a 2006), as perícias 
médicas designadas nos processos judiciais rela-
tivos à concessão ou restabelecimento de bene-
fícios previdenciários (auxílio-doença, aposen-
tadoria por invalidez e pensão por morte) e de 
benefícios assistenciais (benefício de prestação 
continuada para portador de deficiência e pen-
são mensal vitalícia para filhos inválidos depen-
dentes de seringueiros) eram realizadas em con-
sultórios médicos credenciados ou em hospitais 
públicos.

Isso dificultava sobremaneira o acesso à jus-
tiça por parte do jurisdicionado, uma vez que 
tais consultórios e hospitais localizavam-se em 



lugares distantes da sede da Seção Judiciária do 
Acre. Tal prática aumentava os custos do pro-
cesso para o jurisdicionado e dilatava o tempo 
de duração dos feitos.

Para designar uma simples perícia médi-
ca, eram necessários, pelos menos, mais cinco 
atos processuais: em primeiro lugar, despacho 
do magistrado nomeando o perito; em seguida, 
mandado de intimação expedido ao perito, in-
formando acerca de sua nomeação; depois, co-
municação do perito à Secretaria da Vara acerca 
da data disponível para realização da perícia; em 
quarto lugar, mandado de intimação expedido à 
parte autora, informando a data e o local de sua 
perícia médica; por fim, mandado de intimação, 
expedido ao INSS, comunicando a data da perí-
cia e oportunizando a apresentação de quesitos 
e a indicação de assistente técnico.

A experiência demonstrou que tal prática 
contribuía demasiadamente para a morosidade 
processual dos feitos do JEF. Em média, a perí-
cia médica era realizada um ano após a data de 
ajuizamento da ação.

Chegou-se a um ponto em que a audiência 
de conciliação, instrução e julgamento ocorria 
alguns meses antes da realização da perícia mé-
dica. Assim, a prova pericial era produzida em 
momento posterior à prova oral, invertendo a 
lógica do rito sumaríssimo estabelecido nas leis 
9.099/1995 e 10.259/2001.

As dificuldades de comunicação e trans-
porte eram tamanhas que, quando se conseguia 
manter contato com o autor, que residia em 
algum seringal, a data designada pelo perito já 
havia passado, de sorte que todo o procedimen-
to retornava ao início, com novo despacho para 
designação de perícia, comunicações etc. Enfim, 
estabelecia-se um ciclo improdutivo.

Pensou-se, pois, em uma alternativa mais 
célere para a realização das perícias médicas. No 
dia 18 de maio de 2007, foi editada a Portaria n. 
05/2007 pelo Juiz Federal Coordenador do Juiza-
do Especial Federal da Seção Judiciária do Acre, 
Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto, mediante 
a qual foram delegados os atos de designação 
de perícia aos servidores da Secretaria da Vara 
do Juizado Especial Federal e da antiga Seção 
de Atermação do JEF (atual Núcleo de Apoio à 

Coordenação do Juizado Especial Federal), in-
dependentemente de despacho do juiz.

De fato, a primeira medida adotada consis-
tiu na criação de banco de dados para o cadastro 
de médicos que teriam interesse em realizar a 
perícia em uma sala localizada nas dependên-
cias do edifício-sede da Seção Judiciária do Acre 
e em horários pré-estabelecidos pela Secretaria 
da Vara.

Assim, foram estabelecidas datas e horários 
para cada médico cadastrado, os quais se res-
ponsabilizaram em realizar a perícia indepen-
dentemente de intimação. Diversos médicos, 
de diferentes especialidades – psiquiatria, orto-
pedia, neurologia, dermatologia, clínica médica 
etc. -, em sistema de revezamento, de segunda 
a sexta-feira, passaram a realizar perícias numa 
sala reservada, localizada no edifício-sede desta 
Seção Judiciária.

As perícias médicas passaram a ser designa-
das e realizadas imediatamente após a realização 
da atermação. Assim, o jurisdicionado, ao apre-
sentar seu pedido de concessão ou restabeleci-
mento de benefício previdenciário ou assisten-
cial, é encaminhado a uma sala para realização 
da perícia ou, na pior das hipóteses, sai intimado 
da data de realização de sua perícia médica.

As perícias médicas, que demoravam em 
torno de um ano para ser realizadas, começaram 
a ser feitas no prazo máximo de quinze dias após 
a data de ajuizamento da ação.

Com efeito, um único ato processual (de-
signação de perícia no momento do ajuizamen-
to da ação) - independentemente de despacho 
do juiz - extinguiu, no mínimo, outros cinco 
atos: 1) o despacho de nomeação do perito; 2) 
o mandado de intimação ao perito, solicitando 
data e hora para realização da perícia médica; 3) 
a comunicação do médico para informar o dia 
disponível para perícia; 4) o mandado de inti-
mação para parte autora, informando a data da 
perícia; e 5) o mandado de intimação ao INSS 
para apresentação de quesitos e ciência da data 
da audiência.

Vale ressaltar que a parte ré (INSS), me-
diante acordo realizado com a Coordenação do 
Juizado Especial Federal, disponibilizou quesi-
tação padrão, que foi depositada na Secretaria 
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da Vara. Os quesitos do INSS são encaminhados 
ao perito junto com a quesitação do juízo, inde-
pendentemente de intimação.

Atualmente, as perícias médicas são realiza-
das no mesmo dia em que a parte autora apre-
senta seu pedido oral ou escrito, uma vez que 
os médicos cadastrados cumprem uma escala de 
revezamento diária, ficando à disposição do se-
tor de atendimento do Juizado Especial Federal 
para a realização imediata de perícia médica. 
Daí o título do projeto: Perícia na ordem do dia.

Excepcionalmente, a parte autora sai intima-
da da data da perícia, que será realizada em prazo 
não superior a quinze dias, a contar da data do 
ajuizamento, em caso de impossibilidade de rea-
lização da perícia na data da atermação, em razão 
de ausência, no momento, na sede da Seção Judi-
ciária, da especialidade médica reclamada.

Os médicos têm o prazo de cinco dias, a 
partir da data da perícia, para entrega do laudo 
pericial. O pagamento dos honorários periciais 
se dá de acordo com o valor fixado em portaria 
do juízo, segundo limites previstos em resolução 
do Conselho da Justiça Federal (atualmente R$ 
150,00 por perícia).

Pela sistemática da Perícia na ordem do dia, 
o juiz somente tem contato com o processo por 
ocasião da sentença, em audiência, quando ne-
cessária sua realização, ou mediante conclusão, 
quando desnecessária audiência.

Dois aspectos são cruciais para funciona-
mento da sistemática: controle da pauta de pe-
rícias pelo Judiciário e abolição de atos do juiz, 
mediante delegação.

Os dois aspectos estão intimamente ligados. 
Somente é possível ter o controle da pauta se o 
réu e os peritos concordarem com a sistemáti-
ca. Vale ressaltar, no caso da Seção Judiciária do 
Acre, a imensa colaboração do INSS, entusiasta 
da sistemática, bem como dos peritos, que acei-
taram comparecer à Justiça Federal para realiza-
ção das perícias.

Um aspecto relevante para aceitação da siste-
mática pelos peritos é o fato de que, tendo o horá-
rio previamente estabelecido, pode o médico pla-
nejar suas atividades, de sorte que a perícia não 
lhe é um elemento desorganizador do trabalho no 
consultório, mas mais um trabalho organizado a 

que se dedica o profissional da medicina. Fluin-
do o processo mais rapidamente, o perito recebe 
seus honorários com mais agilidade.

Para o INSS, a realização das perícias, an-
tes mesmo da distribuição do feito, proporciona 
a possibilidade de contestação já com a perícia 
nos autos, favorecendo, inclusive, a análise de 
proposta de acordo.

A concordância do réu com a sistemática 
adotada evita qualquer discussão acerca da le-
galidade da realização da prova antes da distri-
buição do feito.

De qualquer sorte, haveria a possibilidade 
de utilização do espírito do artigo 427 do CPC, 
que autoriza o juiz a dispensar a realização de 
prova pericial quando as partes apresentam pa-
receres técnicos ou documentos elucidativos. Se 
é possível dispensar a realização da prova, tam-
bém seria possível realizá-la antes da citação.

Registre-se que a delegação de atos não im-
plica a delegação da nomeação do perito, o que 
seria vedado. Delega-se aos servidores somente 
a seleção dos peritos, segundo relação por espe-
cialidade existente na Secretaria da Vara.

Os quesitos do juízo e do INSS são padroni-
zados e se encontram na Secretaria. Não há ato 
formal de encaminhamento dos quesitos ao pe-
rito ou da restituição dos quesitos respondidos. 
São os documentos simplesmente entregues ao 
perito, que, após responder os quesitos, devol-
ve-os à Secretaria, que junta os documentos aos 
autos, mediante digitalização (98,5% dos pro-
cessos da vara são virtuais).

Além da economia de atos, também há eco-
nomia por parte do autor, que somente se dirige 
à Justiça Federal uma vez, promovendo aterma-
ção do pedido e se submetendo à perícia.

3 Resultados obtidos
O Projeto Perícia na ordem do dia foi ado-

tado em um contexto mais amplo, visando sim-
plificação de atos, inclusive com adequação de 
modelos de atermações de pedidos e sentenças, 
promoção de acesso a contas judiciais para abo-
lir comunicações com os bancos etc.

Foram também delegados aos servidores di-
versos atos processuais, segundo padronização 
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previamente estabelecida, independentemente 
de despacho, dentre os quais:

 promover a citação;a) 
 designação e redesignação de data para b) 
realização de audiências, bem como a 
designação e a redesignação para reali-
zação de perícias;

 solicitação para entrega de laudo de pe-c) 
ritos, estabelecendo prazo de cinco dias, 
quando já ultrapassado o prazo conce-
dido;

 solicitação para devolução de autos pela d) 
Seção de Contadoria, estabelecendo o 
prazo de cinco dias, quando já ultrapas-
sado o prazo concedido;

 desarquivamento de autos a requeri-e) 
mento da parte ou quando necessário, 
arquivando-se novamente se não hou-
ver impulso;

 remessa dos autos à Seção de Classifica-f) 
ção e Distribuições de Feitos para ade-
quação do cadastro dos processos;

 intimação das partes para apresentação g) 
de documentos necessários à instrução 
processual, no prazo de cinco dias, sob 
pena de extinção do feito sem resolução 
do mérito;

 manifestação das partes sobre docu-h) 
mentos juntados aos autos, no prazo de 
cinco dias;

 intimação das partes sobre os laudos pe-i) 
riciais, no prazo de cinco dias;

 intimação da parte para regularização da j) 
representação processual;

 intimação da parte autora para emendar k) 
a inicial;

 consulta aos sistemas Plenus CV3 e l) 
CNIS-Cidadão da Previdência Social 
para instrução dos feitos;
consultas aos bancos de dados de agên-m) 
cias bancárias (Caixa Econômica Federal 
e Banco do Brasil), referentes aos saldos 
das contas judiciais oriundas de Requi-
sição de Pequeno Valor e Precatórios, 
para efeito de arquivamento dos autos, 
em caso de constatação de resgate dos 
valores pela parte autora, independente-
mente de alvará judicial.

A diminuição do tempo de tramitação dos 
feitos permitiu uma substancial redução do nú-
mero de processos da vara, concomitantemente 
a um aumento do número de sentenças e con-
trole rigoroso dos feitos sem movimentação há 
mais de 60 dias. Registre-se que no período hou-
ve aumento de aproximadamente 60% na distri-
buição de feitos na vara.

Resumidamente, foram obtidos os seguin-
tes resultados:

redução de quase 9.000 para cerca de 3.100 •	
processos, de novembro de 2006 a dezem-
bro de 2008 (em 2007, foram arquivados 
12.000 processos). Tal desempenho se deu 
em um cenário em que a distribuição au-
mentou cerca de 60% e se concentrou em 
ações previdenciárias, que são mais traba-
lhosas;
processos que demandavam 1 ano e 6 me-•	
ses passaram a ser julgados em 60 ou, no 
máximo, 90 dias;
o jurisdicionado somente se dirige à Justi-•	
ça Federal uma ou duas vezes, dependen-
do da necessidade de audiência;
não houve nenhum aumento de custo •	
financeiro para a Justiça Federal. Aliás, 
ocorreu diminuição, já que atos de inti-
mação foram abolidos;
desde 2007, praticamente não há processos •	
sem movimentação há mais de 60 dias.

A vara mantém um controle estatístico, 
visando ao acompanhamento da evolução dos 
dados, conforme exemplo abaixo, que demons-
tra a substancial queda do número de processos 
da vara e o controle rigoroso dos processos sem 
movimentação. Isso em um cenário de substan-
cial aumento de feitos distribuídos.
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O quadro abaixo estabelece uma comparação entre o trâmite antes e depois da Perícia na Ordem 
do Dia. A nova sistemática permitiu que todo o procedimento se desse mediante apenas um terço dos 
atos e demandasse apenas 10% do tempo de tramitação de feito semelhante, quando adotada a siste-
mática tradicional.1

Quadro comparativo

2004.30.00.900472-8 2008.30.00.900670-9 (após o projeto)

Auxílio-doença Auxílio doença

Ajuizamento: 08.10.2004 Ajuizamento: 22.02.2008

Perícia médica: 07.06.2005 Perícia médica: 22.02.2008

Sentença: 12.12.2005 Sentença: 01.04.2008

Trânsito em julgado: 07.07.2006 Trânsito em julgado: 28.04.2008

Atos processuais: 69 Atos processuais: 23

Tempo de tramitação: 01 ano e 09 meses Tempo de tramitação: 02 meses e 06 dias

4 Premiações
O projeto Perícia na Ordem do Dia recebeu 

menção honrosa do prêmio Innovare 2008 e foi 
inscrito no Banco de Soluções de Qualidade do 
Judiciário –JusQualitas.

1 Resultados semelhantes podem ser verificados 
comparando outros feitos como, por exemplo, os 
autos 2004.30.00.900472-8, 2005.30.00.911950-8, 
2006.30.00.900050-5, em reação aos feitos que tra-
mitaram após a implementação a nova sistemática, 

O projeto também recebeu o Prêmio Gua-
rany da 9º Mostra de Trabalhos da Qualidade 
do Judiciário 2009, sendo considerada a melhor 
prática do ano, dentre mais de 100 trabalhos 
apresentados. A Mostra de Trabalhos da Quali-
dade congrega mais de 70 tribunais brasileiros e 
a fase final foi realizada em Cuiabá, em novem-
bro de 2009.

como, por exemplo, os feitos 2007.30.00.906019-5 
2008.30.00.900670-9 2009.30.00.900905-7.
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A Coordenação dos Juizados Especiais Fe-
derais do TRF 1ª Região sugeriu a adoção da Pe-
rícia na Ordem do Dia pelos Juizados Especiais 
Federais da Região. O CNJ também recomen-
dou a adoção da sistemática.

A Perícia na Ordem do Dia contribuiu de-
cisivamente para a redução do número de pro-
cessos da vara e na obtenção de resultados que 
culminaram no 3º lugar do Prêmio Nacional 
de Estatísticas conferido pelo CNJ, em feverei-
ro de 2010. Somente três órgãos jurisdicionais 
do Brasil receberam o prêmio. Além da 4ª Vara 
Federal do Acre, também receberam o prêmio a 
Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná 
(1º lugar) e o Tribunal Superior do Trabalho (2º 
lugar), de sorte que o JEF/AC foi o único órgão 
jurisdicional de 1ª instância a receber o citado 
prêmio, que congrega projetos e resultados de 
todos os órgãos judiciários do Brasil.

Conclusões
A adoção de uma sistemática simplificada, 

que concilia concentração da pauta de perícias, 
bons contatos com atores do procedimento (es-
pecialmente INSS e peritos), delegação de atos 
e padronização de procedimentos, permitiu que 
inúmeras vantagens fossem angariadas na dis-
tribuição de justiça no Juizado Especial Federal 
da Seção Judiciária do Acre.

Foram obtidos excelentes resultados, com 
economia de recursos do Judiciário e dos auto-
res, ingente diminuição no tempo de tramitação 
dos feitos e satisfação dos jurisdicionados.

O sucesso se deu em razão da crença na sim-
plicidade e na coragem de enfrentar, ao mesmo 
tempo, as dificuldades e o novo, cuja amalgama-
ção cotidianamente nos conduz à inação.
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Algumas práticas para acelerar a prestação jurisdicional das Varas 
Federais – dois casos concretos

Juiz Federal Substituto Márcio José de Aguiar Barbosa

Palavras-chave: Aceleração da prestação ju-
risdicional. Princípio da eficiência. Princípio da 
duração razoável do processo. Processos, proce-
dimentos e linhas de produção. Pilhas de pro-
cessos. Just in time. Sentenças-padrão. Modelos 
de despachos e decisões.

Sumário: 1. Introdução – 2. Processos, pro-
cedimentos, linhas de produção – 3. A experi-
ência na 26ª Vara do JEF da SJDF: pilhas por 
tempo  pilhas por matéria  fim das pilhas: 
a sentença just in time – 4. A experiência na 10ª 
Vara Cível da SJMG: solucionando o problema 
da prolação de sentenças, decisões, despachos e 
atos ordinatórios no gabinete – 5. Conclusão – 6. 
Referências – 7. ANEXO: conteúdo do arquivo 
“despachos em geral - folha 1 - justica gratuita 
citacao provas e outros.rtf” com pequenas alte-
rações de formatação.

1 Introdução
Durante a inesquecível I Jornada de Plane-

jamento e Gestão da ESMAF, realizada em Boa 
Vista/RR, fomos brindados com inúmeras pa-
lestras que buscaram demonstrar a importância 
de uma visão mais gerencial do nosso cotidiano 
nas Varas Federais.

Planejar, gerenciar, controlar, bem lidar 
com os seres humanos (não nos esqueçamos 
jamais!!!) à nossa volta, buscar a eficiência e a 
satisfação de nossos clientes, tanto internos 
quanto externos, foram palavras de ordem, pro-
nunciadas de uma forma ou de outras, às vezes 
de modo mais abstrato, outras mais concretas.

O desafio do juiz federal em tempos de “li-
tigância alavancada”, em que os processos se 
acumulam, as lides se multiplicam, é tentar so-
lucionar os gargalos, contornar as deficiências 
administrativas inúmeras e o vezo formalista 
dos códigos de processo, para dar no âmbito 
judicial a resposta que se espera para os impe-
rativos da eficiência e da duração razoável do 

processo, princípios contidos no art. 37 e no art. 
5º, LXXVIII, da Constituição da República.

Dentre as palestras, sem menoscabo das de-
mais1, chamo atenção para as pronunciadas pe-
los eminentes colegas Carlos Henrique Borlido 
Haddad, Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto e 
Novély Vilanova da Silva Reis2, que enfocaram 
de forma mais concreta diversos problemas en-
contrados na administração das varas e dos pro-
cessos, como os contornaram, os procedimen-
tos criados, a busca da eficiência e otimização 
dos atos judiciais.

Entusiasmado (talvez em excesso) com tais 
palestras e ensinamentos, atrevo-me a apresen-
tar algumas modestas soluções que encontrei 
para problemas encontrados nas varas onde 
atuei até esta data, para apreciação e crítica dos 
colegas, servidores e estudiosos do tema

2 Processos, procedimentos, linhas de 
produção
A doutrina fazzalariana3, considerada por 

muitos a mais avançada no que diz respeito à te-
oria da ação e do processo, é o ponto de partida 
para a minha visão do processo e do modo de 
solucionar os problemas concretos que se apre-

1 Frise-se a excelência de todas as palestras, a competên-
cia demonstrada por todos os palestrantes, que deram 
aulas não apenas de teoria, mas de práticas e situações 
vividas, ilustrando com exemplos os argumentos de 
cunho mais teórico, aproximando sempre a platéia do 
leito de vida de onde as idéias e teorias surgem e se 
aperfeiçoam.

2 Respectivamente, “Técnicas de aceleração processual”, 
“Simplificação de procedimentos e perícias nos Juiza-
dos Especiais Federais” e “Administração da vara e do 
processo”.

3 Entre nós, a doutrina de Fazzalari encontra em Aroldo 
Plínio Gonçalves - Técnica Processual e Teoria do Pro-
cesso, Rio de Janeiro, AIDE, 1992 - excelente expositor 
e divulgador. É com base nessa obra memorável que se 
expõe a teoria fazzalariana.



sentam quando se busca aumentar a eficiência e 
contornar os gargalos e deficiências que se apre-
sentam no dia a dia.

Inicia o mestre italiano por revitalizar a 
noção de processo, agora identificado como 
sucessão de atos, normas e posições subjetivas, 
visando a determinado provimento final (pro-
cedimento) realizado em contraditório, pelo 
qual aqueles que serão atingidos pelo provimen-
to participam da solução final do litígio, dizen-
do e contradizendo, em simétrica igualdade de 
oportunidades.

Isto é, processo é procedimento. Inicia-se 
pela petição inicial4 e termina com o provimento 
final do órgão judicial. Durante o iter procedi-
mental, são praticados diversos atos pelas partes 
(aos quais se volta com maior profundidade a 
análise fazzalariana), do juiz e de seus auxiliares 
(que serão os alvos de nossa preocupação).

Os atos praticados pelo juiz e seus auxilia-
res, quando isolados e analisados de modo abs-
trato (imaginem um administrador de sistemas 
ou programador encarregado de elaborar o flu-
xograma das movimentações e atos do processo 
praticados na Vara) assemelham-se em tudo a 
qualquer outro procedimento que vise a um re-
sultado final: a linha de produção de uma fábri-
ca, o processo de produção de um serviço (como 
uma matéria jornalística, uma cirurgia ou um 
curso de pós-graduação) e outros processos co-
muns de produção.

Abstraindo-se as peculiaridades de cada 
caso, as diferenças de grau de padronização, de 
tempo dos processos, de complexidade dos atos 
individuais, das diferentes necessidades de for-
mação dos atores em cada uma dessas “linhas de 
produção”, o processo judicial, visto sob o ponto 
de vista interno, isto é, do juiz e seus auxiliares, 
é em tudo equivalente a uma linha de produção 
do provimento final: a sentença5.

4 Restrinjo-me ao processo judicial. A teoria fazzalaria-
na estende-se ao processo administrativo.

5 Em geral, a visão de que a Secretaria, os gabinetes e 
os auxiliares externos à Vara (oficiais de justiça, dis-
tribuidores, servidores administrativos encarregados 
do malote, do arquivo, etc) fazem parte de uma “linha 
de produção” está oculta pelo fato de não haver uma 

Essa “linha de produção” tem na sentença 
seu produto final, no juiz seu gerente-mor e 
nos servidores seus “funcionários qualificados”, 
praticando atos que vão se concretizando paula-
tinamente, formando os “autos” onde a história 
da produção de cada “produto final” está gra-
vada.

As três experiências relatadas na I Jornada 
de Planejamento e Gestão, já citadas, têm em co-
mum o fato de apresentarem formas concretas 
de contornar problemas ou tornar mais eficien-
te essa linha de produção, reduzindo o tempo de 
prática de determinados atos ou fases, evitando 
atos inúteis, invertendo a ordem cronológica 
da prática de atos de modo a tornar o processo 
mais eficiente, enfim, atacando pontualmente 
este ou aquele “gargalo da produção”, de modo 
a aumentar a velocidade de tramitação.

Esse mesmo objetivo foi perseguido nas 
práticas que procurarei apresentar, aplicadas na 
26ª Vara do JEF da SJDF e na 10ª Vara Cível da 
SJMG, com resultados bastante satisfatórios. As 
duas práticas voltam-se à otimização do proces-
so de prolação de atos judiciais no gabinete, que 
é o “reino” do juiz substituto – já que a Secreta-
ria é administrada pelo juiz titular – e foi onde, 
até o momento, pude empreender novas práti-
cas e processos.

3 A experiência na 26ª Vara do JEF da 
SJDF: pilhas por tempo  pilhas por 
matéria  fim das pilhas: a sentença 
just in time
Ao chegar na 26ª Vara do JEF da SJDF para 

assumir como juiz federal substituto, em agosto 

linearidade absoluta e idêntica no procedimento de 
produção de cada sentença (haja vista as peculiarida-
des de cada processo) e por haver sempre algum grau 
de circularidade nesse procedimento (cada processo 
retorna várias vezes ao juiz, ao setor específico da Se-
cretaria responsável por determinados atos, etc). Essa 
não-linearidade em geral não está presente nas “linhas 
de produção” comuns, das fábricas de produtos de 
consumo, por exemplo, e seria considerada ineficien-
te nesses casos, mas é inevitável no processo judicial, 
dada a sua complexidade e possibilidade de intercor-
rências e interferências externas.

152

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



de 2005, minha primeira experiência na magis-
tratura, deparei-me com uma quantidade des-
comunal de processos conclusos para sentença, 
fato comum no juizado especial. Os armários do 
gabinete estavam repletos de processos físicos e 
as caixas de processos conclusos do JEF virtual 
igualmente sobrecarregadas6.

Nos processos físicos, as pilhas de processos 
estavam ora vagamente identificadas pelo gê-
nero da matéria (por exemplo, “servidores” ou 
“FGTS”) e em outros casos simplesmente indi-
cavam a época da conclusão (“julho”, “junho”, 
etc). Nas caixas do sistema virtual, o rol de pro-
cessos conclusos era classificado preferencial-
mente pelo número do processo.

Minha primeira determinação em relação 
aos processos físicos foi para que as pilhas fos-
sem feitas com base na matéria específica de 
cada processo: “servidores – 28,86%”, “servido-
res – 3,17”, “previdenciário – aposentadoria do 
rurícola”, etc. No caso dos virtuais, esse proce-
dimento era de certa forma mais simples, pois 
bastava classificar os processos por “assunto”, 
mas também tinha alguns pequenos problemas, 
pois o “assunto” não era integralmente padro-
nizado.

A seguir, utilizando-me do fato de que as 
demandas do JEF costumam ser mais simples e 
facilitam a padronização das sentenças, procurei 
criar sentenças-padrão para cada matéria espe-
cífica, cuidando para identificar claramente as 
hipóteses de procedência total, parcial, improce-
dência, incidência de prescrição/decadência, etc.

Isso era especialmente facilitado pelo siste-
ma virtual, que já tinha um banco de sentenças 
de todos os juízes que por lá passaram, acessível 
virtualmente por magistrados e servidores, com 
valiosos subsídios para cada padrão.

À medida que cada modelo era criado, re-
passava-se ao gabinete, explicando detalhada-
mente os casos de procedência/improcedência, 

6 No JEF virtual ainda havia uma peculiaridade: vários 
diretores temporários haviam passado pela 26ª Vara 
da SJDF e criaram escaninhos para estocar os proces-
sos conclusos, sem documentação e sem padronização, 
pelo que aos poucos foram sendo “achados” processos 
conclusos em escaninhos antes desconhecidos.

com a determinação de que, a partir daquele 
momento, qualquer processo daquele modelo 
teria precedência para minutar sobre todos os 
demais, independente do tempo de conclusão.

Exemplificando, criado o modelo para os 
expurgos do FGTS, toda a pilha de processos 
dessa matéria específica deveria ter suas minu-
tas elaboradas e enviadas para conferência e as-
sinatura, mas não apenas isso: todos os novos 
processos conclusos deveriam também ter mi-
nutadas suas sentenças, ainda que existissem 
processos bem mais antigos aguardando senten-
ça. A ordem era: tem modelo, então acabemos 
com as pilhas dessa matéria e não permitamos 
que a pilha dessa matéria seja reiniciada.

Houve questionamentos. E as tutelas ante-
cipadas? E aquele caso de auxílio-doença que 
está esperando há meses, já com perícia? Cada 
caso desses deveria ser avaliado individualmen-
te, e, obviamente, os casos urgentes deveriam 
ser analisados com a devida preferência. Mas a 
regra de preferência para os casos comuns era 
aquela: tem modelo, então “zeremos” as pilhas.

Era função do magistrado criar os modelos 
para cada matéria específica que já tinha algum 
processo concluso em gabinete ou que surgia. 
Paulatinamente, à medida que os modelos eram 
criados, as pilhas das matérias padronizadas 
eram reduzidas e ao final extintas, sobrando 
conclusos apenas os processos de maior com-
plexidade.

Esses requeriam atenção individualizada, 
que foi dada preferencialmente, nos casos ur-
gentes, ou quando as pilhas dos processos com 
sentenças padronizadas foram extintas.

Em novembro de 2005, três meses após 
minha entrada na Vara, o fluxo de entrada de 
processos conclusos para sentença passou a ser 
idêntico ao fluxo de saída, diariamente, no ga-
binete do juiz substituto. Isto é, com exceção de 
processos conclusos próximos ao final do expe-
diente ou aqueles casos mais complexos – e ra-
ros no JEF – que exigiam atenção mais acurada, 
principalmente da matéria de fato, os processos 
eram conclusos para sentença e sentenciados no 
mesmo dia.

Não é demasiado: se considerarmos um 
fluxo de 300 processos por mês para o gabine-
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te (esse número se aproxima do fluxo médio de 
processos conclusos nessa época na 26ª Vara do 
JEF da SJDF), isso equivale a cerca de 15 proces-
sos conclusos por dia útil, quase todos ou todos 
de matérias padronizadas. E no JEF virtual, lem-
bremos, processos com sentença idêntica po-
dem ser assinados com um único “clique”, pela 
utilização do modelo de sentença apropriado.

Esse método foi utilizado durante todo 
o tempo em que estive na 26ª Vara do JEF da 
SJDF. Chamei-o de “sentença just in time”, por 
analogia com a logística just in time, muito uti-
lizada nos modernos processos de produção in-
dustrial, em que se busca não gerar estoques ou 
minimizá-los, tanto no que respeita aos insumos 
quanto aos produtos.

O objetivo desse método é otimizar o tempo 
de prolação de sentenças, impedindo a forma-
ção de estoques de processos conclusos. Como 
visto, é bastante aplicável ao JEF, onde as maté-
rias são mais facilmente padronizáveis (mesmo 
nos casos que exigem maior dilação probatória 
– causas previdenciárias, por exemplo – o pro-
cesso decisório é relativamente simples na am-
pla maioria das causas do JEF), mas também 
pode ser aplicado em outras varas nas quais a 
matéria de direito predomina.

O ponto mais interessante é que, apesar do 
objetivo ser acelerar a prestação jurisdicional, 
reduzir o tempo em que o processo concluso 
para sentença fica em “estoque” no gabinete, o 
enfoque do magistrado e seu gabinete não pode 
ser o “tempo”, mas a “matéria”.

Eis um erro comum na maioria dos gabine-
tes: a preocupação em separar os processos por 
“tempo de conclusão” e não por “matéria do lití-
gio”. Se vivêssemos no século XIX ou anteriores, 
em que as lides eram poucas e individualizadas, 
tal modo de classificação dos processos teria seu 
lugar, mas os tempos são outros.

Principalmente na Justiça Federal, estamos 
no tempo das “demandas de massa”, centenas 
ou milhares de processos com a mesma, idêntica 
matéria, petições iniciais e contestações padro-
nizadas, quase sempre sem dilação probatória 
ou sendo esta escassa ou igualmente padroni-
zada. Nesses casos, a sentença deve ser modela-
da e o processo decisório permite praticamente 

uma automatização: presente o documento “X” 
ou “Y”, demonstrando a ocorrência da situação 
“Z”, aplica-se o direito à situação concreta para 
chegar, invariavelmente, à decisão “W”.

São essas “demandas de massa” que obs-
truem os escaninhos, inundam os armários e as 
caixas do sistema virtual, e, pela quantidade, im-
pedem a marcha dos demais processos – inclu-
sive os casos individualizados. Portanto, a boa 
administração do gabinete exige que essas de-
mandas de massa sejam “atacadas” preferencial-
mente e que, uma vez estabelecido o posiciona-
mento judicial sobre a matéria, criado o modelo, 
este seja aplicado incontinenti, no momento em 
que o processo chegar concluso ao gabinete, 
sem pestanejar.

Assim, não se formam estoques de processos 
conclusos para sentença e o magistrado, junto 
com os servidores do gabinete, terá mais tempo 
para a análise dos processos individualizados.

4 A experiência na 10ª Vara Cível da 
SJMG: solucionando o problema da 
prolação de sentenças, decisões, 
despachos e atos ordinatórios no 
gabinete
Outra espécie de problema encontrei na 10ª 

Vara Cível da SJMG, para onde me removi em 
abril/2006.

Até o final de 2007, enquanto o juiz federal 
titular, MM. Dr. Miguel Ângelo de Alvarenga 
Lopes, estava convocado para o Tribunal, um 
único gabinete fazia sentenças, despachos e atos 
ordinatórios, em conjunto, para todos os proces-
sos. Em 2008, foram separados os dois gabinetes 
e, por determinação do juiz federal titular, todos 
os atos judiciais deveriam ser praticados nos ga-
binetes, inclusive despachos e atos meramente 
ordinatórios, como vista às partes, intimação 
para impugnar contestações ou especificar pro-
vas e mesmo atos materiais – como apensamen-
to ou desapensamento de autos – tinham que 
ser determinados por ato do juiz.

Nas varas cíveis, a quantidade de despachos 
e atos ordinatórios é muito alta, eis que o pro-
cedimento ordinário é mais complexo do que o 
sumaríssimo do JEF e as execuções contra a Fa-
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zenda Pública – maioria no caso das varas cíveis 
federais – permitem ainda os embargos, isto é, 
outra ação de natureza cognitiva, com procedi-
mento também complexo e grande quantidade 
de atos intermediários até a sentença. Também 
a fase executiva dos processos judiciais pode exi-
gir grande quantidade de atos até o pagamento 
final ou arquivamento.

Portanto, a determinação para que os des-
pachos e atos ordinatórios sejam feitos em ga-
binete representa uma grande carga de trabalho 
para os dois servidores e um estagiário que lá se 
encontram7. Apesar da simplicidade da maioria 
desses atos, sua quantidade (como no caso das 
sentenças do JEF) pode emperrar todo o proces-
so decisório do gabinete.

A solução encontrada foi utilizar – mais 
uma vez – modelos padronizados de despachos 
e atos ordinatórios que pudessem ser facilmen-
te assimilados pelos servidores/estagiário e que 
permitissem rápido processo decisório, liberan-
do tempo para as decisões, sentenças e despa-
chos complexos individualizados.

Modelo análogo já estava sendo utilizado na 
Secretaria da 10ª Vara entre 2006 e 2007 para 
a prática de atos ordinatórios e foi objeto de 
acréscimo e paulatina racionalização, objetivan-
do dar às “folhas de despachos” uma seqüência 
análoga àquela própria dos processos de conhe-
cimento e de execução.

Na atualidade8, o gabinete do juiz substitu-
to da 10ª Vara utiliza quatro “folhas de despa-
cho” – como são chamadas – com cerca de uma 
centena de despachos e atos ordinatórios (e até 
decisões singelas, como determinação para cita-
ção, deferimento de justiça gratuita ou expedi-
ção de requisição de pagamento), que dão conta 

7 Talvez por essa razão, na maioria das varas cíveis da 
SJMG os despachos são minutados na Secretaria e os 
atos ordinatórios são realizados pelo próprio Diretor 
de Secretaria, por meio de portaria que lhe delegue tais 
poderes. Uma portaria desse tipo foi estabelecida por 
mim enquanto estive na titularidade da 10ª Vara, de 
setembro/2006 até o final de 2007.

8 Na data em que este artigo está sendo escrito, 
30/11/2009, esses modelos continuam em pleno vigor.

de cerca de 80% a 90% de todas as minutas de 
atos judiciais do gabinete.

Uma dessas “folhas de despacho”, a “folha 
1”, encontra-se em anexo, como exemplo. Ali 
se encontram despachos, decisões e atos ordi-
natórios próprios das fases petitória, saneató-
ria e probatória do processo de conhecimento. 
Em alguns casos, há possibilidade de despachos 
complexos serem prolatados (exemplo: itens 1, 
3, 8 e 30 em conjunto).

Da mesma forma que no caso do JEF, esses 
despachos padronizados têm precedência, exce-
to sobre as liminares/tutelas antecipadas. A ra-
zão é a mesma indicada no tópico anterior: im-
pedir que a quantidade de processos conclusos 
para despacho atravanque a marcha dos demais, 
liberando tempo para os demais atos judiciais.

O resultado é semelhante à experiência do 
JEF, porém, dada a quantidade maior de cau-
sas complexas na Vara Cível, o just in time é 
um pouco menos eficiente. De toda forma, ra-
ramente um processo permanece em gabinete 
mais do que um ou dois dias úteis.

5 Conclusão
Nos dois casos apresentados existe uma 

mesma filosofia: simplificar procedimentos para 
automatizar ao máximo o trabalho no gabinete, 
liberando tempo para as atividades mais com-
plexas, e não permitir a formação de estoques de 
processos conclusos para atos repetitivos. Desse 
modo, a quantidade de atos repetitivos, sejam 
eles sentenças, decisões ou despachos, não é em-
pecilho à rápida tramitação dos processos, em 
suas diversas fases, pelo gabinete, mesmo com a 
exigüidade de servidores para a grande quanti-
dade de tarefas.

Os resultados são muito bons, seja na 26ª 
Vara do JEF da SJDF, seja na 10ª Vara Cível da 
SJMG, com gabinetes limpos, sem processos em 
estoque ou com estoque mínimo, permitindo 
que a Secretaria envie diariamente processos 
conclusos, sem limitação de nenhuma ordem, 
contribuindo para uma redução gradual do nú-
mero de processos em tramitação vinculados ao 
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juiz substituto e a aceleração do tempo de prola-
ção de sentenças9.

Na 26ª Vara da SJDF, os relatórios de final 
de mês passaram a mostrar ausência de proces-
sos conclusos em estoque a partir de novem-
bro/2005 (três meses após minha chegada) e na 
10ª Vara da SJMG o mesmo resultado foi obti-
do em setembro/2006 (cinco meses após minha 
chegada), quando ainda respondia pela titula-
ridade, sendo mantidos assim até o momento, 
com raras exceções. Na 10ª Vara da SJMG, o ga-
binete do juiz substituto cumpriu a “Meta 2” em 
outubro/2009.
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7 Anexo
Conteúdo do arquivo “despachos em geral - 

folha 1 - justica gratuita citacao provas e outros.
rtf” com pequenas alterações de formatação
PROCESSO Nº:      
 Fls. ______________________

Vistos, etc.

1.( )Defiro a justiça gratuita, pois comprovados os 
requisitos do art. 4º da lei 1060/50.

2.( ) Vista ao(s) Autor (es) para apresentar cópias dos 
três últimos contracheques, no prazo de 10 (dez) dias. 
Após, conclusos para apreciação da justiça gratuita.

3. ( ) Deferida a prioridade de tramitação, nos termos 
do art. 71 da lei 10741/2003.

4.( )Recebo a petição e documentos de fls._____
como aditamento da inicial.

5.( ) Vista ao _____________, pelo prazo de 15 (quin-
ze) dias, para regularizar a representação processual.

6.( ) Vista ao Autor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para 
apresentar cópia de petição/documento para compor 
contra-fé.

7.( ) Intimem-se os ocupantes do imóvel para que 
comprovem que resgataram ou consignaram o débi-
to, no prazo de quarenta e oito horas (DL 70/66, art. 
37, §3º). Após, conclusos para apreciação da liminar.

8.( ) Cite(m)-se/Notifique(m)-se.  8-A. ( )
Após o prazo para resposta, conclusos para aprecia-
ção da liminar.

9.( ) Cumpra-se. Após, devolva-se com as nossas ho-
menagens. 9-A. ( ) Cientifique-se a AGU/
PGFN/PrF.

10.( )À(o) _______________ para diligenciar, pe-
rante o juízo deprecado, a distribuição e cumprimen-
to da carta precatória de fls.______, conforme ON nº 
14 do TRF-1, e comprovar as medidas adotadas no 
prazo de 30 (trinta) dias.

11. ( ) Notifique-se. Decorridas quarenta e oito ho-
ras e comprovado o recolhimento das custas, sejam 
os autos entregues ao notificante, independente de 
translado.

12. ( ) Vista ao Autor para emendar a inicial apre-
sentando documento comprobatório da dívida, sob 
pena de indeferimento da petição inicial, no prazo 
de dez dias.

13. ( ) Expeça-se mandado para pagamento da quan-
tia indicada pela autora, que deverá ser atualizada até 
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a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 (quinze)
dias, com as advertências do art. 1102-c, do CPC.

14.( ) Vista ao(s) ___________________________
_______________________ para especificação das 
provas que pretende(m) produzir, justificando sua 
finalidade probatória, no prazo de 10 (dez) dias.

15.( )A prova pretendida nada acrescentaria àquela 
que já consta dos autos, uma vez que os fatos alegados 
já se encontram suficientemente provados documen-
talmente ou são incontroversos. Isso posto, indefiro a 
prova requerida. Ultrapassado o prazo para recurso, 
conclusos para sentença.

16.( )A prova pretendida deverá ser requerida no 
processo principal, em apenso. Isso posto, indefiro a 
prova requerida. Ultrapassado o prazo para recurso, 
suspenda-se até a conclusão para sentença do proces-
so em apenso.

17.( )Defiro a produção da prova pericial requerida. 
Intimem-se as partes para indicar quesitos e assisten-
te técnico, no prazo de 5 (cinco) dias. Nomeio, para 
que se manifeste sobre seu interesse em realizar a 
presente perícia, o(a) Dr.(a) ___________________
_________________, que deverá ser intimado pes-
soalmente após a apresentação dos quesitos.

18.( ) Revogo a nomeação de fls.____, tendo em vista 
o contido a fls._____. Nomeio, para que se manifes-
te sobre seu interesse em realizar a presente perícia, 
o(a) Dr.(a) ________________________________.

19.( )Fixo os honorários do perito em _____________
do valor máximo para a especialidade, de acordo com 
a Tabela II, Anexo I, e art. 3º, §1º, da Res.558/2007, 
do CJF, já que os requerentes litigam sob o pálio da 
justiça gratuita.

20.( ) Fixo os honorários periciais no valor e forma 
requeridos a fls. _____. Vista ao _________,pelo 
prazo de 10 (dez) dias, para pagamento ou depósito 
de custas/despesas necessárias à efetivação do ato de-
ferido a fls ____.

21.( ) Intime-se o perito para prestar os esclareci-
mentos solicitados às fls.___, no prazo de 15 (quinze) 
dias. Após, vista sucessiva por 5 (cinco) dias, inician-
do-se pelo Autor.

22.( ) Intime-se o perito para elaboração do laudo 
pericial, fixando prazo de 30 (trinta) dias para entre-
ga do mesmo.

23.( ) Oficie-se ao Diretor do Foro, solicitando-lhe o 
pagamento dos honorários periciais no valor fixado 
às fls. _____, referente à perícia realizada nos presen-
tes autos. Na hipótese do art. 3º, §1º, da Res. 558/2007 
do Conselho da Justiça Federal, oficie-se também ao 

Corregedor-Geral do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região.

24.( )Defiro a prova testemunhal requerida e desig-
no audiência de instrução e julgamento para o dia 
______________________. Fixo o prazo de 05 (cin-
co) dias desde a intimação para apresentação do rol 
de testemunhas, nos termos do art. 407, do CPC. Na 
oportunidade as partes deverão informar se as tes-
temunhas comparecerão à audiência independente-
mente de intimação.

25.( )Tendo sido arroladas as testemunhas, de-
signo audiência de instrução e julgamento para o 
dia_______________.

25-A.( )Intimem-se, pessoalmente, para comparecer, 
os arrolados às fls. ___________.

26.( )Ao________ para dizer se há interesse na con-
ciliação e apresentar proposta de acordo no prazo de 
10 (dez) dias.

27.( )Designo audiência de conciliação para o dia _
_________________________________. Intimem-
se.

28. ( ) Defiro o(s) pedido(s) de fls. ______.   
28-A. ( )Vista ao___________________pelo prazo 
de ____ dias.

29.( ) Intime-se/Oficie-se conforme requerido às 
fls._____.

30. ( ) Expeça-se carta precatória para cumprir a de-
terminação do item ____.

31. ( ) Publique-se edital para cumprir a determina-
ção do item _____ com prazo de _______ dias.

Cumprir somente o(s) item(ns): ______________. 
Publique-se. Intime(m)-se.

Belo Horizonte(MG), .

Márcio José de Aguiar Barbosa

Juiz Federal Substituto – reg 327
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Metas de produtividade e motivação de sua equipe
Juiz Federal Substituto Naiber Pontes de Almeida

Montar uma equipe motivada, que “vista a 
camisa” e assuma responsabilidades, adotando 
a posição de que todos fazem parte de um todo 
e que somente com a colaboração, participação 
efetiva e entrega é que conseguirão melhores 
resultados, é um dos maiores desafios que os 
Juízes, assim como todos os que lidam com ge-
renciamento de pessoas enfrentam no seu dia a 
dia. No serviço público nem sempre é possível 
escolher a sua equipe, mas é responsabilidade 
nossa treiná-la adequadamente e motivá-la para 
a realização de uma das mais nobres funções: a 
realização da justiça.

A imposição de metas através de ameaças, 
disseminando o medo ao invés de fomentar o 
respeito de sua equipe, dificilmente trará um 
resultado duradouro, pois dificulta a comuni-
cação, a troca de experiência e a cooperação. Se 
o resultado é comum a todos, a solução dificil-
mente surgirá de uma postura individualista.

Anne Bruce, na obra “Como motivar sua 
equipe”, fala da importância de se desenvolver 
uma abordagem que promova o propósito e o 
crescimento pessoal:

O que você precisa fazer é ajudar os pro-
fissionais a entenderem a importância 
de sua contribuição para a organização. 
Quando você enfatiza o crescimento e o 
desenvolvimento pessoal como forma de 
motivação, não está apenas ajudando sua 
equipe a maximizar sua contribuição – 
está também aumentando a produtividade 
da empresa. É uma vitória para todos. – p. 
12/13.

Na busca pela motivação de sua equipe um 
bom ambiente de trabalho é essencial. Ilumi-
nação adequada, mesas e cadeiras confortáveis, 
computadores e principalmente sistemas de in-
formática funcionando corretamente, sem in-
terrupções desnecessárias. A existência de salas 
que possuam ao menos uma janela que permita 
a entrada de iluminação natural pode funcionar 
como meio de transformação do humor das pes-

soas e obviamente, determinante na motivação 
para o trabalho.

Acredito que a motivação é diretamente 
proporcional ao grau de percepção que cada 
membro da equipe tem em relação a sua impor-
tância para o alcance de metas. Daí advém a re-
levância de ouvirmos sempre, inclusive instigar 
seus colaboradores a fazer sugestões de novos 
métodos de trabalho, novas idéias, de modo a 
buscarmos as soluções de maneira mais efetiva 
e célere. Nesse sentido, a realização de reuniões 
semanais de trabalho configura-se instrumento 
essencial, a fim de discutir estratégias, traçar me-
tas de curta duração e realizar um “balanço” dos 
resultados até então alcançados, permitindo-se, 
dessa forma, a correção de erros e principalmen-
te, o reforço de estratégias e comportamentos 
acertados. Ao adotar uma postura aberta, o ma-
gistrado não compromete sua condição de chefe 
frente a sua equipe. Ao contrário, ao adotar uma 
postura aberta, acessível, companheira, o resul-
tado provável será o fortalecimento de sua lide-
rança, que não se legitima pela força, mas pela 
segurança e respeito que o magistrado adquire/
conquista da sua equipe.

Na caminhada em direção à motivação, 
revela-se importante a atualização constante da 
situação do gabinete, a fim de que todos fiquem 
cientes de quantos processos entram por sema-
na, mês, permitindo uma medida mais precisa 
do tamanho do desafio a ser enfrentado e da 
quantidade de energia que deverá ser emprega-
da naquela tarefa.

O trabalho em grupo é fundamental. O 
senso de cooperação para alcançar um objeti-
vo comum é combustível importante, mas não 
se pode abrir mão do espírito de competição, 
não dentro da equipe, mas através da constante 
comparação com a produtividade alcançada por 
outros times, sempre considerando as particula-
ridades de cada um.

Mostra-se igualmente importante a abertu-
ra de um canal direto de comunicação entre o 
magistrado e os jurisdicionados. Com a disse-



minação da internet, a divulgação de um ende-
reço de e-mail direto do magistrado para fins de 
recebimento de sugestões, reclamações e elogios 
é ferramenta útil na realização da justiça. A efi-
ciência dos trabalhos judiciários não prescinde 
de uma boa comunicação, de modo a permitir 
um melhor acompanhamento dos serviços e a 
implementação de melhorias nas rotinas de tra-
balho como um todo, aumentando a percepção, 
tanto dos advogados como das partes, do traba-
lho e esforço realizado pela equipe na busca pela 
prestação de um serviço público mais eficiente.

Finalmente, é preciso despir-se de qualquer 
vaidade do cargo, assumindo a postura de que 
todos somos servidores com um objetivo em co-
mum: bem servir os jurisdicionados. Dessa for-
ma, o sucesso de uma equipe não pode ser cre-
ditado unicamente ao seu chefe. Ao contrário, 
deve o Juiz, na condição de líder, dividir com 
cada um, do estagiário ao seu mais próximo 
assessor, o sucesso de um resultado alcançado, 
dirigindo-lhe diretamente uma palavra de reco-
nhecimento pelo seu esforço em contribuir para 
a realização de uma meta.
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O juiz moderno e o desafio de julgar e administrar – as funções 
administrativas de liderar e motivar

Juiz Federal Substituto Pablo Zuniga Dourado

1 Introdução
É unânime entre os sujeitos do sistema ju-

diciário e da sociedade atual a existência de uma 
situação de “crise do Judiciário”. Também é do 
senso comum que a “crise” decorre das profun-
das transformações econômicas e sociais ocorri-
das no século passado.

Uma das principais consequências desse 
contexto de profundas alterações foi uma ex-
pansão súbita da litigiosidade, sem a necessária 
correção da legislação e do sistema judicial. É di-
zer: não houve um adequado acompanhamento 
das estruturas existentes, de sorte que o sistema 
judicial padece de ineficiência.

Essa realidade é ainda mais complexa no 
Brasil, sobretudo após a Constituição de 1988, 
generosa no reconhecimento de direitos funda-
mentais, porquanto a proteção dessas espécies 
é incumbência precípua do Poder Judiciário, 
diante do sistema de Jurisdição Una e o prin-
cípio da inafastabibilidade do Poder Judiciário 
(art. 5º, XXXV, CF).

A evolução para técnicas não judiciais (pri-
vadas) de resolução de conflitos é especialmente 
difícil, tendo em vista o caráter pétreo do mono-
pólio da jurisdição (art. 60, § 4º, IV, CF).

A superação da “crise do Judiciário” é sem 
dúvida um dos maiores desafios das sociedades 
modernas. As técnicas e métodos de planeja-
mento, gestão e controle, como por exemplo, o 
planejamento estratégico são instrumentos va-
liosos que a ciência da Administração coloca à 
disposição dos juízes para cumprir esse mister e 
enfrentar as dificuldades.

Urge um diálogo entre o Direito e a Admi-
nistração. Surge a figura do juiz administrador, 
que, além da difícil missão constitucional de jul-
gar, deve gerenciar e administrar a Justiça, sob 
pena de violar cotidianamente o princípio da efi-
ciência da jurisdição (art. 5º, XXXV e LXXVIII, 
CF) e impossibilitar a realização da democracia.

2 O juiz administrador

2.1 Definição de Administração 
 e o perfil dos juízes

Na oportunidade da 1ª Jornada Planeja-
mento e Gestão promovida pela Escola Superior 
da Magistratura da Justiça Federal da 1ª Região 
(ESMAF) em Boa Vista (RR) em 26/11/20091, o 
Juiz Federal Marcelo Dolzany da Costa, ao pro-
ferir palestra, apresentou estudo da magistratu-
ra espanhola, que visou traçar um perfil do juiz 
segundo suas competências ou referências2:

 a) Competências técnicas: o juiz deve ter 
um alto conhecimento técnico jurídico 
e processual, e também deve dominar 
a linguagem escrita como ferramenta 
principal de sua produção profissional.

 b) Competências relacionais: o juiz deve 
dominar as relações interpessoais com 
partes, cidadãos, profissionais, institui-
ções etc.

 c) Competências funcionais: o juiz deve ter 
ferramentas de organização e planeja-
mento de seu trabalho e dos outros. Deve 
saber organizar a informação tomando 

1 A jornada foi promovida pela Escola da Magistratura 
Federal da 1ª Região. Podemos afirmar que o evento 
cumpre tendência inaugurada pelo Conselho da Jus-
tiça Federal no ano de 2000 que promoveu o primeiro 
Congresso de Administração da Justiça, a ilustrar a 
preocupação da magistratura com a denominada “cri-
se do Judiciário” e necessidade de preparar os juízes 
para enfrentar os desafios atuais.

2 O estudo é o resumo de palestra “El Proceso Forma-
tivo En La Gestión Por Competencias Para Jueces: la 
Escuela Judicial de España”, que o professor Andreu 
Estela Barnet apresentou no Superior Tribunal de Jus-
tiça em abril de 2008. Está disponível na Revista CEJ 
n. 42, p. 83-90, jul./set. 2008, e também em versão 
eletrônica [http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/
article/view/1054/1205 – Acesso em 12/11/2009]



decisões eficazes e eficientes para alcan-
çar os objetivos de gestão.

 d) Competências analíticas: ao juiz se exi-
gem habilidades intelectuais de análise e 
síntese para realizar eficazmente as tare-
fas e funções de seu cargo e raciocínio 
verbal para expressar suas decisões.

 e) Competências pessoais: o juiz deve ter 
uma série de qualidades pessoais que o 
capacitem a desenvolver corretamen-
te sua função. Deve ter um alto senti-
do ético, deve ser capaz de aprender e 
atualizar-se permanentemente, deve ser 
flexível e de manter-se integrado na co-
munidade para a qual trabalha.

Afirmou o conferencista que apenas as pri-
meiras são competências relacionadas à atribui-
ção de julgar, todas as outras são relativas ao ato 
administrar.

A Administração define o ato de adminis-
trar como aquele que envolve uma das funções 
administrativas, quais sejam: prever, organizar, 
comandar, coordenar e controlar3.

Constatamos que o plexo de competências 
afetado aos juízes exige conhecimentos e habi-
lidades relacionadas ao ato de administrar. A 
tarefa é assaz complexa, tendo em vista a for-
mação 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 presta-
ção jurisdicional eficiente (art. 5º, XXXV, CF) e 
a realização da democracia4.

3 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral 
da Administração. Rio de Janeiro, Ed. Campus, 5ª ed., 
1999.

4 Nas palavras do eminente Professor José Geraldo de 
Sousa Júnior “não é possível uma democratização ple-
na da sociedade se uma de suas instituições essenciais 
se conserva como modelo instrumental resistente, 
porque ele se tornará obstáculo à própria mudança” 
(SOUZA JÚNIOR, José Geraldo de. Que Judiciário na 
Democracia? In: http://www.unb.br/fd/colunas_Prof/ 
jose_geraldo/fev_02.htm. Acesso em 15/03/2010).

O juiz administrador deve ter a consciência 
dessas novas tarefas e não resistir à realidade so-
cial de exigência de serviço eficiente extraído do 
mundo competitivo privado. O desenvolvimen-
to dos conhecimentos e habilidades administra-
tivas é inevitável. Esse é o juiz do século XXI.

2.2 Liderança e motivação
Entre as funções administrativas acima cita-

das destacam-se duas, a saber: liderar e motivar. 
Não há dúvida de que a administração dos Juí-
zos passa pela liderança de equipes de pessoal, 
pois subordinados administrativamente aos juí-
zes; bem como, pela capacidade de motivar essa 
mesma equipe, no contexto de carreira pública 
sem incentivos relativos à promoção e à remu-
neração superior como progressão funcional 
nos mesmos moldes da iniciativa privada.

Como impor liderança e motivação a funcio-
nários estáveis, cujas mudanças não dependem 
necessariamente do líder? Apenas com o desen-
volvimento do conhecimento científico dessas 
habilidades, treinamento e a criatividade estimu-
lada pelo saber, será possível cumprir esses obje-
tivos. Daí a imprescindível necessidade mudança 
de cultura e a consciência do papel do novo juiz.

2.2.1 Liderança
A doutrina noticia as dificuldades de definir 

liderança, mas, acentua que há dois elementos 
comuns a todas as definições: “a liderança como 
um fenômeno grupal, envolvendo duas ou mais 
pessoas, e a liderança como um processo de in-
fluência exercida de forma intencional pelo líder 
sobre seus seguidores”5.

O líder precisa ter flexibilidade na relação com 
os liderados. Deve adequar o seu estilo de atuação 
em função dos aspectos situacionais. Em outras 
palavras: o líder necessita ter sensibilidade e habi-
lidades para atender as diferentes demandas.

Mas, é possível ensinar liderança? Os teó-
ricos divergem, porém, há corrente a entender 
que sim. Podemos aprender as técnicas, as habi-

5 CAVALCANTI, Vera Lucia. CARPILOVSKY, Marcelo. 
LUND, Myrian. LAGO, Regina Arczynska. Liderança e 
Motivação. 2. ed., Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
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lidades, os estilos de comunicação, assim como 
podemos dominar as teorias, as estratégias e as 
técnicas de liderança6.

Esse é um dos desafios colocados ao juiz 
administrador. Tentar ser um líder e identificar 
na equipe aqueles cujo perfil configure as carac-
terísticas necessárias para auxiliar nessa tarefa. 
Em resumo: deve aprender a liderar.

O Juiz Federal Marcelo Dolzany da Costa 
resume as dificuldades:

Liderar sempre foi um ponto muito delica-
do nas relações dos juízes com serventuá-
rios porque não raro se confunde a lideran-
ça institucional com a liderança natural. O 
pretexto de “manter a ordem” a liderança 
frequentemente deságua em arbítrio típi-
co do mantra “manda quem pode, obede-
ce quem tem juízo”. Há formas e formas 
de liderar: autocrática (egocentrismo e 
rigidez); democrática (responsabilidade 
compartilhada); paternalista (submissão 
mediante favor); burocrática (ritualística); 
participativa (maior comprometimento); 
e permissiva (ausência).
Todo líder deve ser gerente. Quem não ge-
rencia não é líder.
O pensamento de Peter Drucker sobre 
liderança é um bom começo para refletir 
sobre o papel de líder natural que o juiz 
deve desempenhar11. O juiz-líder deve:
I - Indagar sempre sobre o que deve ser 
feito.
II - Ter um plano de ação claro.
III - Não fugir das responsabilidades.
IV- Ser um bom comunicador.
V - Ter foco em oportunidades, não em 
problemas.
VI - Transformar as reuniões em aconte-
cimentos produtivos.
VII - Usar o pronome pessoal “nós” e evi-
tar o “eu”.
Em duas décadas e meia atuando como 
servidor e juiz na Justiça Federal ouvi so-
bre e observei comportamentos de juízes 
que ainda refletem falta de liderança natu-
ral. Eis algumas delas:
a) Falta de valorização das competências 
ou habilidades de serventuários - Não há 

6 Idem.

critérios claros nem sensibilidade para 
perceber os talentos e bem empregá-los.
Muitos servidores competentes e habili-
dosos têm seus talentos desperdiçados em 
atividades incompatíveis às vezes por sen-
timentos revanchistas ou decorrentes de 
preconceitos.
b) Falta de planejamento das próprias ati-
vidades do magistrado - Não há cronogra-
ma de atividades diárias, semanais e men-
sais, sujeitando-se a agenda aos humores 
do juiz.
c) Desinteresse pelas idéias dos colabo-
radores - A atitude desintegra o espírito 
de equipe. A simples frase “Me dê uma 
idéia!” evoca no ouvinte o sentimento “O 
chefe está preocupado com o que penso!”.
d) Falta de planejamento – Os servidores 
não sabem quais são os objetivos e metas, 
muito menos o planejamento estratégi-
co da vara. A deficiência leva à chama-
da “Síndrome do Enxuga-Gelo”, que é o 
desgaste emocional e físico em atividades 
cujos resultados são duvidosos.
e) Falta de controle e avaliação dos resul-
tados – As metas são estabelecidas acrite-
riosamente e não se submetem a avalia-
ções para que a equipe saiba onde acertou 
e onde errou. As reuniões para esse fim 
são raras e muitas vezes tem como tema 
apenas as reprimendas à equipe.
f) Falta de identificação do servidor com o 
grupo – A visão compartimentada do tra-
balho dentro e fora das varas leva o servidor 
à alienação, pois não compreende a impor-
tância do que faz para o sucesso da equipe.
g) Falta de motivação e treinamento na 
equipe – Os juízes não estimulam o trei-
namento de servidores.
h) Comportamento autocrático e repres-
sor – Há juízes cuja presença física até 
provoca “travas” na mente do servidor.
i) Reuniões mal planejadas – Os juízes não 
aplicam seus talentos de audiências judi-
ciais na condução das reuniões. A presen-
ça dos juízes em audiências ainda tem um 
cunho intimidatório e não participativo7.

7 Resumo da palestra proferida durante Jornada de 
Planejamento e Gestão promovida pela Escola Supe-
rior da Magistratura da Justiça Federal da 1ª Região 
(ESMAF) em Boa Vista (RR) em 26/11/2009.
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Apenas com o aperfeiçoamento e treina-
mento será possível desenvolver essas habilida-
des, daí a importância fundamental da função 
constitucional das Escolas de Magistratura.

2.2.2 Motivação

Motivação refere-se aos fatores que pro-
vocam, canalizam e sustentam o compor-
tamento de um indivíduo. A motivação de 
um funcionário reflete-se na quantidade 
de tempo e na atenção dedicadas às suas 
atividades8.

Estabelecida a definição de motivação, po-
demos observar que o papel do líder é atuar de 
modo a explorar o potencial dos colaboradores, 
a fim de que suas capacidades se concretizem a 
serviço das finalidades organizacionais.

Sob o aspecto humanista, o fenômeno moti-
vacional não se resume apenas a obter mais dos 
servidores, mas permite aos líderes agir de for-
ma consciente, com o objetivo de provocar uma 
interligação entre os mais legítimos interesses de 
cada membro do corpo funcional e as demandas 
da organização e da sociedade.

Sem dúvida, o desenvolvimento das capaci-
dades inerentes ao binômio liderança-motiva-
ção é essencial para uma boa administração do 
“sistema Judiciário” e constitui um dos inúme-
ros desafios colocados à frente do juiz adminis-
trador.

O Judiciário não precisa de mais “códigos 
ambulantes” para seus quadros. Cada vez 
mais se buscam juízes que saibam admi-
nistrar e gerenciar. Juízes com competên-
cias além daquelas próprias do conheci-
mento técnico-legislativo; que dominem 
tanto a lógica jurídica quanto à lógica das 
relações interpessoais.
A sociedade brasileira não reclama da 
competência técnica de seus juízes, pois 
são invariavelmente recrutados dentre jo-
vens mentes brilhantes e comprometidas 
com o ideário de Justiça. Ela merece, en-
tretanto, magistrados que ampliem seus 
horizontes para além das leis e dos reper-

8 Ob cit.

tórios de jurisprudência. Enfim, juízes que 
liderem, gerenciem e administrem.
O novo juiz definitivamente é o juiz líder 
natural, o juiz-gerente, o juiz que admi-
nistra. Reconheço que a esse perfil muitos 
torcerão o nariz. O medo do novo e o te-
mor reverencial da tradição explicam por 
si as eventuais resistências porque sempre 
haverá resistência às mudanças.
Este novo juiz incorpora em sua rotina de 
julgar os hábitos do líder que gerencia e 
administra9.

3 Conclusão
O nascimento do novo juiz – o juiz admi-

nistrador –, ocorre diante da necessidade da 
construção sistemática de uma teoria de admi-
nistração judiciária. As necessidades imperati-
vas 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 aten-
der 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 explo-
são 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 dar celeridade ao andamento dos 
processos, a fim de concretizar a constituição, es-
pecificamente a prestação jurisdicional eficiente 
e a democracia. Para isso, os agentes do “sistema 
Judiciário” têm se utilizado dos métodos e técni-
cas desenvolvidos pela Administração.

Entre esses métodos e técnicas destacam-se 
a liderança e motivação, como formas de otimi-
zar o trabalho da Justiça. O desafio é a supera-
ção dos paradigmas da administração judiciária, 
tendo em vista suas bases muito diferentes das 

9 Resumo da palestra proferida durante Jornada de Pla-
nejamento e Gestão promovida pela Escola Superior 
da Magistratura da Justiça Federal da 1ª Região (ES-
MAF) em Boa Vista (RR) em 26/11/2009.
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que ditam o mundo empresarial. Todavia, essa 
é uma realidade inexorável. O novo juiz é inadi-
ável. Exsurge das necessidades cotidianas e es-
truturais e pela divulgação que se tem dado aos 
modelos e técnicas gerenciais no meio jurídico.

A base teórica, entretanto, é inafastável, sob 
pena dos critérios de conveniência, utilidade, 
oportunidade a necessidade tornam-se obscu-
ros e subjetivos, a gerar críticas e dissensões. Eis 
a imprescindibilidade do constante aperfeiço-
amento das técnicas e métodos da Ciência da 
Administração e sua aplicação inteligente à ad-
ministração judiciária.

A expectativa é que o Judiciário conseguirá 
se desincumbir de sua tarefa e o juiz moderno 
do desafio de julgar e administrar, porquanto há 
movimento firme do Judiciário nessa direção.
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Exame da inicial e agilização processual
Juiz Federal Substituto Paulo Ricardo de Souza Cruz

Em virtude do grande número de processos 
em tramitação, o exame da petição inicial, es-
pecialmente nos casos em que não é formulado 
pedido de liminar ou antecipação de tutela, na 
maioria das vezes é feito de forma bastante su-
perficial.

Dessa forma, se a parte não formula pedido 
de antecipação de tutela, o juiz, ordinariamen-
te, frequentemente contingenciado por número 
significativo de processos conclusos para sen-
tença ou para decisão, limita-se a determinar a 
citação do réu ou dos réus.

Todavia, um exame um pouco mais demo-
rado de todas as petições iniciais distribuída, 
embora gere um impacto adicional na demanda 
de tempo do juiz, pode ter reflexos significativos 
na agilidade da tramitação processual e no fluxo 
de trabalho da vara, na medida em que permite 
a adoção de medidas simples, mas que, muitas 
vezes, têm efeitos bastante positivos.

Um primeiro efeito do exame de todas as 
iniciais é permitir a aplicação sistemática do 
artigo 285-A do Código de Processo Civil, que 
prevê que “quando a matéria controvertida for 
unicamente de direito e no juízo já houver sido 
proferida sentença de total improcedência em 
outros casos idênticos, poderá ser dispensada a 
citação e proferida sentença, reproduzindo-se o 
teor da anteriormente prolatada”.

Esse dispositivo legal, embora ainda sofra 
resistência de alguns, permite um encurtamento 
bastante significativo na tramitação processual, 
pois, ainda que o autor não se conforme com a 
sentença de improcedência e interponha apela-
ção, tão logo o réu seja citado e apresente sua 
resposta ao recurso, os autos já poderão ser en-
viados ao tribunal, repercutindo essa agilidade 
em favor, inclusive, do próprio autor, ainda que 
a aplicação do artigo 285-A seja considerada 
frustrante por alguns advogados.

De fato, mesmo para o autor que teve a im-
procedência decretada de plano, essa agilidade 
é positiva, pois permite que o seu recurso suba 
muito mais rapidamente para o tribunal, onde 

poderá ter chance efetiva de ver prevalecer en-
tendimento que lhe seja favorável.

Afinal de contas, se o juiz, ao ver a inicial, já 
sabe que a sentença será de improcedência, pois 
a questão é somente de direito e ele já a deci-
diu antes, é muito melhor para o autor que essa 
sentença venha no mesmo dia do que após, por 
exemplo, um ou dois anos de tramitação em 1ª 
instância.

Se o autor terá de apelar, de qualquer for-
ma, é preferível para ele que sua apelação suba 
rapidamente ao tribunal, ao invés de subir após 
trâmite demorado em 1ª instância.

Esse tem sido o entendimento da maior par-
te dos juízes, mas o fato é que, para ser aplicado 
o artigo 285-A do CPC, o juiz tem de examinar a 
inicial de forma mais atenta ao despachá-la.

Se o juiz apenas verifica que não existe pedi-
do de antecipação de tutela e, assim, conclui ser 
caso de apenas determinar a citação, a aplicação 
do artigo 285-A do CPC não acontece, ainda 
que a questão seja somente de direito, o juiz já 
a tenha decidido a anteriormente e não guarde 
qualquer ressalva à norma do artigo 285-A.

O mesmo fenômeno, quanto ao reconheci-
mento, de plano, da prescrição ou da decadência.

Como se sabe, o artigo 295, IV, do Código 
de Processo Civil estabelece que a petição inicial 
será indeferida quando o juiz verificar, de plano, 
a decadência ou a prescrição.

Anteriormente havia uma restrição quanto 
aos casos em que se tratasse de prescrição, pois 
o artigo 219, § 5º, do mesmo código, a que o ar-
tigo 295, IV, remete, estabelecia que a prescrição 
só poderia ser pronunciada de ofício no caso de 
direitos não-patrimoniais.

Todavia, não existe mais qualquer necessi-
dade de alegação da parte beneficiada para que 
o juiz pronuncie a prescrição, desde que a Lei 
nº 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, alterou a 
redação do § 5º do artigo 219 do Código de Pro-
cesso Civil para, não apenas autorizar, como de-
terminar, que o juiz deve pronunciar, de ofício, 
a prescrição, sem qualquer ressalva.



E nenhuma medida encurta tanto o trâmi-
te do processo em 1ª instância quanto o inde-
ferimento da inicial, pois, a teor do artigo 296 
do CPC, ainda que o autor apele, não haverá 
citação do réu, sendo os autos imediatamente 
encaminhados ao tribunal competente, salvo a 
hipótese de retratação do juiz.

Peço vênia, de citar um exemplo para de-
monstrar como a decretação de plano da deca-
dência ou prescrição pode ser um fato de agili-
zação da prestação jurisdicional.

Existem inúmeras ações propostas na Justi-
ça Federal onde o autor reivindica direitos com 
base em antigas apólices ao portador represen-
tativas do empréstimo compulsório sobre ener-
gia elétrica, sendo essas ações propostas em face, 
normalmente, da ELETROBRÁS e da Fazenda 
Nacional.

Proposta uma dessas ações em Brasília, por 
exemplo, a Fazenda Nacional é citada por re-
messa dos autos e expede-se uma carta precató-
ria para citação da ELETROBRÁS em sua sede, 
no Rio de Janeiro.

As duas rés apresentam suas contestações, o 
autor apresenta réplica a cada uma das contes-
tações, possivelmente é determinada a especifi-
cação de provas, com manifestação das partes e, 
a depender da prática da vara, é determinada a 
apresentação de alegações finais.

Ao final, conclusos os autos, possivelmente 
após alguns meses, em virtude do grande núme-
ro de processos conclusos para sentença, o juiz 
profere sentença e reconhece a inexistência de 
qualquer direito do autor, por força da decadên-
cia do direito de qualquer reivindicação com 
base nas apólices.

Ora, se essa decadência tivesse sido reco-
nhecida de plano, o resultado final para o autor 
seria exatamente o mesmo.

Todavia, a secretaria teria sido poupada, 
pelo menos, da expedição de uma carta preca-
tória e da juntada aos autos, com a conseqüen-
te numeração de folhas, das contestações, das 
réplicas, das manifestações sobre provas e, em 
certos casos, dos memoriais finais.

E, mesmo após a sentença, o trabalho para a 
secretaria é maior se a sentença, embora também 
reconhecendo a decadência, não foi de indeferi-

mento da inicial, pois, interposta a apelação, ha-
verá necessidade de oportunizar o oferecimento 
de contra-razões à apelação, com toda a buro-
cracia envolvida.

E, evidentemente, o mesmo encurtamento 
no trâmite processual (e conseqüente reflexo 
positivo no trabalho da vara) que o indeferi-
mento da inicial traz no caso de reconhecimen-
to imediato da prescrição ou decadência ocorre 
nos demais casos de indeferimento da inicial.

No caso de manifesta ilegitimidade passiva 
do réu, por exemplo, é muito melhor que, se ela 
existe, seja reconhecida de plano, do que após 
longa tramitação processual.

Se há problema de ilegimitidade passiva, o 
melhor momento para ele ser tratado é com o 
despacho da inicial, seja para, conforme o caso, 
indeferir a inicial, determinar a sua emenda ou 
para excluir um dos réus e, possivelmente, decli-
nar a competência.

Assim, por exemplo, se o juiz examina a 
inicial de uma ação proposta contra a União e 
verifica que o pedido formulado diz respeito ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação, que tem personalidade jurídica própria, 
é muito melhor que ele detemine a emenda da 
inicial para correção do pólo passivo do que, 
por não ter examinado com atenção a inicial, só 
perceba o problema no momento da sentença, 
quando, inviabilizada a emenda da inicial, será 
forçado a proferir sentença reconhecendo a ile-
gitimidade certamente alegada pela ré, levando 
o autor a ter de ajuizar uma nova ação, que será 
distribuída ao mesmo juiz, por dependência.

No exemplo cogitado, o autor terá sido 
prejudicado, porque terá o exame do mérito da 
sua pretensão retardado por diversos meses (ou 
anos), a União terá sido prejudicada (pois teve 
de se defender em processo onde era parte ile-
gítima), a vara terá de processar um feito a mais 
(processou o primeiro em relação à parte ilegí-
tima e processará outro em relação à parte legí-
tima) e o juiz terá tido de proferir uma senten-
ça de ilegitimidade, quando poderia ter apenas 
dado um despacho de emenda da inicial.

Da mesma forma, quando há a inclusão 
indevida no pólo passivo de ação com diversos 
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réus, de um réu que atrai a competência da Jus-
tiça Federal.

A prestação jurisdicional e os trabalhos da 
vara certamente serão muito beneficiados se, ao 
despachar a inicial, o juiz já reconhecer a ilegi-
timidade passiva da parte que, indevidamente 
incluída, atraía a competência da Justiça Federal 
e, excluindo-a, declinar da competência para o 
juízo verdadeiramente competente.

E, obviamente, a mesma economia aconte-
ce quando a hipótese é de efetivo indeferimento 
da inicial por ilegitimidade passiva como, por 
exemplo, na hipótese em que é impetrado um 
mandado de segurança em face de autoridade fe-
deral, quando deveria ter sido impetrado em face 
de autoridade estadual, quando a inicial deve ser 
indeferida, encerrando-se de imediato o trâmite 
indevido do processo na Justiça Federal.

Ainda no âmbito da legitimidade passiva, 
existe um outro ponto que me parece tem sido 
deixado de lado, essencialmente por ser consi-
derado irrelevante, mas que traz algum benefí-
cio para a agilidade na prestação jurisdicional e 
para os trabalhos da secretaria da vara: os man-
dados de segurança com múltiplas autoridades 
coatoras.

Por diversos motivos, muitas vezes o impe-
trante de um mandado de segurança inclui no 
pólo passivo da impetração, sem necessidade, 
várias autoridades apontadas como coatoras.

Já decidi, por exemplo, mandado de segu-
rança em que determinada empresa pretendia 
discutir sua exclusão do Programa de Recupera-
ção Fiscal – REFIS e, ao invés de incluir no pólo 
passivo apenas o Presidente do Comitê Gestor 
do REFIS, incluiu 4 autoridades: Presidente do 
Comitê Gestor do REFIS, Secretário da Receita 
Federal, Presidente do INSS e Procurador-Geral 
da Fazenda Nacional.

No exemplo, o despacho inicial foi apenas 
no sentido de que o pedido de liminar seria exa-
minado após as informações, o que fez com que 
fossem expedidos 4 mandados de intimação, 
fossem prestadas 4 informações (pois o Secre-
tário da Receita prestou informações sob essa 
condição e prestou novas informações como 
Presidente do Comitê Gestor do REFIS), tor-
nando necessário que, na decisão do pedido de 

liminar e na sentença, houvesse muito mais ale-
gações a examinar.

Ora, se houve inclusão indevida de múlti-
plas autoridades, entendo que é não apenas tec-
nicamente correto que as autoridades exceden-
tes sejam excluídas no momento do despacho 
da inicial, como que essa medida traz reflexos 
positivos para a celeridade processual.

Em primeiro lugar, a exclusão das autori-
dades indevidamente excluídas no momento do 
despacho da inicial implica em que não haverá 
necessidade de notificá-las, tornando desneces-
sárias diligências de oficial de justiça ou até mes-
mo expedição de cartas precatórias.

Imagine-se, por exemplo, mandado de se-
gurança impetrado no Distrito Federal, onde 
apontam-se como autoridades coatoras uma 
autoridade da administração central de um mi-
nistério e uma autoridade de projeção regional 
do mesmo ministério em Belo Horizonte.

Se, no caso, o entendimento do juiz for de 
que basta a presença da autoridade da adminis-
tração central no pólo passivo da lide, a exclusão 
da autoridade com sede em Belo Horizonte, im-
plicará na desnecessidade de expedição de carta 
precatória, o que provavelmente implicará no en-
curtamento de meses na tramitação do processo.

Em segundo lugar, a exclusão imediata das 
autoridades excedentes implica na desnecessi-
dade de juntada e análise de informações adicio-
nais, facilitando desde o trabalho da secretaria, 
até o do próprio juiz, que terá menos elementos 
para examinar na sentença.

Um outro momento em que tenho como 
possível agilizar a prestação jurisdicional no 
despacho da inicial diz respeito às medidas cau-
telares.

Quanto a essas, a situação é um pouco di-
versa das que foram tratadas acima.

De fato, perceber que uma inicial diz respei-
to a processo cautelar é algo que não traz qual-
quer dificuldade, não sendo necessário qualquer 
exame mais atento.

Quanto às cautelares, a posição que defendo 
para agilizar a prestação jurisdicional é só ad-
mitir a sua existência em casos absolutamente 
excepcionais, na medida em que, após a criação 
do instituto da antecipação da tutela e, especial-
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mente, após a introdução do § 7º do artigo 273 
do CPC, que permitiu a concessão de medidas 
cautelares sob a forma de antecipação de tute-
la, o processo cautelar autônomo perdeu quase 
toda a sua finalidade.

No passado, uma vez que a possibilidade 
de concessão de liminares era limitada a ações 
especiais, como mandado de segurança e pos-
sessórias, criou-se a prática do ajuzaimento de 
cautelares preparatórias com pedido de liminar, 
já que as cautelares eram um desses processos 
que admitiam liminar.

Hoje, com a antecipação de tutela, as cau-
telares, preparatórias ou incidentais, com a fi-
nalidade de obtenção de liminar, geram apenas 
redundância processual, repetição de atos e tra-
balho desnecessário para o juiz, a secretaria, as 
partes e os tribunais.

Não obstante, até por vício processual, que 
leva os profissionais a repetirem práticas que ti-
nham ou observavam profissionais mais antigos 
terem, sem refletir sobre a necessidade das mes-
mas continuarem a existir, as cautelares autôno-
mas continuam a ser propostas em quantidade 
respeitável.

Assim, entendo que, ao receber uma medi-
da cautelar e perceber que não existe necessida-
de da existência da mesma como um processo 
autônomo, o juiz deve indeferir a inicial e deter-
minar que o pedido seja formulado no processo 
principal, nos casos de cautelar incidental, ou, 
nos casos de cautelar preparatória, determinar 
a emenda da inicial para que a parte requeira o 
que for necessário para que a cautelar se trans-
forme na futura ação principal noticiada, acres-
centando os fundamentos, pedidos e documen-
tos que entender devam ser acrescentados.

E a existência de urgência no exame da li-
minar, em casos de perecimento de direito, em 
nada prejudica a medida, pois o juiz pode deci-
dir a liminar e, na mesma decisão, determinar a 
emenda da inicial.

Essas medidas sugeridas, evidentemente, 
nada apresentam de revolucionário, mas pare-
ce-me que o fluxo de trabalho no Judiciário e a 
prestação jurisdicional podem se beneficiar de 
sua implementação.
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Modificação do encargo probatório no âmbito dos  
Juizados Especiais Federais

Juiz Federal Ronaldo Desterro

Resumo
Este trabalho busca demonstrar a possibili-

dade de modificar o encargo de provar inscri-
to no artigo 11 da Lei nº. 10.259/01 mediante a 
aplicação da Teoria Dinâmica de Distribuição do 
Ônus da Prova a casos em que figurem no pólo 
ativo da ação servidores públicos civis da ativa.

Introdução
A criação dos juizados especiais federais bus-

cou responder ao anseio do jurisdicionado por 
um serviço eficiente quanto ao acesso à Justiça e à 
duração do processo e eficaz quanto aos resulta-
dos. Com esse espírito, a Lei nº. 9.099/95 erigiu à 
categoria de princípios, entre outros, a economia 
processual, a celeridade e a informalidade.

Esse espírito deve, sobretudo, se ver refleti-
do na gestão dos juizados, aí incluída, além das 
rotinas cartorárias, a interpretação das normas 
que regulam o procedimento dos juizados.

Nesse sentido, busca-se com este singelo 
trabalho demonstrar a possibilidade de modifi-
car o encargo de provar inscrito no artigo 11 da 
Lei nº. 10.259/01 mediante a aplicação da Teoria 
Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova a 
casos em que figurem no pólo ativo da ação ser-
vidores públicos civis da ativa.

Desenvolvimento
Há muitos anos, acompanhando pela televi-

são um evento internacional que premiava pro-
fissionais do ramo da publicidade, assisti a um 
comercial de um governo estrangeiro sobre eco-
nomia de energia elétrica que me impressionou.

Mudo, o comercial mostrava um casal dis-
cutindo gravemente na sala de uma casa quan-
do, repentina e rispidamente, o homem dirige-
se para a porta de saída e deixa a casa, enquanto 
a mulher, com a mesma determinação, toma a 
escadaria que leva ao andar de cima. Chegando 
ao patamar, a mulher pára, volta os olhos para a 

sala, esboça descer, mas desiste após distinguir, 
através dos vitrais, o homem retornando. Ele 
aproxima-se, entreabre a porta, enfia o braço 
por ali e apaga a luz da sala.

Há algum tempo, ao iniciar minha experiên-
cia na direção de um juizado especial, deparei-
me com uma situação que, sob o ponto de vista 
da cooperação da parte com o órgão jurisdicio-
nal e, em última análise, consigo mesmo, serve 
de contraponto à cena acima descrita.

Cuidava-se de um processo cujo julgamento 
reclamava a apresentação de uma certidão sobre 
a situação funcional do autor, servidor público 
federal da Justiça local, dado este que chamou 
minha atenção. Paralisado havia mais de ano, o 
processo continha várias intimações disparadas 
contra a União, a derradeira com aplicação de 
multa.

A multa foi mantida, mas a certidão veio aos 
autos após o autor ser intimado, por intermédio 
de seu ramal funcional, a apresentá-la. O fez, ali-
ás, na mesma tarde em que recebida a ligação.

Examinando, na rotina dos dias, a situação 
do acervo processual do juizado, conheci que o 
quadro acima retratado não traduzia exatamen-
te uma exceção, por isso que havia, aos milhares, 
processos contra a União ou qualquer de seus 
órgãos cujo julgamento reclamava, por motivos 
diversos, a apresentação de documentos de fa-
cílima obtenção pela parte autora, muitos dos 
quais, aliás, que se destinariam a comprovar as 
alegações de servidores públicos lotados no pró-
prio juizado ou em setores da Seção Judiciária 
encarregados da expedição desses documentos.

E a justificativa de tanto estava no artigo 
11, cabeça, da Lei nº. 10.259/01, cujo teor segue 
transcrito:

Art. 11. A entidade pública ré deverá for-
necer ao Juizado a documentação de que 
disponha para o esclarecimento da causa, 
apresentando-a até a instalação da audiên-
cia de conciliação.



Com efeito, no âmbito dos juizados espe-
ciais federais parece vigorar, de modo objetivo 
e rígido, o entendimento segundo o qual é da 
entidade pública o ônus da prova documental.

Indo além, há quem sustente que a omissão 
da entidade pública tem o condão de tornar in-
controversas as alegações deduzidas na inicial, 
tendo em conta, inclusive, o que prescreve o ar-
tigo 20 da Lei nº. 9.099/95.

Discordo num ponto e noutro.
Quanto ao segundo ponto, porque dar por 

incontroversas as alegações deduzidas na inicial 
consistiria em aplicar à instituição pública um 
dos efeitos da revelia, situação vedada pelo ar-
tigo 320, II, do Código de Processo Civil dada 
a indisponibilidade do interesse público, o qual 
não deve ser solapado em face da precária estru-
tura das procuradorias ou da omissão do pro-
curador.

Realce, ainda, a que Lei nº. 9.099/95 lida, ex-
clusivamente, com conflitos de natureza priva-
da, não sendo, portanto, a regra que se hospeda 
em seu artigo 20 aplicável às causas dos juizados 
especiais federais em que figure no pólo passivo 
pessoa jurídica de direito público.

No que toca ao primeiro ponto, o artigo 11, 
cabeça, da Lei nº. 10.259/01 diz que a entidade 
pública deve fornecer a documentação necessá-
ria ao esclarecimento da causa.

Tal não implica, porém, que a parte autora 
esteja sempre dispensada de construir a prova 
de suas alegações e, pois, de colaborar com seu 
próprio interesse, senão que, por haver presun-
ção de desequilíbrio nas condições de produção 
da prova, à entidade pública incumbirá a junta-
da dos documentos de que disponha.

Não enxergo, porém, esse desequilíbrio se 
à produção da prova a parte autora nenhum 
custo ou dificuldade experimentará, notada-
mente quando se cuida de documentos de fácil 
obtenção. No caso do servidor público federal 
da ativa, razão alguma há para impor à entidade 
pública, por intermédio do procurador que lhe 
representa, a apresentação da prova de singela 
produção.

Nessa linha, se à propositura da ação ou ao 
exame do mérito se faz imprescindível a apre-
sentação, v.g, de certidões, contracheques, fichas 

financeiras, atos normativos, portarias, docu-
mentos que, à primeira vista, a parte autora po-
derá obter sem enfrentar obstáculo de qualquer 
natureza, não se mostra razoável que se imponha 
à entidade pública essa tarefa, muitas vezes em 
prejuízo do erário e da razoável duração da tra-
mitação processual, pelas rotinas que representa.

Em conseqüência, é razoável que se exija 
do ente público a apresentação da prova ape-
nas nos casos cujo acesso esteja condicionado 
à intervenção judicial ou quando a parte autora 
enfrente obstáculo administrativo, econômico 
ou de outra natureza à sua obtenção, hipótese 
que pela parte autora deve ser levada ao conhe-
cimento do juiz a fim de que se imponha à parte 
contrária esse encargo, presumida, no entanto, 
para iletrados, despossuídos e aposentados.

Cuida-se, em verdade, da aplicação da Teo-
ria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, 
haurida do direito argentino, por via da qual a 
regra legal do encargo probatório é flexibiliza-
da, fazendo o sistema, antes estático, dinâmico, 
independentemente da posição ocupada pela 
parte ou da natureza do fato controvertido, se 
constitutivo ou, de outra banda, modificativo, 
impeditivo ou extintivo do direito do autor.

Vale mencionar, a propósito da recepção 
da teoria pelo direito brasileiro, a sua aplicação 
por juízes e tribunais diversos. No que diz com 
a previsão legal, destaque a que o anteprojeto 
do denominado Código Brasileiro de Processos 
Coletivos adota, com clareza meridiana, no pa-
rágrafo primeiro do artigo 19, o sistema dinâ-
mico, assim:

Art. 19. São admissíveis em juízo to-
dos os meios de prova, desde que ob-
tidos por meios lícitos, incluindo a 
prova estatística ou por amostragem. 
 §1º. Sem prejuízo do disposto no artigo 
333 do Código de Processo Civil, o ônus 
da prova incumbe à parte que detiver co-
nhecimentos técnicos ou informações es-
pecíficas sobre os fatos, ou maior facilida-
de em sua demonstração.

A ausência de previsão legal, contudo, não 
impede a aplicação do modelo, até porque o ar-
tigo 130 do Código de Processo Civil permite 
que o juiz determine, de ofício, a realização de 

170

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



provas de fatos que entenda relevantes ao des-
linde da causa, com mais razão em se cuidando 
de direitos indisponíveis.

É bem verdade que o artigo 130 do Código 
de Processo Civil, a despeito de conferir iniciati-
va instrutória ao juiz, não é regra de julgamento, 
como o é o artigo 333 do mesmo Código, que 
cuida da distribuição do ônus da prova, convo-
cado a atuar quando se dá o encerramento da 
instrução processual.

Entretanto, nada impede que o artigo 130 
do Código de Processo Civil atue, também, 
como regra de julgamento, desde que a parte 
destinatária do despacho de produção da prova 
seja cientificada do encargo de produzi-la e ad-
vertida das consequências de sua omissão, res-
guardado, ainda, o direito de insurgência quan-
to à motivação que abriu espaço à modificação 
da regra geral do ônus da prova.

Conclusão
A propósito dos resultados da prática des-

crita neste trabalho, constatamos que a medida, 
regra geral, não encontra resistência do jurisdi-
cionado, que, provocado a apresentar a prova, 
o faz, quase sempre, em prazo menor que o as-
sinalado na intimação (30 dias), dado que bem 
demonstra que se acha em condições de produ-
zir a prova sem qualquer sacrifício, a justificar 
a aplicação da Teoria Dinâmica de Distribuição 
do Ônus da Prova.

Por outra, a experiência teve o mérito de es-
timular a cooperação e entrosamento da parte 
com o órgão jurisdicional, conferindo com isso 
maior efetividade ao processo.
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A eficiência dos Juizados Itinerantes na prestação jurisdicional
Juiz Federal Silvio Coimbra Mourthe

1 Introdução

Em novembro de 2009, a Escola de Magis-
tratura Federal da 1ª Região (ESMAF) realizou, 
na cidade de Boa Vista/RR, o Seminário de Pla-
nejamento e Gestão, trazendo dentre os diversos 
temas apresentados, a experiência vivenciada pe-
los Juízes Federais quando da aplicação de novos 
métodos de gestão visando uma melhor aprecia-
ção judicial, em menor espaço de tempo.

“A Gestão Estratégica das Empresas é um 
termo que se refere às técnicas de gestão, ava-
liação e ao conjunto de ferramentas respectivas 
(como software) concebidas para ajudar empre-
sas na tomada de decisões estratégicas de alto 
nível” (1)

Os doutrinadores têm elencado as causas 
do crescimento recente do Planejamento Estra-
tégico, como um dos motivos pelos quais as em-
presas tem adotado cada vez mais este tipo de 
enfoque para o devido enfrentamento das mu-
danças do mercado. Essas mudanças ocorrem 
nos ambientes econômico, social, tecnológico e 
político. “A empresa somente poderá crescer e 
progredir se conseguir ajustar-se à conjuntura, e 
o Planejamento Estratégico é uma técnica com-
provada para que tais ajustes sejam feitos com 
inteligência” (2).

“O Planejamento Estratégico, mais que um 
documento estático, deve ser isto como um ins-
trumento dinâmico de gestão, que contém deci-
sões antecipadas sobre a linha de atuação a ser 
seguida pela organização no cumprimento de 
sua missão.” (2)

No setor público não há grande diferença 
quanto à necessidade da adoção de novos proce-
dimentos cuja finalidade visa um melhor atendi-
mento à população, com enfoque em uma maior 
celeridade. No seio de nosso Judiciário Federal, 
qualquer medida neste sentido tem que ter sem-
pre como norte uma maior celeridade processual 
face à deficiência do Judiciário no atendimento 
mais célere dos feitos previdenciários.

O objetivo deste trabalho é demonstrar que 
os Juizados Itinerantes em Minas Gerais repre-
sentaram um importante instrumento de realiza-
ção de justiça, uma vez que ensejaram julgamen-
tos de forma muito mais célere, se comparados 
com a dinâmica do tramitar processual do dia a 
dia das varas do Juizado Especial Federal, neste 
Estado de Minas Gerais e ainda por cima aten-
deram a uma demanda cujo relevância social é 
de conhecimento de todos.

2 Juizados Especiais Federais 
Itinerantes

Os juizados especiais federais itinerantes são 
uma inovação instituída pela Lei 10.259, de 12 
de julho de 2001, constituindo-se num meio de 
garantir que as populações das regiões mais dis-
tantes das sedes das Seções Judiciárias tenham 
que se deslocar até essas cidades para poderem 
entrar com suas ações.

Na 1ª Região da Justiça Federal, que inclui 
13 Estados e o Distrito Federal, entre eles Minas 
Gerais, há dois tipos de juizados itinerantes: o 
fluvial e o rodoviário. O primeiro opera junto 
às populações ribeirinhas da Amazônia com um 
barco especialmente construído para abrigar sa-
las de audiências, perícias, atermações e camaro-
tes para servidores e tripulação. Já o rodoviário 
representa o comparecimento a uma cidade do 
interior, visando uma maior facilidade ao juris-
dicionado, no aspecto do acesso a Justiça.

Inicialmente, quanto à eficiência deste tipo 
de serviço oferecido, há de ser ressaltado que o 
tema tem ensejado enorme discussão entre os 
colegas desta Seção Judiciária, quanto ao efetivo 
custo/benefício da utilização dos juizados iti-
nerantes para o jurisdicionado que mora neste 
Estado de Minas Gerais e suas conseqüências no 
funcionamento das varas para onde serão desti-
nados estes processos, quando do cumprimento 
dos comandos sentenciais, ou mesmo para dar 
continuidade à análise judicial.



De um lado, dentre as inúmeras críticas que 
os juizados itinerantes tem sido alvo, destaco 
como a principal, a de que as Varas dos Juizados 
desta Capital, já abarrotadas de processos, fica-
ram ainda mais inviabilizadas com os processos 
oriundos dos juizados itinerantes, bem como, 
em face da ausência dos juízes e servidores du-
rante a participação neste tipo de prestação ju-
risdicional, ocorreu efetiva perda de tempo que 
poderia ter sido destinado para o pleno funcio-
namento das atividades diárias neste JEF.

A linha de pensamento dos que defendem 
a continuidade dos juizados itinerantes tem se 
pautado, principalmente, quanto ao alcance so-
cial que tem sido vislumbrado nas micro-regiões 
atendidas pelos itinerantes, bem como na pró-
pria celeridade processual que vai ao encontro 
do maior anseio de nossa população, no aspecto 
da celeridade nas decisões judiciais.

Uma prova cabal da eficácia deste tipo de 
atuação jurisdicional é a de que, aqueles juízes 
que já foram a pelo menos um dos 24 Juizados 
Itinerantes realizados em Minas Gerais, renovam 
subseqüentemente os seus pedidos de participa-
ção nos Itinerantes, sendo que nos últimos itine-
rantes, o número de juízes que pretendiam atuar 
era muito maior do que número de juízes a serem 
designados, tendo ensejado, por parte da Coorde-
nação do Juizado Especial Federal do TRF da 1ª 
Região (COJEF/BSB), na elaboração de critérios 
de preferência para a respectiva designação.

Na condição de ter autuado em 9 itineran-
tes, bem como a de ter coordenado os trabalhos 
nos Itinerantes do Serro e de Santa Maria do Su-
açuí, percebo que é quase unânime o comentá-
rio no sentido de que o alcance social deste tipo 
de atividade jurisdicional representou o melhor 
retorno que a Justiça Federal poderia ter dado 
para os jurisdicionados mais pobres, para aque-
les mais necessitados do interior do nosso Esta-
do de Minas Gerais.

Devo destacar que, para quem já foi, há 
muito tempo atrás, um crítico deste tipo de atu-
ação jurisdicional representada pelos itineran-
tes, desde o primeiro itinerante que participei, 
mudei totalmente de entendimento, sendo que 
os dados apresentados nos dois últimos itine-
rantes realizados em Minas Gerais, comprovam 

que este tipo de prestação jurisdicional foi mui-
to mais rápida do que a que estava sendo presta-
da normalmente nas Varas do JEF desta Capital, 
ainda que desconsiderássemos o represamento 
de feitos que aqui se encontrava.

É importante ressaltar que, mesmo haven-
do acordo, ainda assim, há a necessidade de ela-
boração, por parte das Varas desta Capital, dos 
respectivos RPVs, sem contar que, em relação 
aos demais processos, há a possibilidade de in-
terposição de recursos.

Mas de outro lado, caso não tivesse havido 
os itinerantes nas cidades de nosso interior e os 
feitos tivessem sido ajuizados na esfera estadual 
ou nas subseções, eventuais recursos seriam de 
toda forma interpostos, seja no âmbito do TRF 
da 1ª Região ou nas próprias Turmas Recursais, 
ensejando a conclusão de que a expedição de 
RPV seria a efetiva colaboração das Varas do 
JEF para a finalização da prestação jurisdicional 
iniciada nos Itinerantes, nos casos em que a sen-
tença tivesse sido prolatada em audiência.

3 Uma breve análise dos dados 
constantes dos relatórios dos 
Juizados Especiais Federais 
Itinerantes realizados nas cidades 
de Santa Maria do Suaçuí e do Serro
Entre 18/05/2007 e 08/07/2007, foi realizado 

o Juizado Itinerante de Santa Maria do Suaçuí, 
sendo que na sua primeira etapa houve a divul-
gação, a segunda foi constituída pela atermação 
(5 dias úteis, onde atuaram o Juiz Coordenador 
e 7 servidores) e na terceira foram realizadas as 
audiências (7 dias úteis, onde atuaram 13 juízes 
e 29 servidores).

Na terceira fase foram realizadas 2107 audi-
ências, com acordo efetivado em 953 processos, 
representando 45% dos feitos totais, sendo que, 
destes, 534 processos foram procedentes, 364 
improcedentes e 194 ações extintas.

O dado acima demonstra que o percentual 
de acordos nos processos dos itinerantes, que se-
quer chegavam a 10% nos anteriores, subiu para 
mais de 45% no JEF ITI de Santa Maria do Suaçuí 
e para mais de 51% no JEF ITI do Serro, sendo 
que, desconsiderando neste cálculo os processos 
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extintos (na sua grande maioria pelo não compa-
recimento da parte autora na data da audiência, 
face à concessão do pedido na via administrati-
va), o percentual de acordos firmados na cidade 
de Santa Maria do Suaçuí foi de mais de 49% e na 
cidade do Serro foi de mais de 55%.

O principal fator desta mudança de paradig-
ma quanto aos acordos realizados foi a criação 
do requisito do prévio requerimento adminis-
trativo junto ao INSS, possibilitando, por parte 
desta autarquia, a formalização de proposta de 
acordo, proposta esta que não se concretizava de 
fato quando não existia requerimento adminis-
trativo, tendo em vista determinação superior 
deste órgão no sentido de que não fosse apre-
sentada qualquer proposta em processos sem 
prévio requerimento administrativo.

Obviamente que tal exigência levou em con-
sideração as particularidades de nosso Estado de 
Minas Gerais, onde a pequena distância entre os 
domicílios dos segurados e as agências do INSS, 
viabilizavam o ingresso prévio destes requeri-
mentos, diga-se de passagem, situação esta to-
talmente diversa da encontrada em nossos es-
tados amazônicos, onde a inviabilidade prática 
em se realizar viagens de barco que podem du-
rar até semanas (com a finalidade do prévio re-
querimento), faz com que a exigência do prévio 
requerimento administrativo fosse uma medida 
desarrazoada.

Para regiões de difícil acesso, a exigência 
deste pré-requisito ensejaria, no campo prático, 
na própria ausência da prestação jurisdicional, 
indo de encontro ao princípio constitucional do 
livre acesso a justiça.

Na fase de divulgação, a questão foi colo-
cada de forma bastante contundente por parte 
deste Juiz, então Coordenador do JEF de Minas 
Gerais, inclusive, com a realização de uma pré-
via reunião com o INSS, visando dar condições 
materiais aos postos do INSS, para que eventu-
al pedido feito no âmbito administrativo, fosse 
rapidamente apreciado, sem contar que, entre a 
data da atermação dos pedidos e a data das au-
diências, o prazo de 45 dias (prazo que o INSS 
dispõe para apreciar os pedidos) entre o dia do 
requerimento administrativo e o da audiência 

era quase sempre observado, quando da marca-
ção da pauta de audiências.

Caso não fosse apreciado o pedido adminis-
trativo, pelo fato do decurso destes 45 dias, era 
considerada atendida esta exigência. Ainda que 
no dia da atermação não tivesse transcorrido 
este prazo de 45 dias, mesmo assim, o pedido 
era atermado e a audiência era marcada para 
que este prazo fosse observado quando da rea-
lização da audiência de instrução, ensejando a 
apreciação do mérito por parte do Juiz, seja na 
hipótese do indeferimento administrativo ou da 
ausência de apreciação do pedido pelo INSS, ou 
mesmo a extinção do feito, face à informação de 
que o segurado havia obtido êxito na esfera ad-
ministrativa, via apresentação da tela do Plenus/
Cnis neste sentido.

No Juizado de Santa Maria do Suaçuí foram 
realizadas 1309 perícias médicas, feitas gratuita-
mente pelos médicos da região, ou seja, se estas 
ações fossem ajuizadas na Subseção de Gover-
nador Valadares, em que pese o fato de que as 
perícias a serem realizadas seriam mais bem ela-
boradas, de outro lado, a União teria que arcar 
com R$ 230.384,00 (R$ 176,00 por perícia), a tí-
tulo de pagamento de honorários periciais, sem 
contar que o próprio procedimento da marca-
ção destas perícias iria ensejar enorme esforço e 
gasto de tempo nesta subseção.

Somando os acordos, com as sentenças pro-
feridas em audiência, inclusive as de extinção 
(na sua maioria eram de jurisdicionados que 
não compareciam tendo em vista que tinham 
obtido êxito na via administrativa, entre o pe-
ríodo da atermação e o da audiência), totaliza-
mos 2041 processos cuja prestação jurisdicional 
ensejou o cumprimento do ofício jurisdicional 
na 1ª instância, ou seja, 157 sentenças para cada 
juiz, durante 7 dias úteis.

Seja analisando a estatística das Varas do 
JEF desta cidade de Belo Horizonte na época da 
realização do Itinerante (quando ainda existia 
considerável numero de revisões, que deman-
dam pouco tempo e que não demandam a re-
alização de audiência) ou a estatística de hoje, 
o número de processos sentenciados por Juiz 
neste Itinerante, em apenas 7 dias úteis, foi con-
sideravelmente maior do que a número repre-
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sentado pela estatística de julgados por juiz nas 
Varas do JEF, tomando como base um mesmo 
período de tempo.

Ainda mais contabilizando que, em uma 
Vara do JEF desta Capital, temos por volta de 
14 servidores, sendo que, durante a fase de au-
diências do itinerante, cada Juiz só pôde levar 2 
servidores consigo e, durante a sua realização, a 
vara onde se encontrava lotado o Juiz designado 
para o itinerante, continuou em funcionamen-
to, ainda que desfalcada do(s) Juiz (es) e dos 2 
servidores.

Um outro dado que sempre destaco e que 
é importantíssimo mencionar é o de que entre 
o 1º dia da etapa de atermação e o último dia 
da etapa de julgamento em Santa Maria do Sau-
çuí, decorreram tão somente 52 dias, resultando 
em uma prestação jurisdicional bastante célere, 
diga-se de passagem, na contramão do entendi-
mento de nossa população em relação à demora 
dos feitos no âmbito do Judiciário.

De certo que neste Juizado Itinerante de 
Santa Maria do Suaçuí, diante da logística ofere-
cida pela Prefeitura desta cidade (quase 50 pes-
soas da região ficaram a disposição para o pleno 
atendimento das partes), presenciei a melhor 
organização disponibilizada pela Prefeitura, em 
que pese o espaço físico na fase de audiências ter 
sido pequeno para comportar bem os 13 juízes, 
apesar da ausência de outro na cidade que pu-
desse fazê-lo com melhor resultado.

Não podemos esquecer que a demanda, 
muitas das vezes, que a própria demanda repri-
mida que ali se encontrava, foi plenamente satis-
feita em um primeiro momento, ensejando em 
uma redução substancial dos feitos que seriam 
propostos na Justiça Estadual (com o gravame 
de abarrotar o nosso Egrégio TRF da 1ª Região, 
com os eventuais recursos que porventura vies-
sem a ser interpostos) ou na Subseção que tem 
competência territorial, no caso a de Governa-
dor Valadares, cujo volume de processos já se 
encontrava em um patamar bastante elevado.

Também é importante destacar que o sim-
ples comparecimento da carreta de nosso TRF 
da 1ª Região, quando da fase da atermação dos 
pedidos, já era motivo de muitos comentários 
que tinham como resultado uma maior publici-

dade do evento, sendo que tal veículo foi, inclu-
sive, objeto de visitação pelas escolas públicas, 
cujos alunos ingressavam na carreta visando 
conhecê-la, ou seja, não só as informações nas 
rádios e por parte dos servidores municipais 
envolvidos foram as responsáveis pelo conheci-
mento do evento por parte da população.

Quanto ao Juizado Itinerante do Serro, fo-
ram realizadas 891 perícias médicas, feitas gra-
tuitamente (as exceções não passaram de 20 e a 
um custo de R$ 50,00 por perícia) pelos médicos 
da região, ou seja, se estas ações fossem ajuizadas 
na Subseção de Sete Lagoas, em que pese o fato 
de que as perícias a serem realizadas seriam mais 
bem elaboradas, de outro lado, a União teria que 
arcar com R$ 156.816,00 (R$ 176,00 por perícia) 
a título de honorários periciais, sem contar que o 
próprio procedimento de marcação destas perí-
cias iria ensejar enorme esforço e desprendimen-
to de tempo na Subseção de Sete Lagoas.

Foi exigido como pré-requisito o prévio in-
gresso na via administrativa, nos mesmos mol-
des do que ocorreu no Juizado Itinerante de 
Santa Maria do Suaçuí.

Somando os acordos, com as sentenças, 
inclusive as de extinção, na cidade do Serro, 
totalizaram 1480 processos, cuja prestação ju-
risdicional ensejou o cumprimento do ofício 
jurisdicional na 1ª instância, ou seja, 123 sen-
tenças (excluindo as de revisão) para cada juiz, 
durante 6 dias úteis.

Semelhantemente ao que aconteceu em 
Santa Maria do Suaçuí, em que pese com a redu-
ção de processos julgados por dia para cada Juiz 
neste JEF ITI do Serro (de 157 para 123), seja 
analisando a estatística das Varas do JEF desta 
cidade de Belo Horizonte na época da realização 
do Itinerante (quando ainda existia considerá-
vel numero de revisões, que demandam pouco 
tempo e que não precisam de audiência) ou a 
estatística de hoje, o número de processos sen-
tenciados por Juiz neste itinerante, em apenas 6 
dias úteis, foi consideravelmente maior do que 
a estatística de julgados por juiz nas Varas do 
JEF, levando em consideração o mesmo espaço 
de tempo.

Neste JEF ITI do Serro, o percentual de 
acordos foi de 51%, sendo que todos os benefí-
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cios concedidos, seja por acordo ou por senten-
ça procedente, foram implantados na própria 
semana de audiência, uma vez que foram desta-
cados 13 servidores do INSS para este fim, cujos 
trabalhos foram supervisionados pela Procura-
dora Federal, Dra. Ivana Reis.

Tal procedimento ensejou a desnecessidade 
de que os feitos fossem remetidos para a seção 
(AADJ) de cumprimento de julgados do INSS 
nesta cidade de Belo Horizonte, sendo que as 
partes viam com bastante satisfação as telas de 
cumprimento e a expectativa de recebimento 
dos benefícios em menor tempo possível.

4 Conclusão
Ainda que os números acima falem por si e 

devam representar, ao menos uma reflexão so-
bre este tipo de prestação jurisdicional, de ou-
tro lado é fato que os multirões de audiências 
propostos pelo nosso Egrégio TRF da 1ª Região 
e que de certa forma substituíram os itineran-
tes neste Estado de Minas Gerais, também têm 
cumprido com a finalidade de uma prestação 
jurisdicional mais célere.

Entendo que diante dos recursos orçamen-
tários finitos, pelo menos os referidos multirões 
representam efetiva prestação jurisdicional em 
processos que já se encontram em andamento, 
fato que pode não acontecer com a demanda 
dos itinerantes, onde a ausência da presença da 
Justiça Federal poderia ocasionar no próprio 
represamento, para um momento futuro, das 
demandas a serem propostas, inclusive, poden-
do estas representarem uma incerteza, seja pelo 
acordo na esfera da Justiça Estadual ou pela pró-
pria não apresentação do recurso contra eventu-
al sentença proferida na esfera estadual.

No âmbito do planejamento e da gestão, 
onde a análise a longo prazo é de vital impor-
tância, ainda mais considerando que no setor 
público não há as mudanças do “mercado” tão 
substanciais e dinâmicas como as enfrentadas 
pelo setor privado, há um risco que tais multi-
rões passem a representar não somente um meio 
de solucionar aquelas seções ou subseções que 
estejam com dificuldade de dar vazão à deman-
da (seja pelo excesso de feitos ou pela ausência 
de servidores etc), mas sim, em uma forma de 

dar vazão aos processos que tramitam em varas 
onde, justamente a ausência de práticas de uma 
boa gestão, estejam proporcionando o represa-
mento dos feitos. Neste caso, podem, na reali-
dade, mascarar ou dificultar um maior controle 
destas deficiências visando dar vazão aos feitos.

Não vejo qualquer incompatibilidade na 
adoção simultânea destes dois tipos de presta-
ção jurisdicional, até porque o Juizado Itineran-
te pode ter uma importante função na efetiva 
redução de feitos que, mais cedo ou mais tarde, 
iriam ser propostos nas subseções.

A não efetivação de centenas de perícias 
médicas e assistenciais quando da realização 
dos Juizados Itinerantes permite uma enorme 
economia de tempo de serviço nestas subseções, 
sem contar que a enorme economia de recursos 
proporcionada tem sido muito acima dos efeti-
vos custos financeiros de um Juizado Especial 
Federal Itinerante, custos estes que tem sido, 
às vezes, elencados como um motivo para a sua 
não realização, em que pese serem bastante mó-
dicos diante do resultado alcançado.
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Os Juizados Especiais Federais Itinerantes – uma  
experiência de sucesso?

Juiz Federal Substituto Wesley Wadim Passos Ferreira de Souza

RESUMO: Desde a criação dos Juizados 
Especiais Federais em 2001, a Justiça Federal 
Brasileira tem se ocupado de meios que possam 
permitir a realização concreta dos princípios da 
celeridade, simplicidade, informalidade e eco-
nomia processual nas milhares de demandas que 
foram protocolizadas nestas novas estruturas do 
Poder Judiciário. Neste contexto, a experiência 
dos Juizados Federais Itinerantes é a que mais 
chama a atenção, dentro da Primeira Região da 
Justiça Federal do Brasil, exatamente pelo fato 
de buscar a supressão das enormes dificuldades 
de acesso ao Poder Judiciário vivenciado pelos 
cidadãos menos favorecidos das populações iso-
ladas por aspectos geográficos e econômicos. 
Nas linhas a seguir, procuraremos demonstrar 
algumas nuances desta importante experiência 
genuinamente brasileira e sem precedentes na 
ordem internacional.

PALAVRAS-CHAVE: Juizados; itinerantes; 
aspectos; experiência genuinamente brasileira; 
competência; eficiência

1 Introdução
Desde a criação dos Juizados Especiais Fe-

derais com a Lei 10259/2001 os esforços da 
Justiça Federal Brasileira para a ampliação do 
acesso à Justiça por parte dos cidadãos menos 
abastados não têm se limitado à implantação de 
varas de Juizados ou de Juizados adjuntos.

Diversos meios de prestação da tutela juris-
dicional de forma mais ampla e rápida tem sido 
experimentados no contexto das peculiaridades 
regionais que permeiam o vasto território brasi-
leiro. A justiça virtual (processo eletrônico), os 
sistemas de mutirões (esforços concentrados), 
as sentenças “amigáveis”, as reuniões de turmas 
recursais por vídeo conferência e, é claro, os Jui-
zados Itinerantes são apenas alguns dos exem-
plos que podemos citar nesta breve introdução.

Dentre estes meios de operacionalização do 
processo à luz dos princípios da celeridade, in-

formalidade e economia processual, destacamos 
o Juizado Itinerante por ser aquele que mais de-
monstra, na visão deste articulista, as caracterís-
ticas, as nuances da primeira região da Justiça 
Federal, ou seja, sua vastidão e diversidade de 
populações.

Passaremos, a seguir, a fazer um breve estu-
do sobre a experiência destes juizados itineran-
tes, partindo de uma análise sobre a definição 
de sua competência até a demonstração da im-
portância da participação dos entes públicos en-
volvidos nas demandas mais comuns, a fim de 
verificar se este modelo de distribuição da tutela 
jurisdicional merece ser mantido no contexto 
do princípio da eficiência em gestão pública.

2  Origens e meios mais comuns de 
Justiça Itinerante
De início é preciso destacar que a imple-

mentação dos direitos previstos na Constituição 
Federal, missão precípua do Poder Judiciário 
Republicano, se ressentiu desde os primórdios 
da falta de acesso às vias judiciais por parte dos 
cidadãos menos favorecidos economicamente, a 
ponto de isto suscitar diversos estudos sobre o 
acesso ao Poder Judiciário, como por exemplo 
a obra de Capeletti e Garth1, de onde se pode 
colher as principais causas deste acesso difícil.

A experiência também demonstra que de 
nada adianta um amplo acesso ao processo ju-
dicial, sem que a decisão esperada seja entregue 
pelo agente público responsável por ela em tem-
po útil, ou seja, num prazo proporcional à com-
plexidade das relações envolvidas e à urgência 
na qual tal relação está envolvida.

Por estas razões parece claro o conflito entre 
a racionalização dos meios materiais e humanos 

1 CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryanth. Acesso à jus-
tiça. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1988, p.28.



disponíveis ao Poder Judiciário e a crescente de-
manda dos brasileiros por decisões judiciais.

É preciso cada vez mais ampliar o acesso dos 
cidadãos à Justiça e também criar meios para 
que o procedimento instaurado tenha regular 
andamento, a fim de que as pessoas envolvidas 
não permaneçam anos a fio na espera de uma 
solução para o seu caso. E mais, não adianta fa-
lar de acesso, de andamento célere, sem que o 
direito litigado seja apreciado com a devida cau-
tela e certeza jurídica.

Estas breves constatações permitem iden-
tificar um conflito entre os princípios constitu-
cionais da razoável duração do processo e o da 
segurança jurídica. Vale dizer: quanto mais se 
deseja soluções rápidas para as milhares deman-
das judiciais instauradas, mais de corre o risco 
de entregar decisões açodadas e até mesmo equi-
vocadas para os cidadãos. Por outro lado, não é 
mesmo verdade que a exigência de segurança 
jurídica, que se aperfeiçoa com o julgamento em 
mais de uma instância judicial (sistemática dos 
recursos), bem como com a observância irres-
trita dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa intra processualmente, levam, muitas ve-
zes, a um dispêndio de tempo tal que a solução 
encontrada, não encontra vivo seu destinatário.

Os Juizados Especiais apareceram como 
uma proposta de solução para este problema se-
guindo o modelo das Cortes de Pequenas Cau-
sas adotado principalmente nos Estados Unidos 
da América e Reino Unido. Porém, dada à ca-
rência de recursos, estas estruturas foram cria-
das no âmbito da Justiça Federal brasileira sem a 
respectiva instalação de varas e, evidentemente, 
sem a admissão de servidores e Juízes em nú-
mero suficiente para o desenvolvimento das de-
mandas que seriam propostas.

Ao que tudo indica, também não houve o 
dimensionamento correto a respeito das deman-
das que estavam reprimidas no seio da sociedade 
e que iriam desaguar nos Juizados, os quais pro-
metiam maior celeridade que as varas comuns.

Outro problema que se constatou empiri-
camente foi o de que, como os Juizados esta-
vam funcionando apenas nas capitais e, quan-
do muito, nas subseções judiciárias localizadas 
nos grandes centros urbanos, a população mais 

carente do interior do Brasil e, portanto, aquela 
que tinha seus direitos - principalmente os rela-
cionados com a Previdência Social - sonegados 
pelos Poderes Executivo e Legislativo ainda não 
tinha verdadeiro acesso à Justiça.

As grandes distâncias entre os núcleos ur-
banos brasileiros e algumas zonas rurais, bem 
como a carência de recursos para o deslocamen-
to juntamente com testemunhas para as capitais, 
a fim de se realizar os atos processuais necessá-
rios à solução das demandas, sensibilizaram os 
gestores dos Juizados Federais, oportunizando a 
criação de um sistema que já vinha sendo ado-
tado na Justiça dos Estados do norte do Brasil, 
no qual uma equipe composta por servidores, 
Juízes, membros do Ministério Público e De-
fensores Públicos da União se deslocava até os 
locais mais remotos das comarcas durante certo 
tempo para receber as petições dos moradores e, 
em seguida, proceder ao julgamento das causas 
postuladas.

Conforme leciona Marco Antônio Azkoul 
(2006, p.53), não há precedentes históricos, nem 
mesmo no Direito Romano, de uma Justiça Iti-
nerante. O autor refere-se ao procedimento ini-
ciado e concluído fora dos fóruns, ou seja, fora 
do local onde regularmente funcionam os ser-
viços judiciais. Segundo ele, trata-se de criação 
genuinamente brasileira, que se iniciou já no 
período da Nova República.

Registre-se que para este autor a verdadeira 
Justiça itinerante é aquela em que:

[...] a exemplo dos Juizados Especiais, que 
mesmo nas suas unidades móveis, percor-
rem diversos locais, além de colher as pro-
vas, os pedidos iniciais e realizar audiên-
cias, o Juiz retornará ao local do pleito ou 
da demanda, isto é, fora do fórum ou tri-
bunal, para proferir a sentença nos casos 
litigiosos ou para a prestação da jurisdição 
verdadeira [...] (ASKOUL, 2006, p. 68)

O registro mais remoto desta iniciativa foi 
localizado no Estado do Amapá nos idos de 
1992, conforme demonstra o sítio da rede mun-
dial de computadores do Tribunal de Justiça 
daquele Estado, quando o Juiz José Luciano de 
Assis, então titular da comarca de Mazagão, uti-
lizando-se de uma embarcação da prefeitura do 
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município, iniciou a atividade indo a várias lo-
calidades, a fim de prestar atendimento jurídico 
às comunidades ribeirinhas como registros de 
nascimento, dissoluções de sociedades de fato e 
prestações de alimentos. O serviço teve prosse-
guimento com o Juiz Reginaldo Gomes de An-
drade à frente daquela comarca.

Em 1994, na comarca de Serra do Navio, ten-
do a Juíza Eleuza Muniz como titular, foi inicia-
da a Justiça Itinerante terrestre, quando a equipe 
do Poder Judiciário, um Defensor Público e um 
Promotor de Justiça percorriam, de carro, co-
munidades daquele município e de Pedra Branca 
do Amapari, levando os serviços da Justiça. Ca-
samentos, registros de nascimento e reclamações 
cíveis diversas eram os mais comuns.

Naquele Estado a jornada da Justiça Itineran-
te tem sido realizada em um barco, dependendo 
das marés, e chega a se gastar, por exemplo, mais 
de vinte e quatro horas da sede de um município 
(no caso, Amapari-AP) até uma vila de pescado-
res jurisdicionada (Vila Sucuriju), só para se ter 
uma idéia das dificuldades de deslocamento.

Essas jornadas fluviais evidentemente estão 
adaptadas ao meio de transporte mais comum 
na região amazônica, considerando-se também 
que o deslocamento em aeronaves além de mais 
dispendioso, dificulta o transporte dos equipa-
mentos necessários à realização das audiências e 
registros de atos processuais2.

Em Estados cuja malha viária já era mais de-
senvolvida, as experiências com a Justiça Itine-
rante foram levadas a efeito através de veículos 
adaptados com salas de audiência, sendo certo 
que esta forma de Juizado móvel tem predomi-
nado na Justiça Federal da Primeira Região, que 
possui competência sobre os Estados de Minas 
Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, 
Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Amapá e Acre, bem como sobre o 
Distrito Federal. Não podemos deixar de rela-
tar a experiência dos Juizados Especiais Federais 

2 Os barcos que transportam o pessoal do Poder Judiciá-
rio são adaptados para servirem como salas de audiên-
cias e, por isso, se torna ainda mais preciosa a utilização 
deste tipo de meio de transporte na região amazônica.

fluviais, que foi realizada utilizando-se de apare-
lhos da Justiça Estadual no Estado do Amapá.

No Estado de São Paulo, o Juizado Itineran-
te estadual atua apenas na capital, havendo uma 
pauta preestabelecida pelo Tribunal de Justi-
ça, que indica o dia, horário e o bairro onde as 
pessoas poderão comparecer e protocolizar seus 
pedidos. A competência do Juizado Itinerante 
paulista é a mesma dos Juizados Especiais cíveis 
nas causas que não dependem de assistência por 
advogado, cujo valor fica abaixo de vinte salários 
mínimos, e são atendidas mais frequentemente 
questões envolvendo direito do consumidor, pla-
nos de saúde, colisão de veículos, cobranças em 
geral, além de ações de despejo para uso próprio.

No Estado da Bahia, os Juizados Itinerantes 
foram iniciados em 2002 e no Estado do Mato 
Grosso já desde 1996 existe um Juizado Volante 
Ambiental, que é uma extensão móvel da vara 
judicial especializada em meio ambiente da 
capital. Seu objetivo é resolver in locu as ques-
tões ambientais relacionadas a infrações penais, 
aplicando as medidas autorizadas pela lei nº 
9.605/1998.

No Estado do Rio de Janeiro, o projeto de 
Justiça Itinerante Estadual3 foi concebido no 
ano de 2004, por intermédio de estudo realizado 
por uma comissão composta pelos Juízes Siro 
Darlan de Oliveira, Cristina Tereza Gaulia, Ma-
ria Aglae Tedesco Villardo e Cristiane Cantisa-
no Martins, sendo certo que previa a utilização 
de um ônibus adaptado às funções judiciais para 
atendimento da população residente nos novos 
municípios que ainda não eram sede de comar-
cas ou as pessoas necessitadas residentes em lo-
calidades distantes dos fóruns.

Quanto à experiência na Justiça Federal 
é preciso destacar que foi na Primeira Região 
– dada sua extensão territorial e diversidade 
populacional – que as atividades da Justiça Iti-
nerante tiveram maior desenvolvimento e re-
ceptividade.

No ano de 2002, a então coordenadora dos 
Juizados Especiais da Primeira Região, Desem-

3 Cf. sítio do TJRJ na rede mundial de computadores. 
www.tjrj.gov.br
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bargadora Selene Maria de Almeida, implemen-
tou convênio com a Petrobrás, contando com o 
apoio do então presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, Desembargador Catão Al-
ves, a fim de implementar os Juizados Federais 
Itinerantes rodoviários.

Este serviço contava, e ainda conta, com duas 
carretas especialmente adaptadas para o serviço 
judicial, compostas por três pequenas salas de au-
diência, uma cozinha, um banheiro e escadas de 
acesso ao público. Nela eram e ainda são realiza-
dos os atos da instrução de processos envolvendo 
os temas que normalmente afligem as populações 
das pequenas comunidades onde a presença da 
Justiça Federal permanente não ocorre.

São postuladas com mais freqüência ações 
previdenciárias, assistenciais e envolvendo pre-
tensões contra a Caixa Econômica Federal, estas 
últimas em menor escala. A estrutura móvel da 
Justiça Federal permite o acesso de populações 
esquecidas pelos poderes públicos, como ocor-

reu com a comunidade do “Mumbuco” situada 
no Estado do Tocantins, numa região conhecida 
como “Deserto do Jalapão”. Ali foram atendidas 
pessoas que sequer contavam com o registro de 
nascimento, sendo certo que a iniciativa dos Jui-
zados Itinerantes propiciou o direcionamento de 
outros serviços por parte do Estado para aquela 
localidade, inclusive com o fito de permitir que 
as demandas julgadas procedentes pudessem ser 
executadas.

No Estado de Minas Gerais, a Justiça Fe-
deral tem realizado os Juizados Itinerantes des-
de o ano de 2003 e gradativamente o número 
de demandas postuladas tem aumentado, o que 
significa que, quanto mais a população toma co-
nhecimento da existência do serviço, mais dele 
se utiliza.

Vejamos a tabela abaixo com o quantitativo 
de pessoas atendidas pelos Juizados itinerantes 
realizados até o ano de 2007 em Minas Gerais:

Relação entre as pessoas atendidas e os processos postulados nos JEFi

AnO CiDADE PEssOAs 
AtEnDiDAs AçÕEs PROtOCOLiZADAs

2003 Ipatinga 3430 1623

G. Valadares 2000 593

Araçuaí 600 317

Montes Claros 3500 893

2004 Ipatinga 1197 492

Diamantina 2500 687

Janaúba 1800 720

Porteirinha 1200 480

Paracatu 1412 900

Poços de Caldas 689 318

Betim 330 90

2005 Teófilo Otoni 2393 1885

Ganhães 1580 1312

Coronel Pacheco 86 78

Taiobeiras 150 88

2006 Almenara 1563 1400
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Itambacuri 40 17

Januária 1371 849

Viçosa 1035 820

Teófilo Otoni 250 148

2007 Taiobeiras 1851 1553

Pedra Azul 1865 2200

Sta. Ma. do Suaçui 1254 2311

TOTAL 20 cidades atendidas 32096 19764

Como se pode perceber o modelo de Justi-
ça Itinerante na Justiça Federal possui extrema 
relevância tanto que, somente no Estado de Mi-
nas Gerais, em aproximadamente cinco anos de 
funcionamento foram postulados por seu inter-
médio mais de dezenove mil processos, o que 
significa a distribuição aproximada de uma vara 
federal comum com movimentação de cerca de 
três mil processos durante mais de seis anos.

Em que pese não ter sido realizado um es-
tudo estatístico a respeito, é possível colher uma 
nítida impressão de que uma cidade atendida 
pelos Juizados acaba por receber um aporte fi-
nanceiro significativo fruto dos benefícios pre-
videnciários e resíduos de prestações recebidos 
pelos peticionários, o que por si só tem justifi-
cado o grande apoio que as Prefeituras dão para 
este tipo de empreendimento.

Abaixo segue estatística relacionada ao ano 
de 2007, demonstrando que o sucesso deste tipo 
de empreitada é muito grande, tanto que a maio-
ria das ações postuladas é julgada procedente ou 
resulta em acordo.

Cidade Audiências Proc. % Improc. % Acordos % Extintos % Não
Senten. %

Taiobeiras 1448 711 49% 294 20% 273 18,8% 38 2,6% 64 4,4%
Pedra Azul 1910 1162 61% 453 24% 81 52% 105 5% 114 6%
Santa Maria 

do Suaçuí 2107 534 25% 364 17% 953 45% 194 9% 62 2,9%

TOTAL 5465 2407 44% 1111 20% 1307 24% 337 6% 240 4%

Fonte: COFEFMG

Fonte: www.trf1.mg.gov.br

É de se concluir, pois, que a experiência dos 
Juizados Especiais Itinerantes permite o alcance 
mais efetivo da Justiça consensual concebida pe-
los Juizados e, ao contrário do que muitos ima-
ginam, ela não representa uma forma de incen-
tivar a instauração de processos e se assoberbar 
ainda mais as varas de juizados permanentes, de 
uma feita que há um compromisso assumido 
pelo magistrado que participa deste tipo de em-
preitada com o julgamento das ações que ins-
truiu durante a fase de audiências.

Os números acima levantados, tomados 
mesmo como exemplos, identificam que o nú-
mero de processos que não são julgados durante 
a própria audiência não represente nem cinco 
por cento das ações distribuídas, o que ao nosso 
entender, reforça a conclusão quando a efetivi-
dade deste tipo de distribuição de Justiça.

Nas linhas que se seguem poderemos expor, 
ainda que brevemente, como se desenvolvem 
a organização e funcionamento de um Juizado 
Itinerante, segundo o roteiro preconizado pela 
Justiça Federal da Primeira Região. Ressalte-se 
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que outras regiões da Justiça Federal também 
adotam o sistema itinerante de distribuição de 
justiça, porém, como costuma acontecer na 4ª 
região, responsável pelos Estados da região sul 
do país, os Juizados Itinerantes não ocorrem no 
sistema rodoviário ou fluvial, mas com o deslo-
camento de servidores em caráter temporário 
para atuar em determinado município, como se 
fosse um posto avançado da Justiça.

3 O modelo de Justiça Federal 
Itinerante
Tendo sido apresentado um intróito sobre 

as origens dos Juizados Especiais Itinerantes no 
âmbito da Justiça Estadual e da Justiça Federal 
brasileiras, torna-se necessário expor como tem 
funcionado a experiência itinerante na prática, a 
fim de que se possa, em seguida, abordar alguns 
dos aspectos mais problemáticos do tema.

Considerando que no contexto da Justi-
ça Federal a iniciativa itinerante assumiu um 
maior relevo no Tribunal Regional da Primeira 
Região4, dadas às condições geográficas desta 
região da Justiça Federal e ao fato de ter sido ela 
a que menos se capilarizou ao longo das iniciati-
vas de criação de varas interiorizadas, explicita-
remos o modelo adotado por este Tribunal, cuja 
sede encontra-se em Brasília-DF.

Somente em relação a algumas especifici-
dades dignas de nota abordaremos experiências 
adotadas em outras regiões, já que é preciso, para 
não tornar a exposição muito cansativa, proce-
der a um recorte espacial em relação ao tema.

Na Primeira Região da Justiça Federal, os 
Juizados Itinerantes são implementados basica-
mente em três etapas, a saber: a) divulgação; b) 
instalação e atermação; c) realização de audiên-
cias e julgamentos.

Evidentemente, antes de se chegar à divul-
gação do local onde ocorrerão os Juizados e sua 

4 Esta possui jurisdição sobre os Estados de Minas Ge-
rais, Bahia, Goiás, Mato-Grosso, Tocantins, Piauí, Ma-
ranhão, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e 
Amapá e sobre o Distrito Federal. Seu território de 
atuação engloba uma área de 6,8 milhões de Km2, ocu-
pando aproximadamente 805 do território nacional.

área de abrangência são feitos estudos de viabi-
lidade que tomam por base a densidade demo-
gráfica das localidades a serem atendidas, sua 
posição geográfica em relação a outros municí-
pios servidos ou não pela Justiça Federal ou por 
comarcas da Justiça Estadual5, possibilidade de 
acesso por via terrestre ou fluvial; condições das 
instalações que poderão abrigar o pessoal do Po-
der Judiciário, dos demais órgãos atuantes du-
rante as três fases do projeto e das pessoas juris-
dicionadas; equipamentos públicos que poderão 
ser utilizados temporariamente para a prestação 
do serviço; estimativa de ações que serão proto-
colizadas, a fim de que possa ser dimensionado 
o quantitativo de pessoal necessário e despesas 
com seu deslocamento entre outras informações 
com caráter estatístico.

Também não se pode deixar de mencionar 
que as questões financeiras e orçamentárias são 
bem estudadas antes da autorização pelo Tribu-
nal da Primeira Região do funcionamento dos 
Juizados Especiais Federais Itinerantes (JEFI), 
haja vista que sua jurisdição se estabelece por 
treze unidades federativas todas dotadas de ter-
ritório extenso e, portanto, com necessidades 
de deslocamento de equipamentos e servidores, 
pagamento de diárias entre outros encargos. É 
por isto que apesar de tão proveitosos os even-
tos da Justiça Federal Itinerante não acontecem 
com a freqüência que se poderia esperar.

A fim de propiciar uma escolha adequada 
e proveitosa do local de atendimento dos Juiza-
dos Itinerantes e o desembaraço da burocracia 
determinada legalmente para os gastos públicos 
inerentes ao deslocamento da máquina judicial, 
este estudo prévio de viabilidade normalmente é 
apresentado com a antecedência mínima de um 

5 Usualmente os Juizados Itinerantes são realizados 
em locais que estejam distantes de sedes da Justiça 
Federal, porém, que tenham capacidade de receber e 
acomodar as pessoas que se deslocarão para a ativida-
de, principalmente os jurisdicionados. Não raramente, 
estes Juizados funcionam em municípios que são sede 
de comarcas, tendo em vista que estes locais possuem 
estrutura viária e hoteleira que permitam acomodar 
grande número de pessoas em curto espaço de tempo.
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semestre6 em relação à data de início das ativi-
dades, em que pese a Lei n. 10.259/2001 somen-
te exigir dez dias de antecedência entre a auto-
rização do Tribunal e a realização dos Juizados 
Itinerantes.

Após a apresentação da programação global 
anual dos JEFIs é procedida a verificação pela 
Coordenação Regional dos Juizados, que emite 
parecer e, em seguida, autorizado o funciona-
mento pelo Presidente do Tribunal, com a pre-
visão de utilização das carretas disponíveis e de 
outros equipamentos de propriedade da Justiça 
Federal.

Após a escolha do local, que muitas vezes 
é favorecida pela receptividade das autorida-
des municipais e por sua cooperação quanto 
à cessão dos equipamentos públicos (prédios, 
mesas, computadores, veículos) necessários à 
implantação dos Juizados, inicia-se a primei-
ra fase – divulgação - com o deslocamento do 
Coordenador Seccional dos Juizados até os mu-
nicípios contemplados, a fim de reunir-se com 
autoridades, advogados locais e representantes 
de classe, normalmente sindicatos e associações, 
objetivando conscientizá-los da importância da 
aproximação entre Poder Judiciário Federal e as 
populações menos favorecidas.

É nesta fase, também, que se estabelece uma 
argumentação sobre as vantagens que podem 
resultar da solução definitiva de questões re-
lacionadas com os entes públicos federais por 
parte dos cidadãos, mormente, quanto ao apor-
te financeiro que os benefícios previdenciários 
eventualmente concedidos podem trazer para a 
economia local.7

6 Até o ano de 2007 por recomendação da Presidência 
do Tribunal Regional Federal da primeira região, as 
propostas de Juizados Itinerantes vinham sendo en-
caminhadas no primeiro semestre – no mês de abril 
- para que fosse autorizada a realização dos mesmos 
e reservados recursos financeiros para o ano seguin-
te. A esse respeito ver a Portaria/Presi N. 620-422 de 
18.8.2005 em anexo.

7 Quanto aos reflexos econômicos dos Juizados Itine-
rantes para os municípios atendidos ainda não há es-
tatística oficial. Nada obstante, é possível dimensionar 
tais reflexos com base nos números relacionados ao 
pagamento de requisições de pequeno valor.

A presença do Juiz Federal Coordenador 
dos Juizados nas cidades que serão alvo da ati-
vidade itinerante é de extrema relevância para o 
sucesso da empreitada.

É que a manifestação de um membro do Po-
der Judiciário cria nas pessoas envolvidas uma 
sensação de credibilidade e importância da pre-
sença da Justiça Itinerante no local. Pondere-se 
que apesar de o poder de argumentação não de-
rivar do cargo que certa pessoa ocupa, no ideá-
rio das pessoas leigas a imagem do magistrado 
está relacionada com a própria atividade que ele 
exerce, gerando maior aceitação das propostas 
feitas e certeza de que o compromisso de reali-
zação dos Juizados será mantido.

Nada obstante, quando a presença do ma-
gistrado não é possível diante de outros compro-
missos de igual relevância previamente agenda-
dos, sua substituição pelo Diretor da Secretaria 
da vara ou pelo servidor responsável pela asses-
soria à coordenação dos Juizados também já se 
mostrou bastante proveitosa.

Realizadas as reuniões acima mencionadas, 
inicia-se efetivamente a divulgação das datas 
onde serão recebidas as reclamações judiciais da 
população. Tal divulgação tem sido promovida 
na primeira região, através de rádios comunitá-
rias, panfletos e outros meios disponibilizados 
pelas municipalidades atendidas. Comumente 
se obtém o suporte de sindicatos de produtores 
rurais entre outros para que as informações se-
jam dissipadas na população que reside e traba-
lha nas zonas rurais.

A segunda fase dos Juizados Especiais Fe-
derais Itinerantes é constituída do atendimento 
ao público para o recebimento das demandas 
judiciais e protocolo dos pedidos e documentos. 
É chamada de atermação.

Nesta etapa, são deslocados servidores para 
as sedes dos municípios nos quais ocorrerão as 
audiências, sendo certo que tais serventuários, 
utilizando-se dos recursos disponibilizados pe-
las municipalidades e daqueles colocados à dis-
posição pela coordenação dos Juizados passam a 
atender as pessoas que procuram os serviços e a 
redigir as petições iniciais relativas às demandas 
apresentadas.
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Também são recebidas petições formula-
das por advogados que costumam procurar o 
sistema dos Juizados Itinerantes devido à ra-
pidez com que são solucionadas as demandas, 
bem como à facilidade de alocação dos recursos 
necessários à realização das audiências. Em al-
gumas ocasiões o número de petições protocoli-
zadas por advogados supera o número de aten-
dimentos aos cidadãos mais necessitados, o que 
demonstra que também a advocacia encontra 
nos Juizados Itinerantes um meio seguro e ágil 
de exercer suas atividades.

As petições formalizadas no período de 
atendimento e atermação são autuadas e distri-
buídas por meio de sorteio para as varas federais 
de juizados com jurisdição na capital do Estado 
e depois vinculadas aos Juízes que irão conduzir 
a etapa de audiências. Tudo é feito no regime de 
sorteio, a fim de evitar questionamentos sobre a 
imparcialidade dos magistrados.

Com a distribuição dos pedidos, ocorre a 
citação dos réus, na forma preconizada pela Lei 
n. 10.259/2001, sendo aberto o prazo mínimo de 
trinta dias para eventual contestação.8 A defesa 
do réu, normalmente é entregue na data das au-
diências, ou momentos antes do início da terceira 
etapa dos JEFI. Registre-se que quando é possível 
a juntada das respostas dos réus antes do início 
da etapa de audiências os trabalhos são condu-
zidos de maneira mais perfeita, eis que o magis-
trado pode, se entender necessário, lançar olhos 
na contestação e determinar com antecedência 
eventuais medidas para solucionar questões rele-
vantes tanto no que concerne à prova dos pontos 
controvertidos, como à ordem processual.

Ademais, alguns magistrados têm solicita-
do o exame prévio dos autos à coordenação dos 
Juizados para minutarem sentenças em proces-
sos que não dependerão de dilação probatória. 

8 Observe-se que o prazo de trinta dias é aquele que é 
recomendado pela Lei entra a citação e a data da de-
signação de audiência de conciliação, mas no rito dos 
Juizados não há prazos diferenciados para a prática de 
atos processuais, conforme art. 9º, da Lei 10259/2001 
Nem mesmo a Defensoria Pública da União conta com 
prazos em dobro (TUJEF 2003.40.00.706363-7 E.Dcl, 
DJU 3.12.04).

Esta medida certamente favorece a produção de 
decisões mais bem elaboradas, porém, encontra 
dificuldades de ordem operacional, já que os Juí-
zes designados para a atividade itinerante vêm 
de diversas subseções judiciárias e a remessa dos 
feitos torna-se dispendiosa, contrariando assim, 
o princípio da economia processual preconiza-
do na lei de regência dos Juizados Especiais.

Frise-se que a juntada da resposta do réu na 
data da audiência para conciliação instrução e jul-
gamento não tem dificultado exageradamente os 
trabalhos dos Juizados Itinerantes, já que o con-
traditório é exercido de maneira concentrada na 
única audiência designada no processo, na qual é 
possível não só a formulação de proposta de acor-
do, como também a manifestação sobre os docu-
mentos apresentados pelo réu e a coleta da prova 
testemunhal trazida por ambas as partes.

Caso seja necessária a produção de prova 
pericial, dois procedimentos podem ser adota-
dos. O primeiro deles consiste na realização da 
perícia em data e hora agendada pela coordena-
ção dos Juizados e antes da etapa de audiências. 
Este procedimento apresenta a vantagem de 
permitir um estudo do laudo pericial pelos su-
jeitos do processo, antes do início da audiência 
de conciliação, possibilitando também a reali-
zação de eventuais esclarecimentos. O segundo 
deles consiste na realização da perícia na mesma 
data designada para as audiências. A vantagem 
deste procedimento está na redução dos custos 
para as partes, já que mesmo no caso da Justiça 
Itinerante alguns autores precisam deslocar-se 
da zona rural até a sede do município para se 
submeter ao exame. Nada obstante, traz o in-
conveniente de as perícias serem muitas vezes 
realizadas dentro de um ambiente tumultuado 
pela presença de diversas pessoas necessitadas 
que se reúnem no local.

É preciso registrar que tais inconvenientes 
são atenuados pela presença dos assistentes téc-
nicos indicados pelas partes9 e pelo exame dos re-
ceituários médicos e outros documentos apresen-

9 Normalmente o assistente técnico que comparece per-
tence aos quadros do INSS, haja vista que é nas de-
mandas previdenciárias que as perícias são frequente-
mente realizadas.
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tados pelos autores, os quais podem também ser 
conferidos pelo magistrado que irá julgar o caso 
naquele momento. Outro ponto positivo que se 
pode ressaltar é o fato de o perito estar presente 
no local da audiência e poder responder às dúvi-
das que surgirem no decorrer das atividades.10

Decorrido prazo de defesa, é designada a 
data das audiências que ocorrem de maneira 
concentrada em um único período e num mes-
mo local.

Os magistrados que foram designados para 
a atividade deslocam-se para o município onde 
está ocorrendo o Juizado Itinerante e passam a 
realizar as audiências, em número mínimo de 
20 (vinte) por dia. As atividades se iniciam no 
período matutino e se estendem pela tarde, não 
sendo raro penetrarem a noite.

A coordenação dos Juizados exige um com-
promisso dos magistrados no sentido de profe-
rirem as sentenças logo após a coleta da prova 
testemunhal, circunstância que normalmente é 
cumprida, conforme se pode perceber pela esta-
tística colacionada acima. Somente em casos es-
peciais, quando há necessidade de alguma dili-
gência que não pode ser realizada de imediato, é 
que o julgamento é transferido para outra data, 
sendo as partes intimadas por carta com aviso de 
recebimento, ou através de seus advogados pela 
imprensa (diário oficial ou eletrônico), quando 
da prolação da sentença.

O julgamento proferido em audiência apre-
senta as vantagens de evitar a necessidade de co-
municação de atos processuais pelas secretarias 
das varas dos Juizados, de economizar dispên-
dio de numerário com expedição de cartas e de 
possibilitar o trânsito em julgado mais célere da 
decisão. Vale registrar que, devido ao fato de os 
processos ficarem indisponíveis para as partes 
até o retorno dos Juizados à capital, os prazos 
de recursos não têm se iniciado na data da inti-
mação11, mas sim em data posterior determina-

10 Pode-se perceber que a maioria dos processos postu-
lados durante os Juizados Itinerantes tem como réu o 
INSS e versam sobre benefícios previdenciários e/ou 
assistenciais.

11 Da ciência da sentença conforme art. 42, caput, da Lei 
n. 9.099/1995.

da pelos Juízes com fundamento no art. 265, do 
CPC (aplicável analogicamente aos JEFI), por 
ser considerada a presença de situação de força 
maior que impede as partes de exercerem seus 
atos processuais.

Este procedimento demonstra a perfeita 
compatibilidade do rito sumario dos Juizados 
Especiais Federais com os postulados da ampla 
defesa e dos recursos a ela inerentes, além do 
contraditório, porém, numa forma muito mais 
simplificada.

Vale destacar que, dissertando acerca do 
paradigma processual do liberalismo e o aces-
so à Justiça, a Desembargadora Federal Selene 
Maria de Almeida destaca que as regras conti-
das no Código de Processo Civil brasileiro, por 
mais perfeitas que sejam, não assumiram um 
compromisso com a efetividade da jurisdição, 
apenas cuidando de demandas sobre direitos in-
dividuais, normalmente relacionadas a pessoas 
que podem arcar com os custos dos honorários 
de profissionais da advocacia suficientemente 
aparelhados da técnica que é exigida por aquele 
diploma normativo para condução das deman-
das judiciais (ALMEIDA, 2003).

Assim, a instituição dos Juizados Especiais, 
especialmente na sua forma itinerante, permite 
uma reordenação nos rumos do Poder Judiciá-
rio e a assunção de um comprometimento com 
o atendimento das necessidades das pessoas que 
deveriam ser assistidas pelos direitos preconi-
zados na Constituição da República e muitas 
vezes não são em virtude da falta de acesso a 
uma decisão estatal, seja do Estado-Juiz, seja do 
Estado-Administração, já que até mesmo a via 
administrativa resta frustrada, diante da carên-
cia de recursos materiais e humanos das agên-
cias estatais.

Convém também asseverar que, em que 
pese as soluções para a inacessibilidade da ju-
risdição e a lentidão dos processos estarem sen-
do buscadas por vias procedimentais (através 
de leis inovadoras como as Leis n. 9.099/95 e 
10.259/2001), as questões relacionadas com este 
tema devem ser enfrentadas também do ponto 
de vista da administração do Poder Judiciário, 
haja vista que a melhor distribuição dos recur-
sos já disponíveis, por si só, poderia contribuir 
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para o desafogamento da máquina judicial. Bas-
ta levarmos em consideração que, em eventos 
como os da Justiça Itinerante, a concentração e 
conjugação de esforços materiais e humanos ce-
didos pela União e pelos municípios atendidos 
são mostra evidente de que muito se pode fazer 
quando há boa vontade política e da criatividade 
por parte dos gestores públicos.

Ademais, é preciso criar uma consciência 
geral sobre as virtudes da informalidade. Du-
rante décadas o formalismo procedimental tem 
sido tratado como essencial à promoção de se-
gurança jurídica, na medida em que a observân-
cia hermética dos ritos permite previsibilidade 
e exercício de contraditório. Acontece, que a 
experiência dos Juizados Itinerantes tem de-
monstrado que a informalidade e a oralidade, 
princípios preconizados pela Lei n. 9.099/1995, 
não impedem o exercício dos princípios funda-
mentais relacionados ao processo, antes permi-
tem que eles sejam desenvolvidos em compasso 
com o princípio da razoável duração dos pro-
cedimentos judiciais, o qual já foi abordado no 
capítulo dois desta dissertação.

4  Eventuais questionamentos sobre 
a competência dos Juizados 
Itinerantes

4.1 Critérios definidores da competência dos 
Juizados Especiais em geral

Um dos grandes problemas que surgem 
quando se fala em Juizados Especiais e, por óbvio, 
dos Juizados Especiais Itinerantes, é a determi-
nação de quais as causas serão por eles processa-
das e julgadas. É que, como nos demais sistemas 
procedimentais, tem-se a necessidade de impor 
limites ao exercício da jurisdição pelos Juízes 
lotados também nos Juizados, de uma feita que 
um afluxo demasiado de causas ou mesmo a sua 
diversidade pode ocasionar não só uma demora 
sem fim na solução do litígio, como também di-
ficuldades na sua composição por carecer o ma-
gistrado de especialidade na questão posta.12

12 Lembre-se que a competência tem sido definida 
pela doutrina ora como a medida da jurisdição (cf. 

No caso dos juizados itinerantes esta ques-
tão assume especial relevo, tendo em vista a ne-
cessidade de se limitar a área de abrangência ter-
ritorial que será atendida pelos serviços, para se 
evitar que pessoas que poderiam distribuir suas 
ações nas varas permanentes possam impedir 
ou dificultar o oferecimento do serviço jurisdi-
cional aos verdadeiramente necessitados.

Conforme se sabe, a questão relacionada à 
competência está inserida no contexto dos pres-
supostos de constituição e seguimento válido 
do processo (art. 267, inciso IV, do CPC), daí 
ser necessário dirimi-la com segurança, a fim 
de evitar que depois de decorrida toda a dilação 
probatória – o que pode demandar alguns me-
ses – seja anulado o processo e tornados inváli-
dos os atos decisórios já adotados, com evidente 
prejuízo para a celeridade preconizada no siste-
ma dos Juizados Especiais.

Advirta-se que, conforme lembra Vilian 
Bollmann, tradicionalmente a competência é fi-
xada a partir de critérios relacionados com o va-
lor da causa, a matéria a ser tratada no processo, a 
função exercida pelo magistrado (hierarquia) e o 
território sobre o qual o órgão do Poder Judiciá-
rio exercerá suas funções (BOLLMANN, 2004).

A Constituição Federal deixou claro no seu 
art. 98, que os Juizados Especiais providos por 
Juízes leigos e Juízes togados seriam competen-
tes para a conciliação, o julgamento e a execução 
de causas cíveis de menor complexidade e infra-
ções penais de menor potencial ofensivo.

Nada obstante, quando tratou dos Juizados 
no âmbito da Justiça Federal, no parágrafo pri-
meiro do artigo acima mencionado, a Constitui-
ção de 1988 se limitou a dizer que eles seriam 

CARNEIRO, Athos de Gusmão. Jurisdição e compe-
tência, São Paulo: saraiva, 5.ed., 1993, p. 45) ora como 
o conjunto de limites dentro dos quais cada órgão do 
Judiciário pode exercer legitimamente a função juri-
sidicional (cf. FREITAS CÂMARA, Alexandre. Lições 
de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Lúmen Jú-
ris, 14.ed., 2006, p. 98). Vale dizer: todos os magistra-
dos regularmente investidos na função judicante pos-
suem um feixe de atribuições, que é delimitado pelo 
legislador ou pelo próprio constituinte por razões de 
ordem prática – algumas das quais já mencionadas 
neste texto.
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disciplinados por lei federal, dando a entender 
que também seriam responsáveis pelo julga-
mento de causas de menor complexidade, já que 
obviamente o parágrafo não poderia conter nor-
ma diversa do contexto do caput do artigo.

Conforme se pode perceber o conceito de 
causa de menor complexidade, não definido na 
própria Constituição, deveria ser disciplinado 
por lei federal, já que o art. 22, inciso I, da Car-
ta Magna estatui que compete à União legislar 
privativamente sobre normas que digam res-
peito ao direito processual. Vale lembrar que as 
regras de competência não dizem respeito aos 
procedimentos em matéria processual, pois, se 
dissessem, seria possível aos Estados-membros 
legislar a respeito, a teor do art. 24, inciso XI, da 
Constituição.

Esta pequena digressão é necessária para 
que possamos compreender, que, em que pese 
no que tange à matéria criminal a competência 
dos Juizados Especiais possa ser considerada 
como absoluta, eis que o texto constitucional 
mencionou modalidades de infração com me-
nor potencial ofensivo, definindo um limite de 
jurisdição em razão da matéria, no que concer-
ne ao processo civil, não há que se falar, somente 
pelo que está previsto na Constituição, em com-
petência absoluta.

É que os critérios determinantes do signifi-
cado da expressão “causas de menor complexi-
dade” não foram apresentados pelo constituinte 
originário ou reformador, mas sim pelo legisla-
dor infraconstitucional, que acabou por eleger o 
valor da causa como marco mais importante.

Exercendo a competência legislativa de que 
era titular, o Congresso Nacional aprovou a Lei 
n. 9.099, em 26 de setembro de 1995, e já no ter-
ceiro artigo desta lei entendeu por bem estatuir 
que aos Juizados Especiais Estaduais e Distritais 
caberia o julgamento de “causas cíveis de menor 
complexidade, assim consideradas: i) as causas 
cujo valor não excedesse a quarenta vezes o salá-
rio mínimo; ii) as enumeradas no art. 275, inciso 
II, do Código de Processo Civil; iii) a ação de 
despejo para uso próprio e iv) as ações possessó-
rias sobre bens imóveis de valor não excedente 
quarenta salários mínimos.

Ficaram, outrossim, excluídas da compe-
tência dos Juizados Estaduais as causas de na-
tureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 
da Fazenda Pública13 e também as referentes a 
acidentes do trabalho, resíduos e ao estado e ca-
pacidade das pessoas.

Registre-se que, como não podem ser par-
tes nos Juizados Especiais Estaduais cíveis, o 
incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de Direito 
Público, empresas públicas da União, a massa 
falida e o insolvente civil, mesmo os casos men-
cionados no art. 3º, da lei referida, se envolve-
rem tais pessoas, deverão ser movidos perante a 
Justiça Comum.

Verifica-se pela simples leitura do disposi-
tivo acima exposto que a competência dos Jui-
zados Estaduais é definida, genericamente em 
razão do valor da causa menor que quarenta sa-
lários mínimos e, em casos específicos, em razão 
da matéria, por exemplo, acidentes de veículos e 
despejo para uso próprio.

Apesar de nosso trabalho não versar sobre os 
Juizados Estaduais, não se pode deixar de lem-
brar que a jurisprudência14 e doutrina majori-
tária nacional passaram a entender que, mesmo 
nos casos em que a Lei n. 9.099/1995 fez refe-
rência a determinadas matérias a serem julgadas 
pelos Juizados, a competência destes seria do 
tipo relativa, admitindo a chamada prorrogação 
voluntária ou, em outras palavras, a possibilida-
de de o autor decidir se manejaria a ação perante 
os Juizados ou se buscaria a Justiça comum, ain-
da que o valor da causa fosse diminuto15.

Ademais, também merece destaque o fato 
de que, no que concerne às ações elencadas no 
art. 275, inciso II, do CPC e nas demais rela-

13 Em 23 de dezembro de 2009 foi publicada a Lei 12153 
que versa sobre a criação dos Juizados Especiais da 
Fazenda Pública.

14 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Es-
pecial n. 173205-SP, da 4a Turma, Brasília, DF, 27 
de abril de 1999. Diário da Justiça de 14 de junho de 
1999, p.204, Revista do Superior T, v. 122, p. 344.

15 Ver por todos Joel Dias Figueira Júnior e Maurício 
Antônio Ribeiro Lopes, in Comentários à Lei dos Jui-
zados Especiais Cíveis e Criminais. 2.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1997.
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cionadas nos incisos II e IV do art. 3º, da Lei n. 
9099/1995, a doutrina e a jurisprudência diver-
gem sobre se estão limitadas ao teto de quarenta 
salários mínimos ou não. Ao nosso aviso, uma 
simples interpretação literal do artigo 3º, da lei 
mencionada não deixa dúvidas de que nos casos 
dos seus incisos II, III e IV, não há limitação ao 
teto dos Juizados, podendo ser postuladas ações 
de valores maiores.

Quanto aos Juizados Especiais Federais, a 
Lei n. 10.259/2001 houve por bem definir o con-
ceito de causa de menor complexidade, utilizan-
do apenas o critério do valor. Assim, indepen-
dentemente da matéria a ser tratada, bem como 
da existência de rito especial anteriormente pre-
visto no CPC, sendo a expressão econômica do 
pedido igual ou inferior a sessenta salários mí-
nimos, deverá ser proposta a ação nos Juizados 
Especiais Federais.16

4.2 Competência material e territorial dos 
Juizados Especiais Federais

Feitas estas rápidas observações, passemos a 
analisar a questão da competência dos Juizados 
Especiais Federais para depois especificarmos o 
que pode ser problemático quando do exercício 
dos Juizados Itinerantes.

A Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, ten-
tou restringir a gama de questionamentos que 
havia permitido a lei de regência dos Juizados 
Estaduais, por isso que deferiu aos Juizados Fe-
derais competência para o processo, julgamento 
e execução de todas as causas de competência 
da Justiça Federal, cujo valor não excedesse a 
sessenta salários mínimos, excluindo apenas as 
ações: i) referidas no art. 109, incisos II (cau-
sas entre Estado estrangeiro ou organismo in-
ternacional e município ou pessoa domiciliada 
ou residente no Brasil), III (causas fundadas em 
tratados ou contratos da União com Estado es-
trangeiro ou organismo internacional) e XI (dis-
puta sobre interesses indígenas), da Constitui-
ção Federal, as ações de mandado de segurança, 
de desapropriação, de divisão e demarcação, 

16 Existem exceções que não serão investigadas neste 
trabalho, mas serão expostas mais abaixo.

populares, execuções fiscais e por improbidade 
administrativa e as demandas sobre direitos ou 
interesses difusos, coletivos ou individuais ho-
mogêneos; ii) sobre bens imóveis da União, au-
tarquias e fundações públicas federais; iii) para 
a anulação ou cancelamento de ato administra-
tivo federal, salvo o de natureza previdenciária e 
o de lançamento fiscal e iv) as que tenham como 
objeto a impugnação da pena de demissão im-
posta a servidores públicos civis ou de sanções 
disciplinares aplicadas a militares.

Desta forma, as demandas que tenham 
como réu ou litisconsorte passivo a União, suas 
empresas públicas ou entidades autárquicas fe-
derais – não importando qual o procedimento 
possa estar previsto na lei processual civil - e 
cujo valor não exceda sessenta salários mínimos 
deverão ser postuladas perante o Juizado Espe-
cial Federal. As exceções acima mencionadas 
são frutos da evidente complexidade que podem 
assumir causas daquelas espécies e dos interes-
ses que, ao ultrapassarem a seara individual, po-
dem assumir relevância muitas vezes nacional, 
justificando um rito processual mais dilargado.

Definida a premissa de que nos Juizados 
Especiais Federais serão postuladas as ações de 
competência da Justiça Federal, cujo valor não 
exceda sessenta salários mínimos, importa ob-
servar que o parágrafo 3º, do artigo 3º, da Lei 
n. 10.259/ 2001, menciona que, no foro em que 
estiver instalada vara do Juizado Especial, a sua 
competência é absoluta.

É de causar estranheza a expressão utilizada 
pelo legislador infraconstitucional.

Seria uma nova espécie de competência se-
mi-relativa? Ou estaríamos diante de uma norma 
mal redigida, mas com intenção bastante clara?

A segunda pergunta me parece dever ser 
respondida positivamente.

Conforme se sabe, a classificação das compe-
tências em absolutas e relativas, parte da premis-
sa de que, em certos casos17, o legislador permite 
ou não a prorrogação da competência do órgão 

17 E de acordo com o grau de influência das questões 
discutidas no seio da coletividade.
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judicante que é avocado pelo autor como res-
ponsável pelo processo e julgamento da causa.

Em princípio nenhum juiz pode invadir 
a esfera de competência do outro em razão da 
improrrogabilidade da jurisdição, porém, quan-
do se trata de questões que são vinculadas ao 
órgão do Poder Judiciário em razão do local 
onde ocorreram, ou em razão do seu conteúdo 
financeiro, usualmente há a possibilidade de, na 
ausência de oposição por parte do réu, um juiz 
que não havia sido previsto na legislação como o 
competente, passar a sê-lo na prática.

Apenas para relembrar são consideradas 
absolutas pelo art. 111, do CPC as competências 
em razão da matéria e da hierarquia, haja vista 
que são inderrogáveis por convenção das partes, 
ao contrário do que ocorre com a competência 
em razão do valor e do território, que permi-
tem a eleição do foro no qual serão propostas as 
ações oriundas de direitos e obrigações.

Acontece que o artigo 3º, parágrafo 3º, da 
Lei n. 10.259/2001 ao dizer que “no foro onde 
estiver instalada vara do Juizado Especial, a sua 
competência é absoluta”, parece estabelecer uma 
hipótese de competência em razão do local que 
seja absoluta.

Evidentemente não é isto que ocorre.
Em verdade o que o dispositivo em comento 

pretende é negar a possibilidade de o jurisdicio-
nado escolher entre a Justiça Comum Federal e 
o Juizado Especial Federal, haja vista que um dos 
motivos para a criação dos Juizados Federais foi 
o de desafogar as varas comuns já instaladas.

Assim, depois de definida a competência 
em razão do território e existindo na seção ou 
subseção judiciária competente varas comuns e 
varas de Juizado, se a demanda tiver valor igual 
ou inferior a sessenta salários mínimos, obriga-
toriamente deverá ser postulada no Juizado, po-
dendo os magistrados reconhecer esta eventual 
incompetência independentemente de provoca-
ção das partes.

Primeiro se define o foro competente, para 
depois se determinar qual a vara competente. 
Conforme lembra Villian Bollmann (2004), pro-
cede-se em relação aos Juizados, da mesma for-
ma como se procede quando numa mesma seção 
judiciária existe vara especializada em alguma 

matéria por força das leis sobre organização ju-
diciária e outras varas com competência geral.

Assim, a competência em razão do foro no 
sistema dos Juizados Federais continua a ser re-
lativa, admitindo, pois, prorrogação voluntária 
pelas partes. Porém, não há a possibilidade de 
se escolher entre a vara comum e a de Juizado 
Especial Federal, diferentemente do que aconte-
ce em relação aos Juizados Estaduais, conforme 
exposto no item anterior.

Em outras palavras, ao postular sua deman-
da o requerente deverá primeiro definir qual 
a Justiça competente – Estadual ou Federal. 
Após, verificar qual o local em que ela deverá 
ser proposta, encontrando o foro competente, 
como, por exemplo, o do domicílio do autor ou 
do réu18. E, finalmente, analisar qual o valor da 
causa para saber se poderá propô-la no Juizado 
ou na vara comum19.

Com essas razões se esclarece a questão da 
impossibilidade de escolha entre a vara de Juiza-
do ou vara comum pelo jurisdicionado da Justi-
ça Federal, seja em relação às varas fixas, seja em 
relação aos Juizados Especiais Itinerantes.

Mas, ainda persiste um problema: Como sa-
ber qual o foro competente para a maior parte 
das demandas que são postuladas no Juizado?

Em se tratando de demanda previdenciária é 
mister ressaltar que não há previsão legal de qual 
seja o domicílio do Instituto Nacional do Seguro 
Social, haja vista que tanto a Lei n. 8.029/1990, 
que autorizou a criação da autarquia, quanto o 
Decreto n. 99.350/90, que efetivamente a criou, 
não estabeleceram qual seria sua sede (BOLL-
MANN, 2004).

Assim, somos levados a perceber que onde 
haja uma agência do INSS (capital ou interior) e 
esteja funcionando uma vara federal poderá ser 
proposta a demanda. Lembrando que, se não 
houver vara federal na cidade onde mora o segu-
rado ou beneficiário, a ação poderá ser proposta 
perante a Justiça Comum Estadual, com recurso 

18 Neste momento poderá ocorrer prorrogação da com-
petência por vontade das partes.

19 Aqui a parte não poderá escolher. Caso o valor da cau-
sa seja igual ou inferior a 60 salários mínimos a parte 
não pode escolher proporá demanda na vara comum.
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para o Tribunal Regional Federal, conforme au-
toriza o art. 109, parágrafo 3º, da CF.

Em se tratando de demanda contra a União, 
a norma de regência é encontrada no art. 109, 
parágrafo 2º, da Constituição Federal, podendo 
a ação ser proposta na seção judiciária de domi-
cílio do autor, naquela onde houver ocorrido o 
ato ou fato que deu origem à demanda ou onde 
esteja situada a coisa litigiosa, ou, ainda, no Dis-
trito Federal.

O art. 99, do CPC que tratava da matéria, 
definindo como competente o foro da Capital 
do Estado, está derrogado quanto às causas em 
que a União for ré.

Em se tratado de demanda contra outras 
autarquias e empresas públicas federais, a regra 
a ser seguida deve ser a regra geral de competên-
cia definida no art. 94, do CPC cumulada com 
as disposições especiais do art. 100, inciso IV, 
alíneas ‘a’ e ‘b’, do mesmo códex, ou seja, a ação 
deve ser proposta, quando se tratar de direito 
pessoal ou real sobre bens móveis, no domicílio 
do réu e, em se tratando de pessoa jurídica, no 
lugar onde está a sua sede, ou, onde se acha a 
agência ou sucursal, quanto às obrigações que 
ela contraiu.

Encontrado o foro competente para a de-
manda, caso nele não haja vara federal, poderá o 
autor lançar mão do previsto no artigo 20, da Lei 
n. 10.259/2001, o qual estabelece que “onde não 
houver vara federal, a causa poderá ser propos-
ta no Juizado Especial Federal mais próximo do 
foro definido no art. 4º, da Lei n. 9.099/1995”.

Analisando o art. 4º da Lei n. 9.099/95, per-
cebe-se uma regra de competência em razão do 
lugar, eis que segundo ele a demanda poderá ser 
proposta no Juizado do foro do domicílio do 
réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 
exerça atividades profissionais ou econômicas 
ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 
sucursal ou escritório; do lugar onde a obriga-
ção deva ser satisfeita ou do domicílio do autor 
ou do local do ato ou fato, nas ações para repa-
ração de dano de qualquer natureza.

Frise-se que no seu parágrafo único, o artigo 
ainda possibilita a propositura da ação no foro do 
domicílio do réu, em qualquer hipótese, estatuin-

do uma autêntica competência territorial concor-
rente para as demandas cíveis dos Juizados.

De tal sorte, podemos concluir que, caso 
o local de residência do autor não seja sede de 
vara federal, ele poderá propor a demanda no 
Juizado que esteja em funcionamento no local 
mais próximo do domicílio do réu – aí compre-
endida a seção judiciária da capital ou da cidade 
onde funcione agência da entidade pública con-
tra quem está demandando. Ou caso já esteja 
recebendo algum benefício, no foro do local da 
agência na qual foi recusado o pagamento.

Não fica afastada, outrossim, a possibilidade 
de manejar o processo perante a Justiça Estadual, 
conforme permitem o art. 109, parágrafo 3º, da 
Constituição Federal20 e o art. 15, da Lei n. 5010, 
de 30 de maio de 196621 – quando for réu o INSS. 
Porém, neste caso a demanda deverá ser propos-
ta na vara estadual comum, pois a Lei n.9099/95 
não permite a presença de pessoa jurídica de di-
reito público figurando como parte no processo, 
assim como a Lei 12153, de 23 de dezembro de 
2009, não possibilita a participação de entes fe-

20 CF Art. 109, § 3º - Serão processadas e julgadas na 
justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados 
ou beneficiários, as causas em que forem parte insti-
tuição de previdência social e segurado, sempre que 
a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, 
se verificada essa condição, a lei poderá permitir que 
outras causas sejam também processadas e julgadas 
pela justiça estadual.

21 Art. 15. Nas Comarcas do interior onde não fun-
cionar Vara da Justiça Federal (artigo 12), os Juízes 
Estaduais são competentes para processar e julgar: i 
- os executivos fiscais da União e de suas autarquias, 
ajuizados contra devedores domiciliados nas respec-
tivas Comarcas; ii - as vistorias e justificações desti-
nadas a fazer prova perante a administração federal, 
centralizada ou autárquica, quando o requerente for 
domiciliado na Comarca; iii - os feitos ajuizados con-
tra instituições previdenciárias por segurados ou be-
neficiários residentes na Comarca, que se referirem a 
benefícios de natureza pecuniária.

 Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 42 
desta Lei e no art. 1.213 do Código de Processo Ci-
vil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal 
praticar atos e diligências processuais no território de 
qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, sub-
seção ou circunscrição da respectiva Vara Federal.
(Incluído pela Lei nº 10.772, de 21.11.2003)
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derais no pólo passivo dos processos que correm 
nos Juizados Especiais da Fazenda Pública22.

4.3 Critérios de definição de competência 
quando há Juizado Federal em 

funcionamento no domicílio do autor
Outro grande questionamento que pode ser 

feito é se o autor, mesmo possuindo Juizado ins-
talado no foro de sua residência, poderá propor 
a demanda nos Juizados das Capitais.

Ao meu aviso a resposta deve ser negativa.
Registre-se, entretanto, que tem sido ado-

tado pelas Turmas Recursais de Minas Gerais 
o enunciado da súmula 689 do STF, aprovada 
em 24 de setembro de 2003, segundo o qual “o 
segurado pode ajuizar ação contra a instituição 
previdenciária perante o Juízo Federal do seu 
domicílio ou nas Varas Federais da Capital do 
Estado-membro.”

Observe-se, que já foi afirmado no item 
anterior que, a princípio, em se tratando de de-
manda previdenciária, como o INSS não possui 
sede cuja localização seja definida em lei, tanto 
pode a demanda ser proposta no domicílio do 
autor23, quanto na Capital do Estado-membro, 
onde certamente, há uma agência central da Au-
tarquia, ou em qualquer outra localidade, onde 
exista um posto do INSS e uma vara federal em 
funcionamento, mormente no município sede 
da agência onde foi concedido o benefício.

É preciso destacar, entretanto, que tem sido 
feito um esforço muito grande pelos gestores da 
Justiça Federal brasileira no sentido de cada vez 
mais interiorizá-la, quer dizer, instalar varas fe-
derais no interior dos Estados, permitindo uma 
maior proximidade deste seguimento do Poder 

22 Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fa-
zenda Pública:

 I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas 
e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

 II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Ter-
ritórios e os Municípios, bem como autarquias, fun-
dações e empresas públicas a eles vinculadas.

23 Normalmente o local da agência no qual ele vem re-
cebendo o benefício ou onde foi formulado o pedido 
administrativo.

Judiciário com os cidadãos jurisdicionados. As-
sim, o momento histórico que vivencia a Justi-
ça Federal recomenda que se preserve cada vez 
mais as competências das varas recentemente 
instaladas no interior do país.

Por outro lado, sabemos que os Juizados 
Especiais têm por finalidade permitir o aces-
so à Justiça por parte de pessoas necessitadas, 
as quais antes de sua instalação padeciam de 
grande dificuldade econômica para o manejo de 
ações perante a Justiça Federal, principalmente 
em razão dos gastos com honorários de advo-
gados e com as despesas derivadas dos deslo-
camentos até as Capitais para a coleta da prova 
oral e outras diligências.

Não faz, pois, o menor sentido entender que 
mesmo havendo vara federal ou vara de Juizado 
Federal instalada no foro onde reside o autor, 
possa ele se deslocar até a capital para propor 
sua demanda.

Veja-se que, para além das dificuldades de 
captação da prova, haverá uma evidente inver-
são dos valores preconizados pelos Juizados, 
tais como celeridade, informalidade e oralida-
de24, muitas vezes dificultando a formação de 
um juízo sobre a verdade dos fatos por parte do 
magistrado julgador que, por exemplo, ficará 
impedido de realizar, caso entenda necessário, 
uma inspeção judicial nos locais que possam ser 
objeto de prova no processo.

Ademais, uma interpretação semântica do 
texto do art. 20, da Lei n. 10.259/2001 nos per-
mite verificar que somente no caso de não haver 
vara federal instalada no foro de residência do 
autor é que será possível aplicar aos Juizados Fe-
derais as regras de competência previstas no art. 
4º, da Lei n. 9.099/95, as quais poderiam - como 
visto acima – autorizar a instauração do proces-
so na vara da Capital do Estado.25

24 O princípio da oralidade tem como corolários a ime-
diação, a irrecorribilidade das decisões interlocutó-
rias, a identidade física do juiz e a concentração dos 
atos processuais.

25 Entendo que deve ser aplicado o argumento “contrá-
rio sensu” recomendado por Alexy em sua teoria da 
argumentação jurídica (2005, p.269), haja vista que o 
art. 20, da lei 10259/2001, utiliza a expressão “onde 
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Em que pese tenha prevalecido no pleno 
do Supremo Tribunal Federal, posição diversa, 
convém colacionar o precedente da 2ª Turma 
daquele Tribunal, no Agravo Regimental em re-
curso extraordinário n. 227.132-9/ RS, relatado 
pelo Min. Marco Aurélio de Mello e julgado em 
22 de junho de 1999, o qual versou sobre ques-
tionamento análogo, porém, com a nuance de 
que à época não havia sido publicada a Lei n. 
10.259/2001. Vejamos:

COMPETÊNCIA – BENEFÍCIO PREVI-
DENCIÁRIO – INSS. Cuidando a ação de 
benefício previdenciário e havendo no do-
micílio do segurado ou beneficiário vara 
federal, descabe o ajuizamento da ação em 
juízo diverso, a teor do disposto no pa-
rágrafo 3º do artigo 109, da Constituição 
Federal.

Quer nos parecer que quando o art. 109, pa-
rágrafo 3º, da Constituição estabeleceu uma de-
legação de competência para a Justiça Estadual 
em matéria previdenciária, mas condicionou o 
manejo da ação no foro do domicílio dos segu-
rados ou beneficiários, deixou bem claro que era 
este o local mais adequado para que tais ações 
fossem intentadas, até porque ali é que podia ser 
formado de maneira mais perfeita o conjunto 
probatório a dar suporte à convicção do Juiz e 
decidida a causa de forma mais rápida. Logo, 
soa-me como sem sentido permitir que, mesmo 
havendo vara federal no seu domicílio, o autor 
escolha demandar contra o INSS na Capital.

Esclarecendo seu ponto de vista o Min. 
Marco Aurélio acrescentou que o Tribunal de 
origem andou bem ao impedir que o próprio 

não houver Vara Federal” para introduzir a possibili-
dade de adoção do art. 4º, da lei 9.099/95 no sistema 
dos juizados federais. Não se pode deixar de conside-
rar que a lei não contém palavras inúteis, assim, não 
poderíamos chegar a conclusão que mesmo havendo 
juizado na seção judiciária de seu domicílio o indi-
víduo pudesse, em manifesta afronta ao princípio da 
celeridade, se deslocar à capital do estado, a fim de 
postular a demanda. Ademais, quer me parecer que 
o entendimento contrário, levaria a escolha por parte 
do autor de qual juiz deseja que solucione sua causa, o 
que é afrontoso também ao princípio do juiz natural.

jurisdicionado pudesse escolher o órgão compe-
tente para julgar a demanda.

Vale lembrar que ao decidir o Recurso Ex-
traordinário n. 293.246-9/RS, o pleno do Supre-
mo Tribunal Federal optou por permitir ao se-
gurado ou beneficiário da previdência postular 
sua demanda tanto no foro da seção judiciária 
com jurisdição sobre seu município, quanto no 
foro da Capital do Estado, por entender que as 
varas da Capital, em se tratando de varas espe-
cializadas em Direito Previdenciário, poderiam 
decidir de forma célere e precisa as demandas.

Acontece que a realidade dos Juizados é 
diferente, haja vista que raramente foram defi-
nidos Juizados Especiais exclusivamente previ-
denciários nas Capitais. Assim, nenhuma van-
tagem procedimental há em postular demandas 
de menor potencial ofensivo nos Juizados de um 
grande centro urbano, quando o autor já possui 
um desses órgãos do Poder Judiciário Federal 
em funcionamento na cidade onde reside.

Os fundamentos acima expostos são válidos 
também quando se tratar de demanda contra a 
União, já que o parágrafo 2º, do art. 109, da CF 
é explícito quando determina que a demanda 
deve ser intentada na seção judiciária de domi-
cílio do autor, sendo certo que entre os foros 
que possuem competência concorrente para tais 
causas, não se inclui a Capital do Estado, caso 
esta obviamente não seja o domicílio do autor 
da demanda.

Frise-se que como tais normas são previstas 
constitucionalmente, podem ser consideradas 
como regras de competência absoluta, que de-
vem ser conhecidas de ofício pelo magistrado 
em qualquer momento processual independen-
temente de provocação.

Por fim, deve-se mencionar que quando 
o art. 20, da Lei n. 10.259/2001 se refere à não 
existência de vara federal no local em que deve-
ria ser proposta a demanda, não está se referin-
do à sede do município em que vive o autor ou 
tem domicílio o réu, mas à inexistência de uma 
seção ou subseção judiciária que tenha jurisdi-
ção sobre o local.

Assim, tendo sido instalada uma subseção 
judiciária em determinado município que te-
nha jurisdição sobre o foro de competência da 
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demanda, nela deverá ser proposta a ação. Caso 
adotássemos entendimento diverso, poderíamos 
chegar ao absurdo de autorizar, por exemplo, 
que uma pessoa residente no Estado do Espírito 
Santo, se deslocasse até o Juizado de Governador 
Valadares, em Minas Gerais, para propor uma 
demanda previdenciária, já que o INSS tem agên-
cia neste último município, ou ainda, como se 
tem feito com alguma freqüência que uma pessoa 
residente em Ipatinga-MG ou nos municípios 
sob jurisdição desta subseção judiciária se des-
locassem até Belo Horizonte-MG para postular 
perante o Juizado da Capital, somente pelo fato 
de que o magistrado que atua no foro do interior 
tem posição firmada no sentido de que certo be-
nefício previdenciário é inconstitucional.

4.4 Legitimação da competência dos  
Juizados Itinerantes

Resolvida a questão sobre as competências 
materiais e territoriais dos JEF e JEFI, mormen-
te quando há vara de Juizado instalada no domi-
cílio do autor, devemos responder a uma última 
indagação: Como se legitima a competência dos 
Juizados Federais Itinerantes?

Antevendo eventuais questionamentos so-
bre inobservância do princípio do Juiz natural26 
e, portanto, sobre a incompetência dos Juiza-
dos Especiais Federais Itinerantes para o pro-
cesso e julgamento de causas surgidas em loca-
lidades não dotadas de varas federais, a Lei n. 
10.259/2001 previu em seu artigo 22, parágrafo 
único, que o Juiz Federal, quando o exigissem as 
circunstâncias, poderia determinar o funciona-
mento do Juizado Especial em caráter itinerante, 
mediante autorização prévia do Tribunal Regio-
nal Federal, com antecedência de 10 (dez) dias.

Mais tarde a emenda constitucional nº 45, de 
08 de dezembro de 2004, acrescentou ao art. 107, 
da CF, o parágrafo 2º, segundo o qual “os Tribu-
nais Regionais Federais instalarão a Justiça Itine-

26 Cf. Antônio Scarance Fernades, na tradição brasileira, 
o princípio representa dupla garantia: proibição de 
tribunais extraordinários (poder de comissão) e proi-
bição de evocação (transferência de uma causa para 
outro tribunal). Não é vedado o poder de atribuição, 
sendo assim permitidos juízos especiais. (2007, p. 134)

rante, com a realização de audiências e demais 
funções da atividade jurisdicional, nos limites 
territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se 
de equipamentos públicos e comunitários.”

De tal modo, não há mais qualquer sombra 
de dúvida sobre a possibilidade de a Justiça Iti-
nerante funcionar, principalmente, nos locais 
onde não há serviço judicial permanente.

Desde que evidenciada a necessidade de des-
locamento do aparelho judicial para certo local 
e que haja autorização do respectivo Tribunal 
Regional Federal, será possível a realização dos 
Juizados Itinerantes.

Frise-se que neste caso não há qualquer pos-
sibilidade de reconhecimento de ofensa do prin-
cípio do juiz natural, até porque como definido 
pela Lei n. 5.010/66, no seu art. 11 e parágrafo 
único, a jurisdição dos Juízes Federais de cada 
Seção Judiciária abrange toda a área territorial 
nela compreendida, sendo certo que os Juízes, no 
exercício de sua jurisdição e no interesse da Jus-
tiça, poderão deslocar-se de sua sede para qual-
quer ponto da Seção.

Ademais, deve-se observar que ao ser ins-
talado um Juizado Itinerante – pelo menos no 
modelo adotado pelo Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região – as demandas são propos-
tas nos próprios locais onde estão os jurisdicio-
nados, através do deslocamento de uma equipe 
de “atermadores” supervisionada pelo Juiz Co-
ordenador dos Juizados e depois distribuídos 
mediante sorteio para as varas de Juizados que 
integram a seção ou subseção judiciária.

Cada Juiz que participa da atividade itine-
rante fica vinculado ao processo que recebeu 
nesta distribuição aleatória até que seja profe-
rida a sentença, o que impede a ocorrência de 
qualquer questionamento sobre eventual que-
bra de imparcialidade.

Após a prolação de sentença, os feitos são de-
volvidos para a vara de origem onde será proces-
sada a execução do julgado ou eventual recurso.

Percebe-se, pois, que o que ocorre não é a 
definição de juízo pos facto (o que é vedado pelo 
princípio constitucional do Juiz Natural), mas 
uma espécie de esforço concentrado ou auxílio 
no qual vários magistrados são temporariamen-
te vinculados a uma determinada estrutura do 
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Poder Judiciário (coordenação dos JEF ou vara 
federal), a fim de praticar atos judiciais em busca 
de uma maior acessibilidade da Justiça aos mais 
necessitados e da celeridade procedimental.

Assevere-se que finalidade maior da defini-
ção prévia de regras de competência é garantir 
ao jurisdicionado a imparcialidade do Juiz e 
isto, repita-se, é alcançado perfeitamente nos 
Juizados Itinerantes, na medida em que os Juízes 
escolhidos para tal atividade são preferencial-
mente os próprios Juízes que atuam nas varas 
de Juizados já existentes27 e que a distribuição 
das ações é feita mediante sorteio.

Nada, obstante, para que nenhuma mácula 
possa ocorrer na definição da competência terri-
torial do Juizado Itinerante torna-se necessário 
que as demandas postuladas em locais que estão 
sob jurisdição de alguma subseção judiciária já 
instalada sejam distribuídas para esta unidade 
jurisdicional, ainda que os magistrados julgado-
res estejam apenas temporariamente vinculados 
aos feitos.28

Destarte, não só por existir norma especí-
fica que autoriza o funcionamento da Justiça 
Itinerante, como também por não haver viola-
ção ao princípio do Juiz natural, é perfeitamente 
justificada a realização de Juizados móveis nas 
cidades que não são sede de vara federal.

Acrescente-se que a legislação de regência 
refere-se à possibilidade de instalação dos Jui-
zados Itinerantes Federais quando as circuns-
tâncias o exigirem. Como não foram elencadas 
na lei estas circunstâncias, a instalação da Justiça 
Itinerante tem sido feita segundo critérios dis-
cricionários dos gestores dos Juizados, especial-
mente, da Coordenação Regional dos Juizados 

27 Somados a outros voluntários, que são selecionados 
por antiguidade conforme resolução previamente pu-
blicada pelo Tribunal.

28 Frise-se que o princípio do juiz natural não se relacio-
na com a pessoa do magistrado, mas sim com o órgão 
judicial enquanto estrutura do Poder Judiciário (FREI-
TAS CÂMARA, 2006), por isso que são permitidas 
substituições internas entre juízes, mormente em casos 
de afastamentos autorizados como férias, licenças e re-
moções, desde que haja norma regimental disciplina-
dora destas substituições com caráter geral e abstrato.

que é escolhida no âmbito do Tribunal respecti-
vo para um mandato de dois anos.

Assim, ao mesmo tempo em se reconhece 
a necessidade de levar a Justiça Federal mais 
próximo dos pequenos aglomerados urbanos, 
tem-se ponderado que a quantidade cada vez 
maior de procura pelos serviços itinerantes tem 
forçado o deslocamento dos recursos destinados 
as varas permanentes para o atendimento do 
serviço móvel e, consequentemente, à demora 
da tramitação dos feitos distribuídos do modo 
convencional.

Lamentavelmente, temos visto que as ques-
tões de ordem orçamentária prevalecem sobre a 
prestação de um serviço judiciário eficiente. Nas 
linhas seguintes, procuraremos apontar segun-
do nossa experiência, sem a pretensão de exau-
ri-los, os pontos mais sensíveis deste problema 
no que tange aos Juizados Itinerantes.

5 Críticas e problemas – amplitude de 
acesso X celeridade procedimental
Na atualidade, a principal crítica que se tem 

feito ao trabalho dos Juizados Especiais Itineran-
tes diz com o crescente número de demandas que 
ficam represadas nas varas comuns após as audi-
ências móveis. Também se destaca que durante a 
realização das jornadas itinerantes são protoco-
lizadas milhares de demandas, sendo certo que 
as outras tantas que já haviam sido distribuídas 
deixam de ser apreciadas para que Juizados Itine-
rantes sejam levados a efeito pelos mesmos Juízes 
cujas varas estão abarrotadas de processos.

De fato, esta parece ser uma realidade ine-
vitável. Considerando que a criação de varas na 
Justiça Federal tem sido obstada por questões de 
ordem política e orçamentária e, portanto, não 
são admitidos servidores, nem magistrados, é 
evidente que, quanto mais ações forem postula-
das, maior será o acúmulo de trabalho e, conse-
qüentemente, maior a demora nos julgamentos 
dos processos distribuídos pelos meios conven-
cionais.

Já se tem cogitado no âmbito da primeira 
região a redução do número de Juizados Itine-
rantes ao longo do ano, a fim de que se possa fa-
zer um esforço concentrado para o julgamento 
dos processos represados nas varas de Juizados, 
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algumas das quais já contam m de cinqüenta mil 
processos em tramitação29.

Em contrapartida, algumas varas federais 
comuns têm trabalhado com pouco mais de três 
mil processos em tramitação. Logo, quer nos pa-
recer que a solução da questão não passa pela 
redução de eventos da Justiça Itinerante – que 
tantos serviços têm prestado às populações mais 
necessitadas do Brasil - mas sim por uma melhor 
distribuição do trabalho da Justiça Federal entre 
as varas existentes. Vale dizer: é possível cogitar-
se da transformação de varas federais comuns 
em varas de Juizados (o que reduziria o quan-
titativo de processos por varas), ou mesmo da 
cooperação entre os Juízes e servidores lotados 
nestas varas e os Juízes e servidores dos Juiza-
dos, como forma de evitar o crescente acervo de 
processos sem julgamento em prazo razoável.

Só para se ter uma pequena idéia, vejamos a 
situação da Seção Judiciária de Minas Gerais:

Entre janeiro e setembro de 2007 foram dis-
tribuídas 156.278 (cento e cinqüenta e seis mil, 
duzentos e setenta e oito) ações na referida seção 
judiciária federal, sendo que deste total, 70.514 
(setenta mil, quinhentos e quatorze) foram re-
cebidas pelos Juizados Especiais Federais. No 
universo das ações distribuídas aos Juizados Fe-
derais, 6.064 (seis mil e sessenta e quatro) ações 
foram distribuídas por ocasião de Juizados Iti-
nerantes.

Já no primeiro semestre de 2009 foram dis-
tribuídas 93.529 (noventa e três mil, quinhentos 
e vinte e nove) ações na seção judiciária de Minas 
Gerais, sendo que deste total, 45.208 (quarenta e 
cinco mil, duzentos e oito) foram recebidas pe-
los Juizados Especiais Federais.30 No juizado iti-
nerante do Serro-MG (cuja fase de atermação se 

29 Juizado Especial Federal do Piauí e do Maranhão, 
conforme estatística divulgada no site: http:/daleth.
cjf.jus.br/atlas/Internet/JuizadosTABELA.htm

30 No ano de 2009, foi adotada a opção de não se reali-
zar Juizados Itinerantes na seção judiciária de Minas 
Gerais. Assim, os JEFI que estavam previstos não fo-
ram realizados. Desta forma, serão utilizados os da-
dos referentes a 2007 como forma de fundamentar as 
conclusões sobre a eficiência dos Juizados Federais 
Itinerantes.

deu em dezembro de 2008), foram distribuídas 
1749 (mil setecentos e quarenta e nove) ações e 
julgadas em audiência 1137 (mil cento e trinta 
e sete).

Acontece que na Seção Judiciária de Minas 
Gerais existiam, em 2007, 27 (vinte e sete) varas 
comuns e 05 (cinco) varas de Juizados, sendo 
certo que foram realizados apenas três Juizados 
Itinerantes ao longo daquele ano. Assim, tem-se 
que a média de processos distribuídos para cada 
vara comum no período mencionado (janeiro a 
setembro de 2007) foi de 3.176 (três mil cento e 
setenta e seis) processos, enquanto que nas varas 
de Juizado a média chegou a 14.103 (quatorze 
mil, cento e três) processos. Nos Juizados Iti-
nerantes está média caiu para 2.021 (dois mil e 
vinte e um) processos.

Não é difícil perceber, através dos dados 
acima expostos, que em termos de relevância de 
atendimento ao público (quantidade de pessoas 
atendidas X ações protocolizadas), os Juizados 
Itinerantes se equiparam as varas federais co-
muns, pois a média de distribuição de feitos é 
bem parecida, devendo ser considerado ainda 
que estes Juizados funcionaram cada um deles 
por tempo não superior a uma semana na fase 
de atermação, onde são recebidas as petições 
iniciais e atendidos os jurisdicionados.

Por outro, lado a relevância das varas de 
Juizados, por mais mazelas que ainda possuam, 
deve ser vista como significativa, já que só no 
ano de 2007, até o mês de setembro, a média de 
processos para elas distribuídos foi aproximada-
mente quatro vezes maior que a das varas co-
muns.31 Observe-se que esta média se manteve 
no ano de 2009, já que de um total de mais de 
noventa e três mil processos distribuídos, qua-
renta e cinco mil foram direcionados para as 
varas do JEF.

Conclui-se, por esta análise superficial, mas 
suficiente, que não há qualquer justificativa para 
a interrupção da atividade dos Juizados Itine-
rantes e que a receita para a redução do acervo 

31 Os dados aqui apresentados foram coletados do site 
oficial do CJF (Conselho da Justiça Federal): http://
www.justicafederal.jus.br e dizem respeito ao período 
até dezembro de 2007.
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de processos que os Juizados Especiais vêm ex-
perimentando, passa, pelo menos na Seção Ju-
diciária de Minas Gerais, pela transformação de 
varas comuns em varas de Juizados, ou de uma 
forma mais adequada, porém mais dispendiosa, 
pela criação de novas varas de Juizados, não só 
no interior do Estado como na própria Capital.

Felizmente, com aprovação da Lei 12.011 de 
04 de agosto de 2009, teremos a possibilidade de 
minimizar os efeitos desta distorção entre o nú-
mero de varas comuns e o de varas de juizados 
na Seção Judiciária de Minas Gerais.32

Outra crítica que se tem feito à atividade dos 
Juizados Itinerantes nos meios forenses consis-
te na inversão de prioridades cronológicas que 
pode implicar sua forma de implementação.

É que considerando que os Juizados Itine-
rantes são promovidos para existirem durante 
um espaço de tempo limitado, normalmente as 
ações que são postuladas por intermédio deles 
são resolvidas mais rapidamente que muitas ou-
tras que já estão distribuídas nas varas comuns 
aguardando julgamento, algumas vezes por vá-
rios anos.

Tal objeção é sedutora, pois nos leva a crer 
que a ordem cronológica de prioridades legais 
é invertida, chegando ao ponto de, em algumas 
ocasiões, os advogados que patrocinam as cau-
sas já distribuídas nas varas de Juizados, delas 
desistirem para posterior interposição na Justiça 
Itinerante. Este comportamento seria incentiva-
do pelo fato de não serem exigidas custas judi-
ciais na primeira instância dos Juizados.

Acontece que, apesar de esta situação apa-
rentemente representar um problema, não se 
pode deixar de verificar que o bom funciona-
mento da Justiça Itinerante e suas facilidades 
em relação às despesas procedimentais atraem 
o jurisdicionado e isto é um aspecto positivo na 
respeitabilidade da Justiça Federal.

Vale dizer: o afastamento dos custos com 
o deslocamento até a sede do fórum para a re-

32 A Lei dispõe sobre a criação de 230 (duzentas e 
trinta) Varas Federais, destinadas, precipuamente, à 
interiorização da Justiça Federal de primeiro grau e 
à implantação dos Juizados Especiais Federais no 
País, e dá outras providências.

alização de atos procedimentais é, em verdade, 
ponto que deveria ser exportado para todos os 
processos já distribuídos nos Juizados em geral, 
ou seja, o julgamento da causa no mesmo mo-
mento da audiência de instrução, a realização de 
uma pauta prévia e diária de audiências com a 
comunicação ao jurisdicionado na mesma data 
do protocolo do pedido, o agendamento de perí-
cias para um grupo de médicos limitado e cuja 
realização se dê no mesmo dia e local em que será 
realizada a instrução do processo, bem como a 
celeridade imprimida efetivamente por ocasião 
dos JEFI são obrigações que deveriam ocorrer 
diariamente no funcionamento dos Juizados Es-
peciais Federais e não apenas nas poucas vezes 
que se instala um Juizado Itinerante.

Assim, dizer que os Juizados Itinerantes 
promovem uma inversão de prioridades legais 
quanto aos processos já em tramitação, é apon-
tar uma crítica cuja intensidade poderia ser mi-
nimizada se a estrutura das varas de Juizados 
estivesse funcionando de forma adequada para 
dar vazão aos processos nelas distribuídos, fato 
que poderia ser alcançado com uma administra-
ção mais eficiente dos recursos disponíveis na 
Justiça Federal de hoje.

Ademais, o objetivo maior da Justiça Iti-
nerante é levar os serviços do Poder Judiciário 
às pessoas que não poderiam arcar sequer com 
os custos de uma viagem ao centro geopolítico 
mais próximo, a fim de praticar atos processu-
ais, sendo certo que esta situação de evidente 
miserabilidade os coloca em condições de serem 
considerados como sujeitos prioritários da aten-
ção estatal.

Vale frisar que boa parte dos jurisdiciona-
dos dos JEFI sequer tinham o conhecimento de 
seus direitos antes das divulgações feitas pela 
Justiça Federal, tanto que, no âmbito das Tur-
mas Recursais da Seção Judiciária de Minas Ge-
rais, o requisito do prévio requerimento admi-
nistrativo como condição para identificação do 
interesse de agir tem sido afastado quanto aos 
processos oriundos da Justiça Itinerante33.

33 Enunciado 40 da 2ª Turma Recursal de Belo Horizon-
te-MG: Não cabe a exigência de prévio requerimento 
administrativo nos feitos previdenciários e assisten-
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Ainda podemos mencionar como ponto de 
objeção ao funcionamento dos Juizados Espe-
ciais Federais Itinerantes o fato de que eles pro-
vocariam uma aparente quebra do princípio da 
inércia da Jurisdição, mormente nas demandas 
previdenciárias, na medida em que é o próprio 
Poder Judiciário quem provoca os jurisdiciona-
dos a litigar em juízo.

Não se nega que a experiência34 tem de-
monstrado que boa parte dos jurisdicionados 
atendidos pelos JEFI sequer têm plena consci-
ência dos direitos que lhes socorrem em face do 
Instituto Nacional do Seguro Social. Também é 
certo que as informações necessárias para o ma-
nejo das ações judiciais têm sido prestadas por 
servidores vinculados ao próprio Poder Judi-
ciário nas fases de divulgação e atermação dos 
processos.

Nada obstante, o fato de a Justiça Federal ser 
partícipe no processo de ampliação das infor-
mações necessárias à formação de uma cidada-
nia plena por parte de pessoas necessitadas não 
interfere na manifestação de vontade individual 
de levar a pretensão de um benefício previden-
ciário para ser resolvida definitivamente atra-
vés do exercício da função jurisdicional. Aliás, 
deve-se distinguir entre a formação do acervo 
cultural necessário à compreensão da existên-
cia de certos direitos, obrigação que compete ao 
Estado brasileiro como um todo, a teor do que 
dita o art. 205, da Constituição Federal (e não 
apenas ao Poder Executivo) e a interferência na 
consciência individual do cidadão obrigando-o 
a iniciar uma demanda judicial.

Importa dizer que as atividades da Justiça 
Itinerante possibilitam o conhecimento de que 

ciais quando houver recusa notória em pretensões 
da mesma espécie, quando a demanda for ajuizada 
perante Juizado Itinerante ou quando houver, por 
qualquer meio processual, resistência à pretensão 
deduzida pelo Autor. (Sessão de Julgamento do dia 
04/07/2007). Publicada em 07/07/2007 - Pág 100; 
10/07/2007 – Pág 93; 11/07/2007 – Pág 89.

34 Esta informação advém da participação do subscritor 
deste trabalho em dez eventos da Justiça Itinerante 
nos estados do Tocantins e Minas Gerais, bem como 
de magistrados que também tiveram oportunidade de 
participar destes e de outros eventos de igual natureza.

existem direitos que podem ser alcançados atra-
vés do processo judicial ou administrativo, mas 
não impõem ao indivíduo a obrigação de postu-
lar em Juízo. Ademais, a maior freqüência com 
que vêm sendo realizados os Juizados Itinerantes 
na Justiça Federal, principalmente na primeira 
região, tem levado os próprios escritórios de ad-
vocacia a prestar maior atenção às pessoas resi-
dentes nestes municípios isolados, o que contri-
bui para afastar objeção acima manifestada.

6 Proposta de um modelo que 
permita a manutenção da Justiça 
Itinerante Federal sem tornar 
inviável o funcionamento das varas 
já existentes
Conforme se pôde perceber nas linhas an-

teriores, os argumentos que são lançados contra 
a manutenção da realização dos Juizados Itine-
rantes no âmbito da Justiça Federal (mormente 
na primeira região) estão relacionados princi-
palmente com a necessidade de se dar cabo dos 
processos que já estão em tramitação35, não sen-
do sensato, no dizer dos detratores dos JEFI, que 
se continue a “buscar demandas” em lugares 
longínquos quando já se tem muito o que fazer 
nas varas de Juizados recentemente instaladas.

Não nos parece ser razoável tal compor-
tamento, conforme ponderamos no item an-
terior36, contudo, a conduta do magistrado de 
sempre sentenciar os processos em audiência, 
por si só reduz sobremaneira a quantidade de 
trabalho acrescido às varas, já que não haverá 
necessidade efetuar intimação ou publicação da 
sentença pela imprensa ou outro meio, sendo 

35 Há varas com mais de 60.000 (sessenta mil) processos 
em andamento em Estados como Maranhão, Piauí e 
Pará. Em Minas Gerais as varas de JEF contam em 
média 20.000 (vinte mil) processos. Cf. estatística di-
vulgada pelo CJF em dez. 2009 no sítio da internet 
www.justicafederal.jus.br.

36 Até porque um dos objetivos da criação dos Juizados 
especiais no âmbito da Justiça Federal foi exatamente 
propiciar uma ampliação do acesso à justiça, o que se 
tem conseguido indubitavelmente através das ações 
da justiça itinerante. Aliás em proporção maior que 
as próprias varas de juizados permanentes. 
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certo que a simplificação da burocracia neces-
sária à execução dos julgados (expedição das 
requisições de pequeno valor e dos precatórios) 
impedirá mais uma vez o socorro ao argumento 
do excesso de demandas e atividades já existen-
tes, para negar a pertinência da continuidade 
dos Juizados Itinerantes.

Por outro lado, mesmo que possamos nos 
seduzir pela idéia de que a não realização dos 
Juizados Itinerantes possibilitará maior dedica-
ção dos Juízes e servidores aos milhares de pro-
cessos já existentes nas varas, nada impedirá que 
o próprio Juiz realize as audiências relacionadas 
com seus feitos no local onde residem as partes.

Queremos dizer que, ao invés de se realizar 
os Juizados Itinerantes de forma plena, com a 
disponibilização de uma etapa para as aterma-
ções dos processos nas cidades onde não há vara 
da Justiça Federal, o Magistrado pode designar 
as audiências para as localidades onde residem 
os autores. Tal procedimento encontra autori-
zação no art. 176 do CPC, cuja aplicação subsi-
diária é admitida nos Juizados. Vejamos:

Art. 176: Os atos processuais realizam-se 
de ordinário na sede do juízo. Podem, to-
davia, efetuar-se em outro lugar, em razão 
de deferência, de interesse da justiça, ou 
de obstáculo argüido pelo interessado e 
acolhido pelo juiz.

Ademais, calha lembrar que a autorização 
do Tribunal respectivo é exigida para o funcio-
namento do Juizado Itinerante, sendo certo que 
a redução de custos proporcionada pela realiza-
ção de audiências para instrução e julgamento 
do processo em caráter itinerante pode repre-
sentar argumento atraente.

Frise-se que esta é uma forma alternativa de 
procedimento em que não se estaria promoven-
do a ampliação do acesso à Justiça, mas a ob-
servância de outros princípios como a economia 
processual que resulta na aceleração da tramita-
ção do feito e, portanto, na razoável duração do 
processo.

Destaque-se, também, que a presença do 
magistrado no local onde os fatos aconteceram 
tem a propriedade de permitir uma coleta mais 
detalhada da prova e, em caso de dúvida, ado-
ções de vistorias e inspeções adequadas à ob-

tenção de provas sobre a verdade das premissas 
empíricas do pedido. De outro lado, outras pes-
soas não envolvidas no feito poderão ser orien-
tadas pelos serventuários que acompanharão a 
realização das audiências e, mais conhecedoras 
de seus direitos, poderão encontrar meios de se 
dirigirem aos Juizados mais próximos ou à De-
fensoria Pública para a postulação de demandas 
de seu interesse.

Como visto esta não é a forma mais expres-
siva da Justiça Itinerante a teor do que ensina 
Marco Antônio Azkoul (2006), mas poderá per-
mitir que seus desideratos de aproximação en-
tre o cidadão jurisdicionado e o Poder Judiciário 
não morram em razão das dificuldades opera-
cionais por que passa a Justiça Federal.

7  Conclusão
Conforme foi exposto, pudemos perceber 

que os Juizados Federais Itinerantes estão em 
perfeita consonância com a administração mais 
econômica dos recursos materiais e humanos 
disponibilizados para a Justiça Federal, represen-
tando uma alternativa segura para a otimização 
de resultados através dos esforços concentrados 
que são realizados tanto pela Administração dos 
municípios beneficiados com pelo Tribunal Re-
gional Federal.

No modelo da Justiça Itinerante podemos 
encontrar diversas práticas que podem ser 
adaptadas paras as varas de Juizados, tais como 
o sistema de central de perícias, o julgamento 
das causas em audiência, o incentivo à concilia-
ção, a utilização de juízes leigos ou conciliadores 
prévios entre outras.

Tais práticas, experimentadas com suces-
so nos JEFI, contribuem para a maior rapidez 
na tramitação dos feitos, bem como para uma 
oferta de tutela jurisdicional menos dispendiosa 
para todos os atores do processo.

Desta forma, é importante que seja dado 
continuidade a este modelo de prestação juris-
dicional e, ao invés de reduzi-los, incentivá-los 
cada vez mais pois só assim a Justiça Federal 
poderá cumprir seu novo papel na democracia 
republicana, o de distribuir Justiça também para 
as populações mais carentes do Brasil.
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Por fim, convém ressaltar que os Juizados 
Itinerantes permitem um contato muito maior 
do agente público responsável pela solução do li-
tígio com o local e as circunstâncias onde a con-
trovérsia se instalou, contribuindo para o alcance 
de uma prestação jurisdicional mais segura.

Entretanto, é preciso que a quantidade de 
demandas a ser apreciadas por cada magistrado 
seja dosada de forma a efetivamente permitir a 
coleta do material probatório necessário à for-
mação da convicção. Tal poderá ser alcançado 
com a obediência do aos ditames do art. 93, inci-
so XIII, da Constituição Federal, mantendo-se a 
proporcionalidade entre o número de Juízes de-
signados para os JEFI e o número de ações a se-
rem instruídas segundo a pauta de audiências.

ABSTRACT: Since the creation of the Fed-
eral Small Claims Courts in 2001, the Brazilian 
Federal Justice has been concerned with means 
that would allow the practical implementation 
of the principles of speed, simplicity, informal-
ity and procedural economy in the thousands of 
demands that were protocolled these new struc-
tures of the judiciary. In this context, the expe-
rience of the Federal Courts Itinerant is what 
draws the most attention, in the First Region of 
the Federal Court of Brazil, precisely because of 
seeking the removal of the enormous difficulties 
of access to the judiciary experienced by dis-
advantaged citizens of the isolated populations 
by geographical and economic aspects. On the 
lines below, try to demonstrate some important 
nuances of this genuinely Brazilian experience 
and unprecedented in the international order.

KEY WORDS: Federal; Small Claims Courts; 
travelers; aspects; truly Brazilian experience, 
competence, efficiency.

Referências

ALMEIDA, Selene Maria de. O paradigma processual 
do liberalismo e o acesso à justiça. Revista do Centro 
de Estudos Judiciários, Brasília, Conselho da Justiça 
Federal, v.7, n. 22, p. 20-24, jul./set. 2003.

AZKOUL, Marco Antônio. Justiça itinerante. São 
Paulo: Editora Juarez Oliveira, 2006.

BOLLMANN, Vilian. Juizados Especiais Federais – 
comentários à legislação de regência. São Paulo: Edi-
tora Juarez Oliveira, 2004.

CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryanth. Acesso à jus-
tiça. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1988, p.28.

CARREIRA ALVIN, José Eduardo; CARREIRA AL-
VIN, Luciana Gontijo. Comentários à lei dos juizados 
especiais federais cíveis. Curitiba: Juruá, 2002.

ESTATÍSTICAS DA JUSTIÇA FEDERAL, disponível 
em: http://www.justicafederal.jus.br

199

I Jornada de Planejamento e Gestão



O Judiciário no âmbito da reforma do Estado: a busca da eficiência de 
um poder que prima pela qualidade e justiça de suas decisões

Juiz Federal Substituto Tales Krauss Queiroz

1 Introdução
Inicio o artigo descrevendo a reforma do Es-

tado no Brasil e no mundo, para depois avaliar a 
específica reforma do Poder Judiciário brasilei-
ro. Dois princípios correlatos receberão especial 
atenção: o princípio da eficiência e o da razoável 
duração do processo. Ao final uma análise crí-
tica e o alerta de que a eficiência no Judiciário 
deve ser alcançada sem exageros e excessos, sem 
o desapego aos princípios da segurança jurídica, 
legalidade e justiça das decisões.

2 A reforma do Estado e a reforma 
administrativa do Estado
Na década de oitenta os países desenvolvi-

dos e subdesenvolvidos sofriam com a reces-
são da economia mundial e com a escassez de 
financiamento. A crise do petróleo atingia pro-
porções globais e o Produto Interno Bruto - PIB 
mundial arrefecia, pondo fim à fase de cresci-
mento pujante do pós-guerra. O endividamen-
to externo, a inflação escorchante e os déficits 
públicos coloriam o cenário dos denominados 
países do terceiro mundo.

Nesse ambiente macroeconômico desajus-
tado e delicado, os olhos se viram para o Esta-
do, na esperança de que administre os impasses. 
É quando a realidade se impõe: depois de uma 
acurada reflexão e análise, chega-se à conclusão 
de que ele, o Estado, é antes causa do que solu-
ção para o problema.

Os tempos não são mais os de um Estado 
liberal mínimo, pequeno, mas os de um Estado 
social máximo (Welfare State), inchado e pesa-
do. Além dos tradicionais encargos liberais com 
a segurança pública, interna (Polícia, Judiciário) 
e externa (Exército, Marinha e Aeronáutica), e 
com o corpo diplomático, o aparelho burocrá-
tico-estatal se expande para alcançar setores 
diversos como educação, saúde, previdência, 
assistência social. Para as novas atribuições e 

deveres são criados órgãos, entidades e empre-
sas estatais e recrutados inúmeros servidores e 
empregados públicos. Os gastos para se manter 
essa estrutura aumentam vertiginosamente.

Mas outro problema relevante é na ocasião 
detectado. O Estado social que se criou, excessi-
vamente provedor e assistencialista, não apenas 
é dispendioso como é, em igual escala, ineficien-
te e improdutivo. O tamanho do aparato estatal 
impede qualquer tentativa séria de se imprimir 
uma gestão administrativa.

Se essa ineficiência do Estado, de per si, era 
ruim, em um contexto de globalização era então 
inaceitável. A globalização comprime o tempo e 
o espaço, intensifica a competição internacional 
e enfraquece a figura do Estado nacional, que 
passa a ter de dividir a ordem mundial com ou-
tros atores potestativos, como as empresas mul-
tinacionais. A complexa sociedade tecnológica 
e globalizada quer respostas rápidas e eficazes 
aos problemas. Quer resultados, quer políticas 
públicas que funcionem. A otimização da gestão 
não é mais uma escolha de governo, mas uma 
necessidade do Estado.

A crise da década de oitenta, portanto, não 
era exclusivamente financeira e econômica. Ha-
via uma crise mais aguda e profunda, que envol-
via mudança de paradigmas e inflexões de pos-
tura. Segundo Bresser Pereira, “tornou-se cada 
vez mais claro que a causa básica da grande crise 
dos anos 80 – uma crise que só os países do Leste 
e do Sudeste asiático conseguiram evitar – foi o 
Estado: uma crise fiscal do Estado, uma crise do 
tipo de intervenção estatal e uma crise da forma 
burocrática de administração do Estado”1.

Ainda na década de oitenta e sobretudo a 
partir da década de noventa, generaliza-se em 
todos os países do mundo a cantilena das re-

1 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser e SPINK, Peter, organizadores. Re-
forma do Estado e Administração Pública Gerencial. 7ª Ed. Rio de 
Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 2007, p. 23 do texto Gestão 
do setor público: estratégia e estrutura para um novo Estado, de 
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser.



formas de Estado. Elas se iniciam na Inglater-
ra (Margaret Thatcher) e nos Estados Unidos 
(Ronald Reagan), alastram-se para países como 
Nova Zelândia e Austrália e ganham fôlego na 
América Latina. São reformas na previdência, 
reformas fiscais e tributárias, reformas adminis-
trativas, reformas políticas (inclusive do Legisla-
tivo), reformas no Poder Judiciário.

Em alguns países as reformas são mais pro-
fusas e intensas e o Estado, de social, retorna à 
condição liberal quase clássica (modelo neolibe-
ral). Na grande maioria dos países, contudo, a 
mudança, apesar de significativa, é menos radi-
cal: o Estado, de um lado, afasta-se da atividade 
produtiva (privatizações e delegações de servi-
ços públicos à iniciativa privada), e, de outro, 
intensifica sua função regulatória e de indução 
do mercado (modelo social-liberal).

Apesar dessa diferença de grau em relação 
à concepção de Estado (mais e menos liberal, 
mais e menos interventivo, mais e menos de 
direita ou esquerda), há, no entanto, consenso 
sobre a necessidade de se melhorar a gestão e 
o planejamento. Seja no modelo neoliberal, seja 
no social-liberal, a ênfase passa a ser a da efici-
ência da administração pública. A idéia básica 
é retirar a gordura da máquina e a ela imprimir 
musculatura. Abandona-se a chamada adminis-
tração burocrática para se construir a adminis-
tração gerencial, nos moldes do que ocorre na 
administração privada das empresas.

No Brasil a reforma do Estado se inicia, ao 
menos de forma consciente e organizada, a par-
tir do governo de Fernando Henrique Cardoso. 
Em 1995 é criado o Ministério da Reforma do 
Aparelho de Estado - MARE, pasta comandada 
pelo então Ministro Luiz Carlos Bresser Perei-
ra. Documento importante é elaborado, o Pla-
no Diretor da Reforma do Aparelho de Estado. 
A apresentação desse Plano Diretor é feita pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, nos se-
guintes termos:

[...] Este “Plano Diretor” procura criar 
condições para a reconstrução da admi-
nistração pública em bases modernas e 
racionais. No passado, constituiu gran-
de avanço a implementação de uma ad-
ministração pública formal, baseada em 

princípios racional-burocráticos, os quais 
se contrapunham ao patrimonialismo, ao 
clientelismo, ao nepotismo, vícios estes 
que ainda persistem e que precisam ser 
extirpados. Mas o sistema introduzido, 
ao limitar-se a padrões hierárquicos rí-
gidos e ao concentrar-se no controle dos 
processos e não dos resultados, revelou-
se lento e ineficiente para a magnitude e 
a complexidade dos desafios que o País 
passou a enfrentar diante da globalização 
econômica. A situação agravou-se a partir 
do início desta década, como resultado de 
reformas administrativas apressadas, as 
quais desorganizaram centros decisórios 
importantes, afetaram a “memória admi-
nistrativa”, a par de desmantelarem sis-
temas de produção de informações vitais 
para o processo decisório governamental. 
É preciso, agora, dar um salto adiante, no 
sentido de uma administração pública que 
chamaria de “gerencial”, baseada em con-
ceitos atuais de administração e eficiência, 
voltada para o controle dos resultados e 
descentralizada para poder chegar ao ci-
dadão, que, numa sociedade democrática, 
é quem dá legitimidade às instituições e 
que, portanto, se torna “cliente privilegia-
do” dos serviços prestados pelo Estado.É 
preciso reorganizar as estruturas da ad-
ministração com ênfase na qualidade e 
na produtividade do serviço público; na 
verdadeira profissionalização do servidor, 
que passaria a perceber salários mais jus-
tos para todas as funções. Esta reorganiza-
ção da máquina estatal tem sido adotada 
com êxito em muitos países desenvolvidos 
e em desenvolvimento. Os diagnósticos e 
o quadro teórico apresentados no “Plano 
Diretor” serviram de base para as pro-
postas de Emenda Constitucional que o 
Poder Executivo apresentou ao Congres-
so Nacional para as reformas nas áreas 
administrativa e previdenciária (neste 
último caso, no que respeita às aposenta-
dorias e pensões dos servidores públicos). 
Tais propostas de emenda visam, por um 
lado, garantir conquistas da Constituição 
de 1988, as quais, na realidade, nunca se 
concretizaram, tais como a definição de 
tetos precisos para a remuneração dos ser-
vidores ativos e inativos e a exigência de 
projeto de lei para aumentos de remune-
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ração nos poderes constituídos. Por outro 
lado, mediante a flexibilização da estabili-
dade e da permissão de regimes jurídicos 
diferenciados, o que se busca é viabilizar 
a implementação de uma administração 
pública de caráter gerencial. [...] Brasília, 
novembro de 1952.

Segundo o Plano Diretor, três são as formas 
de administração pública: a administração pa-
trimonialista, a burocrática e a gerencial.

A primeira vigorou na fase absolutista, pré-
Estado de Direito. A característica básica do mo-
delo patrimonialista é a indistinção entre o pú-
blico e o privado. A administração é a extensão 
da casa do administrador. Nela há espaços para 
o corporativismo, o fisiologismo, o nepotismo, 
para as sinecuras, as prebendas e as fidalguias. A 
administração patrimonial assenta-se na pesso-
alidade e nos privilégios. A administração não é 
profissional. Para usar uma expressão e conceito 
de Sérgio Buarque de Holanda do livro Raízes 
do Brasil, diria que prevalece nesse modelo uma 
espécie de ‘administrador cordial’, que pensa e 
decide segundo o coração, a partir de laços e re-
lações pessoais.

A administração burocrática é a antítese da 
patrimonial. Nela predomina a administração 
racional e impessoal ao estilo weberiano. A ad-
ministração é rígida, e os controles, intensos. Há 
excesso de procedimento e de burocracia. Sur-
giu exatamente para aplacar a corrupção exis-
tente no modelo patrimonialista.

Por fim, a administração gerencial, engen-
drada a partir da constatação de que o modelo 
burocrático era incapaz de solver os desafios 
de um Estado em crise. A bandeira desse novo 
modelo é a eficiência. O controle é de resulta-
dos, não de meios (controle a posteriori e, não, 
a priori). Há na administração gerencial mais 
liberdade, flexibilidade, delegação, descentrali-
zação. O procedimento não é um fim em si mes-
mo. Preocupa-se com o desempenho e confia-se 
mais no servidor, do qual é exigido responsa-
bilidade (accountability). Para a crise adminis-

2 Texto colhido do sítio eletrônico do Palácio do Planal-
to: http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/
PLANDI.HTM.

trativa do Estado apregoa-se que a solução é a 
adoção da administração gerencial. O Estado 
hodierno, porque maior e mais complexo, tem 
que ser mais eficiente.

A Emenda Constitucional nº 19/98 foi o mais 
importante instrumento da reforma administra-
tiva do Estado brasileiro. Seguindo o modelo ge-
rencial proposto, o princípio da eficiência admi-
nistrativa passa a figurar expressamente no caput 
do art. 37 da Constituição Federal. A partir da 
Emenda, a “administração pública direta e indi-
reta de qualquer dos Poderes da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios obede-
cerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência”. (grifei).

Feita essa pequena digressão e contextua-
lização histórica, passa-se ao capítulo seguinte, 
que trata da específica reforma do Judiciário no 
âmbito da reforma do Estado.

3 A reforma do Judiciário no contexto 
da reforma do Estado
O Judiciário está inserido no contexto da cri-

se de Estado e igualmente apresenta problemas 
graves de gestão e planejamento. A ineficiência 
é do Poder Judiciário como um todo, compre-
endendo sua atividade-fim, a jurisdicional, e a 
atividade-meio, a administrativa.

Assim como o Executivo, o Judiciário cres-
ceu. A Constituição de 1988 criou diversos tri-
bunais e leis infraconstitucionais expandiram 
consideravelmente os órgãos judiciais de pri-
meiro grau. Para fazer frente a essa expansão, 
o aparato administrativo do Judiciário precisou 
ser ampliado em idêntica proporção.

O aumento não foi apenas da máquina esta-
tal judiciária (tribunais, órgãos, juízes e servido-
res), mas da demanda jurisdicional.

A Constituição de 1988 (acertadamen-
te) prodigalizou direitos sociais3 e melhorou o 
acesso ao Judiciário. A sociedade civil brasileira, 
carente e excluída, enxergou no Judiciário a luz 

3 Basta ver que o art. 6º da Constituição estabelece se-
rem direitos sociais básicos “a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assis-
tência aos desamparados”.
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da esperança no fim do túnel da realização dos 
direitos básicos. O resultado imediato pós-cons-
tituição foi o aumento das demandas judiciais 
(boom de ações represadas).

Por outro lado, o Judiciário apático e inerte 
de outrora cedeu seu lugar a um Judiciário pros-
pectivo e atuante. Um fenômeno recente passou 
a ditar o cotidiano dos juízes: a denominada “ju-
dicialização” ou “tribunalização”4 das políticas. 
Problemas não resolvidos pelo Executivo que 
antes eram de sua exclusiva alçada passaram a 
ser trazidos para o Judiciário. A política pública 
deixou de ser questão afeta somente ao Executi-
vo e Legislativo.

Os desafios da globalização atingem indis-
tintamente todas as instituições. Assim como 
se espera uma atuação célere e eficiente do Exe-
cutivo quando do exercício de suas funções, da 
mesma maneira se aguarda um julgamento rá-
pido do Judiciário. As questões complexas da 
sociedade moderna ligadas à globalização não 
são apanágio do Poder Executivo e deságuam 
também no Judiciário, instado igualmente a 
conceder tempestiva e adequada resposta.

Por sua vez, a ineficiência do Poder Judiciá-
rio é fato inconteste e inapelável. Tomando de 
empréstimo uma expressão dos economistas, o 
principal “gargalo” do Judiciário é e sempre foi 
o da morosidade. É antiga a frase de Rui Barbosa 
de que “justiça tardia não é justiça, senão injus-
tiça qualificada e manifesta”.

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 jurisdi-

4 A expressão é de Fernando Henrique Cardoso: “[...] A 
referida “tribunalização” da política e, em menor pro-
porção, a “politização” de alguns setores do Judiciário 
levam também a uma constante pugna entre o governo 
e setores da sociedade cujos interesses são decididos 
pela Justiça. A “tribunalização”, de todo o modo, não 
é algo exclusivo das democracias em formação. Basta 
recordar o que aconteceu com o New Deal de Roo-
sevelt nos EUA dos anos 1930, cujas principais medi-
das foram questionadas na Corte Suprema e não raro 
derrogadas. [...]” (CARDOSO, Fernando Henrique. A 
arte da Política. A História que vivi. Rio de Janeiro: Ed. 
Civilização Brasileira, 2006, p. 447, nota de rodapé.

cional é também conseqüência de uma má-ges-
tão. 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 infor-
matização 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 rea-
lidade tanto no Executivo quanto no Judiciário. 
O Judiciário, assim como o Executivo, é estru-
tura complexa, que demanda adequado geren-
ciamento.

Não por outro motivo que a Emenda 19/98 
é expressa ao dizer que a eficiência é dever da 
administração pública de “qualquer dos pode-
res”. Pensando na resolução do problema da 
eficiência judicial, foi criado no âmbito do Mi-
nistério da Justiça a Secretaria da Reforma do 
Poder Judiciário. Foi aprovada específica emen-
da sobre a reforma do Judiciário e promulgadas 
leis visando garantir agilidade ao provimento 
jurisdicional (leis diversas sobre a expansão da 
justiça, diminuição dos recursos, simplificação 
de procedimentos, informatização do processo 
e outros). São reconhecimentos expressos e for-
mais de que o Judiciário está envolvido na deno-
minada crise de Estado.

A Emenda nº 45/04, que trata da Reforma 
do Judiciário, trouxe, como projeção do prin-
cipio da eficiência da administração pública, o 
seguinte postulado: “a todos, no âmbito judicial 
e administrativo, são assegurados a razoável du-
ração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação” (inciso LXXVIII 
do art. 5º). É o que está sendo denominado pela 
doutrina como princípio da razoável duração 
do processo.

Outras importantes alterações foram pro-
movidas pela Emenda da reforma do Judiciário, 
na expectativa de minorar os problemas de efici-
ência judicial: previsão de cursos oficiais de pre-
paração, aperfeiçoamento e promoção de ma-
gistrados; aferições objetivas de produtividade e 
desempenho; incentivo à delegação a servidores 
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para a prática de atos de administração e atos de 
mero expediente sem caráter decisório; criação 
dos institutos da súmula vinculante e repercus-
são geral; controle externo (criação do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ).

Das inovações mencionadas, destaque-se a 
criação do CNJ, órgão que, nos termos do §2º 
da Emenda nº 45/04, tem a função de “controle 
da atuação administrativa e financeira do Po-
der Judiciário e do cumprimento dos deveres 
funcionais dos juízes”  5, cabendo-lhe, dentre 
outras, as atribuições de zelar pela autonomia 
do Poder Judiciário e observância do art. 37 da 
Constituição (logo, do princípio da eficiência), 
de elaborar semestralmente relatório estatístico 
sobre processos e sentenças prolatadas e relató-
rio anual, propondo as providências que julgar 
necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário 
no País e as atividades do Conselho.

O Conselho tem sido um relevante instru-
mento de concretização dos princípios da efici-
ência e da razoável duração do processo. Para 
novamente utilizar uma expressão corrente do 
meio econômico e administrativo, referido ór-
gão tem provocado um ‘choque de gestão’ em 
todo o Judiciário, a partir da adoção de práti-
cas de gestão estratégica e do estabelecimento 
de padronizações e uniformizações de procedi-
mentos, na diretriz da denominada cultura de 
resultados (programas de metas6, mapeamentos 

5 Segue o conceito do órgão contido em seu sítio ele-
trônico: “O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 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. Foi criado 
em 31 de dezembro de 2004 e instalado em 14 de ju-
nho de 2005. Trata-se de um órgão do Poder Judiciário 
com sede em Brasília-DF e atuação em todo o territó-
rio nacional, que visa, mediante ações de planejamen-
to, coordenação e controle administrativo, aperfeiço-
ar o serviço público de prestação da Justiça.” (http://
www.cnj.jus.br/).

6 Do sítio eletrônico do CNJ colhe-se a seguinte infor-
mação sobre as metas de 2009 e 2010: “No 2º Encontro 
Nacional do Judiciário, realizado no dia 16 de feverei-
ro, em Belo Horizonte (MG), os tribunais brasileiros 
traçaram 10 metas que o Judiciário deve atingir no ano 
de 2009 para proporcionar maior agilidade e eficiência 
à tramitação dos processos, melhorar a qualidade do 
serviço jurisdicional prestado e ampliar o acesso do 

cidadão brasileiro à justiça. Atualmente, o Judiciário 
está empenhado em alcançar a Meta 2: “Identificar os 
processos judiciais mais antigos e adotar medidas con-
cretas para o julgamento de todos os distribuídos até 
31.12.2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores)”. O 
objetivo é assegurar o direito constitucional à “razoá-
vel duração do processo judicial”, o fortalecimento da 
democracia, além de eliminar os estoques de processos 
responsáveis pelas altas taxas de congestionamento.
Neste sentido, os tribunais e associações sob a coor-
denação do Conselho Nacional de Justiça, criaram a 
campanha “Meta 2: bater recordes é garantir direitos”. 
Trata-se de um desafio que o Judiciário deve superar e 
um serviço que a sociedade merece receber. [...] Confi-
ra as 10 metas nacionais de nivelamento a serem alcan-
çadas pelo judiciário no ano de 2009: 1. Desenvolver e/
ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mí-
nimo de 05 anos) aos objetivos estratégicos do Poder 
Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Ór-
gão Especial.2. Identificar os processos judiciais mais 
antigos e adotar medidas concretas para o julgamento 
de todos os distribuídos até 31/12/2005 (em 1º, 2º grau 
ou tribunais superiores).3. Informatizar todas as uni-
dades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal 
e à rede mundial de computadores (internet). 4. Infor-
matizar e automatizar a distribuição de todos os pro-
cessos e recursos.5. Implantar sistema de gestão eletrô-
nica da execução penal e mecanismo de acompanha-
mento 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 justi-
ça. 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.”. [...] Os pre-
sidentes dos tribunais e demais órgãos do Judiciário 
brasileiro reunidos no III Encontro Nacional do Ju-
diciário definiram as 10 Metas Prioritárias para 2010. 
Confira as Metas Prioritárias definidas: Meta Prioritá-
ria 1: Julgar quantidade igual à de processos de conhe-
cimento distribuídos em 2010 e parcela do estoque, 
com acompanhamento mensal; Meta Prioritária 2: 
Julgar todos os processos de conhecimento distribu-
ídos (em 1º grau, 2º grau e tribunais superiores) até 
31/12/2006 e, quanto aos processos trabalhistas, elei-
torais, 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 cumpri-
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estatísticos7, incentivos a práticas inovadoras8).

mento ou de execução e, em 20%, o acervo de execu-
ções 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 Prioritá-
ria 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: Disponibili-
zar mensalmente a produtividade dos magistrados no 
portal do tribunal, em especial a quantidade de julga-
mentos com e sem resolução de mérito e homologató-
rios de acordos, subdivididos por competência; Meta 
Prioritária 8: Promover cursos de capacitação em ad-
ministração judiciária, com no mínimo 40 horas, para 
50% dos magistrados, priorizando-se o ensino à dis-
tância; Meta Prioritária 9: Ampliar para 2 Mbps a ve-
locidade dos links entre o Tribunal e 100% das unida-
des 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. Além das metas, o presidente 
do CNJ, ministro Gilmar Mendes, afirmou que serão 
estratégicas as seguintes ações: plano de ação para os 
tribunais que ainda não cumpriram as Metas de Nive-
lamento de 2009; Ano da Justiça Criminal, com ações 
para reduzir a zero o número de presos em delegacias, 
entre outros objetivos; publicação dos maiores litigan-
tes; implantação de juizados especiais da fazenda pú-
blica; criação de centro de capacitação de servidores. 
[...] (http://www.cnj.jus.br/).

7 Programa denominado Justiça em Inúmeros. “O “Jus-
tiça em Números” é um sistema que visa à ampliação 
do processo de conhecimento do Poder Judiciário por 
meio da coleta e da sistematização de dados estatísti-
cos e do cálculo de indicadores capazes de retratarem 
o desempenho dos tribunais. Os dados englobam as 
seguintes categorias gerais: Insumos, dotações e graus 
de utilização: levantam-se dados sobre despesas, pes-
soal, recolhimentos/receitas, informática e área física. 
Litigiosidade e carga de trabalho: calcula-se o quanti-
tativo de casos novos, a carga de trabalho do magistra-
do, a taxa de congestionamento da Justiça, a taxa de 
recorribilidade externa e interna e a taxa de reforma 
da decisão. Acesso à justiça: averigua-se a despesa com 
assistência judiciária gratuita e o quantitativo de pes-
soal atendido. Perfil das demandas: busca-se levantar a 
participação governamental nas demandas judiciais.” 
(http://www.cnj.jus.br/).

8 Com especial realce, o Prêmio Innovare, em parceria 
com a Secretaria da Reforma do Judiciário, do Minis-

4 Análise crítica
Acredito que nenhum jurista, economista, 

administrador, cientista ou analista político po-
sicione-se contra a eficiência ou que não queira 
presteza na atividade jurisdicional. Na realidade, 
ainda que houvesse voz dissidente, a resistência 
seria de todo inócua: tendo em vista a força nor-
mativa dos princípios, a eficiência e o dever de 
rápida solução do litígio são imposições e, não, 
faculdades ou programas constitucionais.

Entretanto, é preciso cuidado para que não 
se percam os rumos. A busca legítima da agi-
lidade judicial não se faz com o sacrifício de 
outros direitos de igual importância e enverga-
dura. Ou, por outra, a eficiência, no Judiciário, 
definitivamente não é um fim em si mesmo. Daí 
que são necessárias algumas breves considera-
ções críticas finais, que, em última análise, têm o 
propósito de identificar excessos e de promover 
o debate.

A atividade jurisdicional, diferentemente de 
muitas outras, caracteriza-se primordialmente 
pela qualidade. De nada serve uma decisão célere, 
porém injusta (equivocada). O julgamento é ato 
de qualidade por excelência e por isso se diz que 
juiz consciente é aquele que possui o destemor de 
decidir e o temor de errar (essa seria a verdadeira 
ética weberiana de responsabilidade do juiz).

A convicção do magistrado se forma a partir 
de denso processo dialético no seio do qual são 
apresentadas as teses do autor, as antíteses ou 
defesas do réu, e as provas que embasam as im-
pressões das partes. O convencimento do juiz se 

tério da Justiça: “[...] O Prêmio Innovare: o Judiciário 
do Século XXI foi idealizado com o objetivo de identi-
ficar e difundir práticas pioneiras e bem sucedidas de 
gestão do Poder Judiciário brasileiro que contribuam 
para a modernização, melhoria da qualidade e da efi-
ciência dos serviços da Justiça. [...] O Prêmio Innova-
re tem a missão de identificar, premiar e divulgar as 
práticas inovadoras no Poder Judiciário, Ministério 
Público, Defensoria Pública e Advocacia, que contri-
buam para a modernização e qualidade da prestação 
jurisdicional aos cidadãos brasileiros. [...] O prêmio é 
uma realização do Instituto Innovare com o apoio das 
Organizações Globo em parceria com o Ministério da 
Justiça por meio da Secretaria de Reforma do Judiciá-
rio e outros órgãos do Judiciário. [...] (http://portal.
mj.gov.br/data/Pages/MJBB93AF25PTBRIE.htm).
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faz gradualmente e ao longo do processo, não de 
maneira instantânea e inaugural. Gesta-se a de-
cisão a partir de acurada análise de argumentos 
contrapostos (contraditório) em um contexto 
de ampla defesa, que inclui até mesmo o duplo 
grau obrigatório9.

Por esse motivo é que se apregoa o devido 
processo legal. Por esse motivo se afirma que o 
processo possui uma demora não apenas natural, 
como necessária, que deve ser respeitada. Exata-
mente em função da especificidade da atividade 
jurisdicional é que o cidadão tem direito não a 
uma ‘imediata e instantânea’ duração do proces-
so, mas a uma ‘razoável’ duração do processo (o 
termo constitucional ‘razoável’ indica essa demo-
ra tolerável, porém democrática, do processo).

Portanto, embora corretas as iniciativas ten-
dentes à obtenção da presteza da atividade juris-
dicional, é preciso não perder o norte de que a 
função precípua do Judiciário é a de julgar com 
qualidade, o que requer o respeito ao devido 
processo legal.

Talvez em função da euforia provocada pelo 
que se supõe novo, entusiastas do modelo ge-
rencial se esquecem de que o próprio Plano Di-
retor da Reforma do Aparelho de Estado aponta 
ressalvas à aplicação do modelo ao denominado 
núcleo estratégico de Estado, do qual o Judiciá-
rio faz parte. Transcrevo trechos do Plano que, 
no fundo, endossam essa preocupação quanto à 
qualidade/quantidade da prestação jurisdicional:

[...] NÚCLEO ESTRATÉGICO. Corres-
ponde ao governo, em sentido lato. É o se-
tor que define as leis e as políticas públicas, 
e cobra o seu cumprimento. É, portanto, o 
setor onde as decisões estratégicas são to-
madas. Corresponde aos Poderes Legisla-
tivo e Judiciário, ao Ministério Público e, 
no Poder Executivo, ao Presidente da Re-

9 Ainda que tomadas as devidas precauções e resguardos, 
é impossível neutralizar a ocorrência do erro judicial. 
Daí a previsão do recurso e dos tribunais de revisão, 
solução que se de um lado mitiga o problema da falha 
judicial, de outro catalisa o problema da ineficiência 
judicial. O duplo grau obrigatório nada mais é do que 
uma medida de aprimoramento da qualidade da ati-
vidade jurisdicional, justificada, ainda, pelo elementar 
princípio jurídico e político de que nenhuma atividade 
estatal pode ficar imune a controle e revisão.

pública, aos ministros e aos seus auxilia-
res e assessores diretos, responsáveis pelo 
planejamento e formulação das políticas 
públicas. [...] No núcleo estratégico, o fun-
damental é que as decisões sejam as melho-
res, e, em seguida, que sejam efetivamente 
cumpridas. A efetividade é mais importan-
te que a eficiência. O que importa saber é, 
primeiro, se as decisões que estão sendo 
tomadas pelo governo atendem eficaz-
mente ao interesse nacional, se correspon-
dem aos objetivos mais gerais aos quais a 
sociedade brasileira está voltada ou não. 
Segundo, se, uma vez tomadas as decisões, 
estas são de fato cumpridas. Já no campo 
das atividades exclusivas de Estado, dos 
serviços não-exclusivos e da produção de 
bens e serviços o critério eficiência torna-
se fundamental. O que importa é atender 
milhões de cidadãos com boa qualidade a 
um custo baixo.Como já vimos, existem 
ainda hoje duas formas de administração 
pública relevantes: a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA BUROCRÁTICA e a ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL. 
A primeira, embora sofrendo do excesso 
de formalismo e da ênfase no controle dos 
processos, tem como vantagens a seguran-
ça e a efetividade das decisões. Já a admi-
nistração pública gerencial caracteriza-se 
fundamentalmente pela eficiência dos ser-
viços prestados a milhares senão milhões 
de cidadãos. Nesses termos, no núcleo es-
tratégico, em que o essencial é a correção 
das decisões tomadas e o princípio admi-
nistrativo fundamental é o da efetividade, 
entendido como a capacidade de ver obe-
decidas e implementadas com segurança 
as decisões tomadas, é mais adequado que 
haja um misto de administração pública 
burocrática e gerencial. No setor das ati-
vidades exclusivas e de serviços competi-
tivos ou não-exclusivos, o importante é a 
qualidade e o custo dos serviços prestados 
aos cidadãos. O princípio correspondente 
é o da eficiência, ou seja, a busca de uma 
relação ótima entre qualidade e custo dos 
serviços colocados à disposição do públi-
co. Logo, a administração deve ser neces-
sariamente gerencial. O mesmo se diga, 
obviamente, do setor das empresas, que, 
enquanto estiverem com o Estado, deve-
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rão obedecer aos princípios gerenciais de 
administração. [...] (destaquei)

Em suma, os julgamentos não podem ser 
feitos a toque de caixa, apenas para se fazer nú-
mero e para se cumprir metas de órgãos de cor-
reição. O Judiciário não é máquina de produção 
em série. Sem uma demora razoável não se faz 
contraditório, não se produzem as provas ne-
cessárias ao veredito judicial. O convencimento 
do magistrado deve ser seguro e resultado da 
dialética que é própria de um processo. Decisões 
proferidas no afogadilho, porque irrefletidas, 
são geralmente decisões ruins.

Outra advertência relevante diz respeito ao 
aspecto de novidade, destacado anteriormente, 
e à inadequada postura de se importar modelos 
e práticas da iniciativa privada sem as devidas 
verificações e adequações (utilização de mode-
los de gestão das empresas, muitas vezes a partir 
da experiência de outros países, na linha da de-
nominada administração gerencial).

É preciso ter consciência de que nem tudo 
que funciona na atividade privada serve ou se 
adapta à atividade pública e, em especial, à fun-
ção jurisdicional. Novamente o problema do ex-
cesso é verificado.

A atividade jurisdicional é a atividade-fim 
do Judiciário. O desempenho de atividade ad-
ministrativa pelo juiz deve ser uma exceção. Por 
outro lado e conforme sublinhado acima, mais 
importante que o resultado é a qualidade da de-
cisão judicial. Por isso me parecem exagerados e 
equivocados conceitos do tipo “juiz-líder”, “juiz-
gerencial”, “jurisdicionado-cliente”, “missão/vi-
são do Poder Judiciário” e outros, que, no fundo, 
são derivações de modelos próprios da atividade 
e da organização privada e empresarial (modelo 
gerencial). Não que essas transposições sejam 
graves. O problema é o risco de se perder o foco, 
de se esquecer que a função precípua do juiz é, 
repise-se, a jurisdicional e, não, a administrativa.

Embora não compartilhe da integralidade 
das críticas de Celso Antônio Bandeira de Mello 
quanto à reforma do Estado, o autor tem razão 
ao apontar incorreções de rumo na transposi-
ção de práticas e modelos de outras áreas, quase 
sempre trazidas de países estrangeiros. Fica o 
aviso do autor:

[...] Nunca é demais ressaltar o quadro de 
subserviência dos meios culturais e, pois, 
dos jurídicos, às idéias, e até modismos, 
que nos vêm de fora, oriundos dos centros 
mais bem reputados pelos brasileiros. Lau-
rentino Gomes, em seu livro sobre a che-
gada da família real portuguesa ao Brasil 
em 1808, relata que as damas da Corte de 
D. João VI, aí incluídas as da família real, 
ao desembarcarem no Rio de Janeiro, em 
1808, vinham com a cabeça coberta com 
turbantes ou com os cabelos muito curtos. 
É que haviam tido necessidade de raspá-
los durante a longa travessia marítima en-
tre Portugal e Brasil, pois estavam infesta-
dos de piolhos que proliferavam em razão 
das condições precárias e anti-higiênicas 
nas embarcações. Vendo-as deste modo, 
as senhoras da sociedade carioca, julgan-
do ser esta a última moda na Europa, tam-
bém passaram a rapar os cabelos e a usar 
turbantes ...
Estas mesmas cenas, embora com outro 
revestimento, se repetem quase que diaria-
mente entre nós e no Direito Administrati-
vo brasileiro são, infelizmente, muitíssimo 
comuns. Institutos do Direito alienígena, 
e que foram concebidos, como é natural, 
em vista das vicissitudes históricas do País 
que os engendrou, são repetidos no Brasil 
com a máxima ingenuidade, embora não 
tenham a mais remota correlação com a 
nossa realidade jurídica, e algumas vezes 
se encontrem, mesmo, em aberto contras-
te com o que resulta das disposições cons-
titucionais pátrias. [...]10

De outro turno, sequer o princípio da efici-
ência é algo novo no contexto do ordenamento 
jurídico. É de Celso Antônio Bandeira de Mello 
o alerta de que “o princípio da eficiência não pa-
rece ser mais do que uma faceta de um princí-
pio mais amplo já superiormente tratado, de há 
muito, no Direito italiano: o princípio da ‘boa 
administração’, que “significa, como resulta das 
lições Guido Falzone, em desenvolver a ativi-
dade administrativa ‘do modo mais congruen-
te, mais oportuno e mais adequado aos fins a 

10 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito 
Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 
p. 1051/1052.
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serem alcançados, graças à escolha dos meios 
e da ocasião de utilizá-los, concebíveis como 
os mais idôneos para tanto”, de modo que tal 
“dever, como assinala Falzone, “não se põe sim-
plesmente como um dever ético ou como mera 
aspiração deontológica, senão como um dever 
atual e estritamente jurídico” .11

Por fim, algumas breves considerações críti-
cas e construtivas a respeito do Conselho Nacio-
nal de Justiça - CNJ.

O Conselho, como se disse, tem sido o atual 
artífice na luta pela eficiência no Poder Judiciá-
rio. No entanto, nessa luta irrefreável pela efici-
ência, e ao ensejo de realizar o controle externo, 
o órgão tem cometido excessos, alguns graves a 
ponto de comprometer a independência da ati-
vidade jurisdicional.

São decisões administrativas invadindo a 
reserva jurisdicional12 e exageros de controle 

11 Idem, p.122.
12 A título de exemplo, segue decisão proferida pelo 

Min. Cézar Peluso no MS 28537: “[...] É evidente a in-
constitucionalidade de qualquer decisão do CNJ – ou 
de interpretação que se dê a decisões do CNJ – que ten-
da a controlar, modificar ou inibir a eficácia de deci-
são jurisdicional, como se dá no caso, onde foram tidas 
“como ineficazes as decisões do Tribunal de Justiça do 
Maranhão que garantem a permanência nos Cartórios 
Extrajudiciais de ocupantes que não estão sob o abri-
go das hipóteses explicitadas nos artigos 4º (parágrafo 
único), 5º (§ 2º) e 8º da Resolução nº 80 do Conselho 
Nacional de Justiça” (fls. 54). As decisões do CNJ de 
modo algum podem interferir no exercício da função 
jurisdicional. É que as atribuições do CNJ são de na-
tureza puramente administrativa, disciplinar e finan-
ceira, donde não lhe competir, em nenhuma hipótese, 
apreciar, cassar ou restringir decisão judicial. Esta 
Corte, aliás, já deixou claro e assentado que, dentro 
das atribuições do Conselho Nacional de Justiça (art. 
103-B, § 4º), não cabe “nenhuma competência cujo 
exercício fosse capaz de interferir no desempenho da 
função típica do Judiciário, a jurisdicional” (ADI nº 
3.367, de minha relatoria, DJ de 17.03.2006). Daí vem 
logo a manifesta inconstitucionalidade do disposto no 
art. 106 do Regimento Interno do CNJ, que preceitua: 
“As decisões judiciais que contrariarem as decisões do 
CNJ não produzirão efeitos em relação a estas, salvo 
se proferidas pelo Supremo Tribunal Federal”. Uma 
coisa é dispor dos meios próprios necessários a ga-
rantir a exeqüibilidade das suas decisões, tomadas na 
seara administrativa e financeira, cuja competência 
lhe é constitucionalmente cometida. Nesse sentido, 

que estiolam a liberdade administrativa do ma-
gistrado. Esquece-se, por vezes, que não há hie-
rarquia no Judiciário, e que o juiz, por ser agen-
te de estado, necessita de autonomia para gerir 
com responsabilidade sua atividade.

Isso sem falar nas obsessões por padro-
nizações e uniformizações de procedimentos, 
prática prejudicial e contraproducente quando 
feita à revelia da realidade das varas judiciais. As 
padronizações são relevantes, mas não quando 
exageradas e em demasia, não quando desres-
peitam as individualidades e as especificidades 
do caso concreto e do órgão judiciário, sobretu-
do o de primeiro grau.

Ademais, essa ânsia por controle e por re-
sultados tem ocasionado uma indesejável sobre-
posição de estruturas e atribuições administrati-
vas, o que, no fim, gera desorganização. Há um 
excessivo número de corregedorias13e incontá-
veis (e cada vez mais crescentes) instruções nor-

estou em que lhe é permitido exigir o cumprimento 
imediato de decisão ou ato seu, quando impugnado 
perante outro órgão que não o Supremo Tribunal Fe-
deral, porque, aí, está diante de decisão visceralmente 
nula, uma vez editada por órgão absolutamente in-
competente (art. 102, I, letra “r”, da Constituição da 
República). Outra, porém, é expedir, no Regimento 
Interno, norma que traduza pretensão de atribuir 
competência jurisdicional e recursal ao CNJ, ou ve-
dação de exame jurisdicional de alegação de lesão ou 
ameaça de lesão a direito, em afronta direta ao art. 5°, 
XXXV, da Constituição da República. Assim, írrita, 
mais do que só na aparência, a decisão do CNJ que re-
conheceu como ineficazes as decisões do TJMA. [...] 
Do exposto, defiro a liminar, para manter a eficácia 
das decisões judiciais proferidas pelo TJMA, se atin-
gidas pela decisão do CNJ. [...]” (DJE nº 20, divulgado 
em 02/02/2010). (grifei)

13 Um juiz federal de primeiro grau presta contas à ou-
vidora da Justiça, à Corregedoria do Tribunal Regio-
nal, à Corregedoria do Conselho da Justiça Federal 
– CJF e ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ. São 
inúmeros os expedientes para analisar e responder. 
São sobreposições institucionais desnecessárias, que 
acabam por afastar o juiz de sua atividade-fim. Ape-
nas a título de passagem e de modo a instigar o de-
bate, particularmente entendo que com a criação do 
CNJ poder-se-ia inclusive pensar na extinção do CJF, 
até porque semelhante órgão não existe no âmbito es-
tadual (não há um ‘Conselho das Justiças Estaduais’ 
que funcione como órgão intermediário entre os Tri-
bunais Estaduais e o CNJ).
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mativas a serem seguidas, estas com conteúdos 
muitas vezes conflitantes.

De todo o modo, confia-se que sejam equí-
vocos decorrentes de um excesso de ímpeto do 
órgão, o que, até certo ponto, é natural e ineren-
te às instituições recém-criadas.

5 Conclusão
Do Judiciário espera-se boa-gestão, planeja-

mento, resultado. Mas a eficiência não pode ser 
conquistada com atropelos e tropeços a princí-
pios caros ao Estado Democrático de Direito, 
como segurança jurídica, justiça das decisões e 
legalidade. Oportuna a citação de Celso Antô-
nio Bandeira de Mello14:

A Constituição se refere, no art. 37, ao 
princípio da eficiência. Advirta-se que tal 
princípio não pode ser concebido (entre 
nós nunca é demais fazer ressalvas óbvias) 
senão na intimidade do princípio da legali-
dade, pois jamais uma suposta busca de efi-
ciência justificaria postergação daquele que 
é o dever administrativo por excelência.

Finalizo o artigo com uma advertência do 
Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal 
Federal – STF: “Paga-se um preço por viver em 
um Estado de Direito – e é módico, estando ao 
alcance de todos -, o respeito irrestrito à Cons-
tituição Federal e às normas abstratas com ela 
compatíveis. Esse arcabouço a todos, indistinta-
mente, submete. Descabe potencializar, em de-
trimento dela, o pragmatismo, mesmo porque 
não falta criatividade, não faltam “bem-inten-
cionados 15”.

Que a guerra contra a ineficiência do Judiciá-
rio não se transforme em uma vitória de Pirro.

14 Idem, p. 123.
15 “DECISÃO JUIZ – ATRIBUIÇÕES CONSTITU-

CIONAIS – DESVIRTUAMENTO: JUÍZES AUXI-
LIARES E JUÍZES ASSESSORES – MANDADO DE 
SEGURANÇA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONS-
TRADA – LIMINAR INDEFERIDA. [...]2. Confor-
me dispõe o artigo 109 da Carta Federal, aos Juízes 
Federais compete processar e julgar as ações men-
cionadas nos respectivos incisos. Em harmonia com 
esse texto, tem-se o artigo 118 da Lei Complementar 
nº 35/79 – LOMAN: Art. 118. Em caso de vaga ou 
afastamento, por prazo superior a 30 (trinta) dias, de 

membro dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Re-
gionais, dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais de 
Alçada, (Vetado) poderão ser convocados Juízes, em 
Substituição (Vetado) escolhidos (Vetado) por deci-
são da maioria absoluta do Tribunal respectivo, ou, se 
houver, de seu Órgão Especial: [...] Surge, à primeira 
vista, conflitante com o texto constitucional, revelan-
do rotundo desvio de função, previsão no sentido de 
convocar-se Juízes para atuarem como verdadeiros 
assessores, muito embora utilizado sutil jogo de pala-
vras, afirmando-se que serão auxiliares dos Juízes que 
integram o Tribunal. A lei não pode fazer de um Juiz 
um auxiliar, um assessor de quem quer que seja. E o 
pior, “descobrindo um santo para cobrir outro”. Ex-
plico: passa-se a ter um Juiz sem Vara, à margem da 
atuação que lhe é própria, deslocado de suas funções, 
ausente, consideradas as atribuições do cargo previstas 
na Carta Federal. O procedimento prejudica a área 
que aponto como pedreira da magistratura - a primei-
ra instância – e, consequentemente, os jurisdicionados. 
Tudo isso ocorre a pretexto de agilitarem-se os traba-
lhos nos Tribunais, pouco importando o meio, pouco 
importando a gritante inversão de valores. Passa-se 
a ter o Juiz-assessor, o Juiz-auxiliar, figuras que tal-
vez somente gerem uma vantagem - e mesmo assim 
creio-a infrutífera, presente o apego maior a princí-
pios -, a convivência estreita com a cúpula do poder, 
quiçá lubrificando as engrenagens de uma carreira 
profissional célere. Alfim, cumpre indagar: quantos 
cargos destinados a Juiz há em cada Tribunal? Quan-
tas cadeiras – e a previsão é exaustiva, ante a coin-
cidência com o número de cargos criados por lei ou 
pela Constituição - existem neste ou naquele Tribu-
nal? A resposta salta aos olhos e a percepção, por isso 
mesmo, está ao alcance de todos, especialmente dos 
que exercem com fidelidade a missão sublime que é a 
de julgar. Oxalá venha a prevalecer a verdade, no que 
voltada aos interesses maiores da República. Juiz de 
primeira instância não é assessor, não é auxiliar de in-
tegrante de tribunal, com este não se confunde, sendo 
limitada a possibilidade de substituição. O que se dirá 
do implemento de verdadeira sobreposição revelada 
pelo fato de, sem o afastamento do titular conside-
rada causa prevista na LOMAN, o convocado fazer 
as vezes deste, inclusive comparecendo a sessões, em 
desprezo total, nesse caso, ao princípio do Juiz natu-
ral. Imaginem transportada a prática, em verdadeira 
clonagem humana e jurisdicional, para os tribunais 
superiores, para, até mesmo, o Supremo! Será o máxi-
mo em termos de desvirtuamento, afastando-se pre-
dicado da administração jurisdicional – a organização 
rígida de seus órgãos. É tempo de perceber-se noção 
comezinha: em Direito, especialmente o instrumental, 
o meio justifica o fim e não o inverso, sob pena de ter-se 
o descalabro, a babel. A questão alusiva à sobrecarga 
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tal.mj.gov.br/data/Pages/MJBB93AF25PTBRIE.htm).

crônica de processos enfrentada nos tribunais reclama 
outras soluções e não delegações espúrias do ofício ju-
dicante. Paga-se um preço por viver em um Estado de 
Direito – e é módico, estando ao alcance de todos -, o 
respeito irrestrito à Constituição Federal e às normas 
abstratas com ela compatíveis. Esse arcabouço a todos, 
indistintamente, submete. Descabe potencializar, em 
detrimento dela, o pragmatismo, mesmo porque não 
falta criatividade, não faltam “bem-intencionados”. 
O mais consentâneo com a ordem jurídico-consti-
tucional teria sido o Conselho Nacional de Justiça 
pronunciar-se contra qualquer convocação que im-
plicasse transmudar Juiz em auxiliar ou assessor. Mas 
isso não aconteceu com a extensão desejável, haven-
do-se limitado, tão somente, o número de deslocados 
de suas funções. Ocorre que o mandado de segurança 
não é ação de mão dupla e somente cabe, assim, inde-
ferir a liminar, no que o pedido importa em resulta-
do extravagante, ou seja, a convocação, praticamente 
irrestrita, de Juízes para assessorar ou auxiliar. Pobre 
magistratura nacional, ante a ambivalência verifica-
da! Pobre magistratura nacional, ante o abandono da 
sua razão de ser! 3. Em face dessas premissas, indefi-
ro a cautelar. 4. Solicitem informações ao Conselho 
Nacional de Justiça e, uma vez prestadas, colham o 
parecer do Procurador-Geral da República. 5. Publi-
quem. Brasília – residência –, 20 de fevereiro de 2010, 
às 18h15. Ministro MARCO AURÉLIO (Regimento 
Interno do Supremo, artigo 38, inciso I) (MS 28627, 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Decisão Profe-
rida pelo(a) Ministro(a) MARCO AURÉLIO, julga-
do em 20/02/2010, publicado em DJe-037 DIVULG 
01/03/2010 PUBLIC 02/03/2010) (destaquei)
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