
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 6668937

Cuida-se de procedimento instaurado pela Diref/DF destinado a apurar a legalidade
do que denominou incentivos funcionais concedidos aos servidores da 15ª Vara.

Segundo o Oficio/Diref 5537702, o Juiz Federal Substituto Rodrigo Parente Paiva
Bentemuller, no exercício da titularidade da 15ª Vara, comunica que aquele Juízo concede folgas a
título de incentivo funcional para metas alcançadas pelos servidores daquele juízo. Essa informação
foi retirada do Oficio GABS CONJ 557/2017, em que o magistrado solicita à DIREF/SJDF, nos termos
da  Resolução  Presi  600-08/2008,  a  inscrição  da  15ª  Vara  na  premiação  Categoria  Destaque
Institucional. Apresenta justificativa nos seguintes termos:

A unidade vem alcançando resultados positivos, principalmente nos últimos 07 (sete)
meses, com aumento da celeridade na tramitação processual e redução do acervo.

Em comparação no período acima, usando como base o demonstrativo de tramitação
ajustada constante do relatório “Transparência em Números” da Seção Judiciária do
Distrito Federal, o acervo foi reduzido em mais de 8% (oito por cento) passando de
3.024, em 30/12/2016, para 2.768, em 31/07/2017, reduzindo, em números absolutos,
256 (duzentos e cinquenta e seis) ações, com média mensal superior a 36 (trinta e seis)
processos baixados.

Para se alcançar esse resultado, foi estabelecido um plano de meta, com triagem de
processos, elegendo dois pontos importantes: redução do acervo e a secretaria manter
0 (zero) processos parados há mais de 60dias. Como incentivo, quando a secretaria
atinge as metas redução de acervo e manutenção da tramitação abaixo de 60
(sessenta) dias, cada servidor obtém o direito de usufruir 02 (duas) folgas no mês.
Uma para cada meta alcançada.

Os gabinetes, através dos seus magistrados e apoio da assessoria, realizou mutirões,
que foram precedidos de triagem e classificação para identificação e planejamento de
metas, visando a diminuição do quantitativo de processos conclusos para sentença e
decisão (...). (Doc. 4788301)

O Juízo da 15ª Vara informou que a prática adotada procurou incentivar os servidores
daquela unidade a produzirem mais, e que os resultados positivos — redução do prazo e do quantitativo
de processos em tramitação — foram alcançados, além de propiciar incremento de qualidade de vida no
ambiente de trabalho (Doc. 5605446).

O então Corregedor Regional acolheu a manifestação do juiz auxiliar (Doc. 5646101)
e despachou no sentido de que a Administração (de recursos humanos) se manifestasse a respeito da
legalidade das folgas (Doc. 5646947). Por isso, foram ouvidas a DILEP (Doc. 5694675) e a DIGES
(5713635).

SEI/TRF1 - 6668937 - Decisão https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 4 21/08/2018 11:48



O juiz titular da 15ª Vara,  Francisco Codevila,  apresentou informações adicionais
esclarecendo que a prática de se conceder folgas/abono aos servidores em razão do cumprimento das
metas fixadas, foi implementada por mim, desde quando fui removido para a vara, em março de 2015.
O Juiz Rodrigo apenas deu continuidade ao plano de gestão da vara já consolidado. E que tal prática
já tinha sido também implantada na 6ª Vara/SJDF, no início dos anos 2000, o que, inclusive, rendeu
àquela unidade o prêmio “Destaque Institucional”, curiosamente, o mesmo prêmio para o qual o Juiz
Rodrigo  registrou  a  candidatura  desta  Vara,  no  exercício  de  2017,  fato  que,  infelizmente  e
surpreendentemente, acabou por redundar na instauração do presente SEI. (Doc. 6575230)

Os autos retornaram à COGER para decisão (Doc. 6457949).

Decido.

Antes de analisar especificamente a atuação dos magistrados que administram a 15ª
Vara/SJDF, faz-se necessário tecer algumas considerações a respeito da gestão de pessoas no serviço
público federal.

A Administração Pública brasileira passou por três modelos diferentes de gestão: a
administração patrimonialista,  a  administração burocrática  e  a  administração gerencial  (sistêmica).
Nenhum desses modelos foi totalmente superado ao longo do tempo, mas é certo que surgiram para
suprir as deficiências do modelo anterior, introduzindo novos conceitos ou transformando outros que
não eram adequados para o bom desempenho e funcionamento do Estado.

Atualmente,  a  partir  das  reformas  constitucionais  (em  especial a  EC  19/1998),
podemos afirmar que a Administração Pública atual é gerencial, o que exige cada vez mais qualidade
na prestação do serviço público,  elevado grau de eficiência na utilização dos recursos disponíveis,
profissionalização  do  servidor,  controle  dos  gastos  públicos,  atendimentos às  expectativas  e
necessidades dos usuários cidadãos, entre outros.

O Decreto 5.707/2006, que instituiu a política e as diretrizes de desenvolvimento de
pessoal  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional,  e  regulamenta  os
dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, confirma e reforça a administração gerencial
do serviço público federal, inclusive do judiciário.

Respeitados  os  princípios  constitucionais  regentes  da  Administração  Pública,  a
administração gerencial foca no resultado, exigindo do gestor público maior agilidade na tomada de
decisões,  mais  flexibilidade  e  criatividade,  somadas  à  responsabilidade  social  e  desenvolvimento
sustentável.

Enfim, em substituição à administração burocrática, que direciona parte significativa
dos  recursos  públicos  para  atender  às  necessidades  da  própria  burocracia,  avança-se  para  a
administração gerencial, fazendo-se o controle por resultados, em prol do atendimento das necessidades
dos cidadãos, tendo como um dos seus pressupostos a confiança limitada, e não a desconfiança total.
(Moreira,  João  Batista  Gomes.  Direito  Administrativo:  da  rigidez  autoritária  a  flexibilidade
democrática. Belo Horizonte: Forum, 2005. p 11-12).

Neste episódio, que envolve a administração da 15ª Vara, observa-se que o processo
foi conduzido pelo setor administrativo — de ambas as instâncias — sob a ótica da administração
burocrática, partindo de interpretação rígida das normas que cuidam da gestão dos recursos humanos,
descurando das normas que atribuem ao juiz titular da Vara a administração da sua secretaria, sem fazer
nenhuma menção aos excelentes resultados alcançados e ao atendimento dos comandos constitucionais
que exigem a prestação jurisdicional célere e de qualidade, na medida em que a razoável duração do
processo constitui uma garantia constitucional, a exigir dos administradores do sistema de Justiça uma
atuação proativa e criativa.

De acordo com o Provimento COGER 129/2016,
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Art. 60. A titularidade da vara será exercida por juiz federal ou, na sua falta, por juiz
federal ou juiz federal substituto mais antigo, nela em exercício. São encargos
inerentes da titularidade o exercício dos poderes hierárquico, disciplinar e
regulamentar sobre os serviços e servidores da secretaria.

§ 1º Ao juiz federal cabe, com exclusividade, a administração da vara e das demais
providências de ordem administrativa, inclusive a indicação para provimento de
cargos e funções comissionadas da secretaria e do seu gabinete. As providências
urgentes podem ser adotadas pelo juiz federal substituto na ausência ocasional do juiz
federal, e, sendo de natureza administrativa, sujeitam-se a posterior ratificação.
(Destaquei).

Assim, compete ao juiz titular — ou o juiz substituto no exercício da titularidade —
gerir  os  servidores  da  sua  Vara,  no  exercício  dos  poderes  que  lhes  são  conferidos  pelo  citado
Provimento COGER — poderes hierárquico, disciplinar e regulamentar sobre os serviços e servidores
da secretaria, e a intervenção desta Corregedoria PE cabível apenas nos casos de erros e abusos (inc. VI
e VIII do art. 6º do Provimento Coger 129), o que não se verifica no caso em apreço.

A análise da questão em exame pela DILEP foi incompleta, pois considerou apenas as
normas que fixam a jornada de trabalho dos servidores e as faltas sem justificativa. Não considerou a
competência do juiz titular (ou no exercício da titularidade) para gerir os serviços e servidores da sua
respectiva secretaria, a possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho pelo gestor da unidade, e
que as ausências dos servidores não se constituem em faltas injustificadas a enquadrar no disposto no
art. 44, da Lei 8.112/1990, para fins de decretar a perda da remuneração, na medida em que foram
autorizadas pelo superior hierárquico, gestor máximo da unidade.

Assim, se por um lado o caput do art.  19 da Lei 8.112/1990 estabelece a jornada
máxima e mínima de trabalho, por outro, no §1º informa que os ocupantes de cargo em comissão ou
função de confiança submetem-se a regime integral de dedicação ao serviço, e podem ser convocados
sempre que houver interesse da Administração — e a quase totalidade dos servidores da 15ª Vara
recebem gratificação/função  e,  portanto,  já  estão  submetidos  ao  regime  de  dedicação  ao  serviço.
Compete,  portanto,  ao  gestor  da  unidade  (ou  seja,  o  juiz  titular  ou  na  titularidade)  analisar  a
conveniência  e  a  oportunidade,  em  prol  do  serviço,  de  se  conferir  a  esses  servidores  dias  de
compensação pelos serviços prestados e metas cumpridas.

Além disso,  o  Decreto  1.590/1995 que  dispõe  sobre  a  jornada  de  trabalho  dos
servidores da Administração Pública Federal (...), permite que os dirigentes máximos dos órgãos (no
caso de Vara Federal, leia-se juiz titular ou na titularidade) autorizem a flexibilização da jornada de
trabalho (§ 2º), como aconteceu na 15ª Vara, a partir de critérios claros e objetivos, que trouxeram
resultados comprovados e positivos na prestação jurisdicional.

As ações de gestão implantadas na 15ª Vara Federal estão em consonância com o
Planejamento de Gestão Estratégica no âmbito  do Poder  Judiciário (...)  instituído  pelo Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Resolução 70/2006, que expressamente prevê como objetivo
estratégico  garantir  a  agilidade  nos  trâmites  judiciais  e  administrativos  (eficiência  operacional),
desenvolver  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  dos  magistrados  e  servidores,  motivar  e
comprometer magistrados e servidores com a execução estratégica (ação institucional).

Por fim, registro que em, que pese manifestação anterior da Coger, em que transfere
para a Diges a análise da legalidade das folgas por ganho de produtividade concedidas pelos juízes no
exercício da titularidade da 15ª Vara Federal/SJDF (documento SEI 5646101), compete exclusivamente
a esta Corregedoria Regional decidir sobre a atuação dos magistrados e suas consequências para os
servidores que lhes estão subordinados.
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Diante do exposto, não verifico erro ou abuso dos juízes que exerceram a titularidade
na 15ª Vara e, no âmbito da sua competência de gestão da Secretaria, concederam incentivos funcionais
aos servidores. Em consequência, nada a prover quanto ao Ofício SJDF-Diref (5537702).

Após as notificações e intimações dos interessados e da Diges, conclua-se o processo
nesta unidade.

MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ªRegião

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 21/08/2018, às 10:52 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 6668937 e o código CRC 55A433AA.
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