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Apresentacao

A presente publicacao, formando 0 decimo primeiro volume da Colecao

[ornada de Estudos Esmaf, reune os artigos elaborados em torno da ternati

ca desenvolvida ao longo da II Iornada de Planejamento e Gestae da Esco

la de Magistratura Federal da t- Regiao, realizada na cidade de Brasilia/DF,

no periodo de 30103 a 01/04/2011, onde foram proferidas conferencias pelos

professores Mario Sergio Cortella -"Qual ea tua obra?"; Francisco Rage Bit

tencourt - "Eflcacia e tempo"; Denize Athayde Dutra da Costa - "Cada lider

tem 0 subordinado que merece", Carlos Henrique Borlido Haddad - "Os pri

meiros passos em nova vara federal"; Americo Marques Ferreira - "Desafios

e oportunidades de sinergia"; Cintia Menezes Brunetta - "Execucao 'bate

pronto': cumprimento de decisoes judiciais na era virtual"; Marcelo Eduardo

Rossitto Bassetto - "Simplificacao de procedimentos e pericias nos Juizados

Especiais Federais"; Marcos Alaor Diniz Grangeia - "Gestae democratica das

varas do Poder [udiciario".

Para muito alem de simples requisito para certificacao de aproveitamen

to dos magistrados participantes, representa 0 reclamo it apresentacao de tais

trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um convite it

producao intelectual por parte dos magistrados, seus destinatarios, com os

olhos voltados it import!mcia da doutrina que venham a realizar, inclusive

como fonte de consulta e instrumento de auxilio na resolucao de questoes que

se apresentam no dia a dia do labor institucional.

Aqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram

sua publicacao, nosso muito obrigado.

E a todos, uma boa leitura.

Desembargador federal Carlos Moreira Alves



A qestao do Poder Judlciarlo e a judlclalizacao da
saude: 6rgaos tecnicos de medlacao como mecanisme

de solucao de controversies no acesso a medicamentos
e tratamentos de saude

Allton Schramm de Rocha'

A preocupacao com a boa gestae dos services publicos nao escapa,
evidentemente, ao Poder [udiciario. Tambern nesse setor, se compreende a
necessidade de metas, objetivos estrategicos, pautando-se pela ideia de que a
instituicao tem de chegar a algum lugar.

Em outras palavras, nao se pensa mais num orgao simplesmente
inerte e que nao deva ter uma preocupacao imediata com 0 resultado geral de
suas acoes. Hoje se sabe que ao Poder Iudiciario nao s6 elicito, mas recornen
davel se preparar para as expectativas de demandas judiciais, de forma a que
a prestacao jurisdicional se de de modo celere e eficiente.

Por isso, cada vez mais, hoje em dia, ouve-se falar tanto de gestae,
planejamento estrategico, metas e objetivos tracados ao Poder Iudiciario, como,
por exemplo, aqueles delineados pelos orgaos de supervisao administrativa e
financeira-.

Quando se fala em gestae, pensa-se, entre outras possibilidades, no
esforco em se decidir de antemao como um service sera objetivamente pres
tado. Indicam-se as possiveis ferramentas, preparacao pessoal e instrumental
para que esse servico mantenha um padrao de qualidade, enderecado a todos.

Ecerto que, em se tratando de demandas judiciais, dada a natureza
peculiar desse service publico, as medidas de gestao tern de ser conveniente
mente ajustadas. Resultados quantitativos, por exemplo, nao garantem, por si

1Iuizfederalsubstituto.

2 £ 0 casu do Conselho da Iustlca Federal.orgao vinculado ao SuperiorTribunalde Iustica e que, nos ter
mas do art. 105,panigrafo unlco, II,da Constitulcao Federal,incumbe-se de exercer, na formada lei, a
supervisao administrativae orcamentarta da Iustica Federalde primeiro e segundo graus, como orgao
central do sistema e com poderes correcionals, cujas decisoes terao carater vinculante. In 0 Conselho
Nacional de Iustica exerce 0 controle da atuacao administrativa e financeira do Poder Iudiciarlo, nos
termos art. 103-B, § 4°, da CartaConstitucionaL
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sos, que 0 juiz de a decisao justa. Ate porque se trata de avaliacao que sempre
ficara it merce de outros fatores valorativos, expectativas individuais e coletivas,
sujeitas, enfim, ao crivo e conformidade dos interesses daqueles que avaliam.
As proprias partes do processo podem, v. g.,medir se a decisao objetivamente
foi ou nao justa - ainda que, na paixao dos acontecimentos, possam emitir
urn juizo negativo a respeito da decisao tornada, nao e impossive! que, apesar
disso, reconhecam 0 valor tecnico da sentenca proferida, mesmo voltada con
tra suas pretensoes, A comunidade juridica em geral, as autoridades de poder
constituido, no ambito dos tres Poderes republicanos, alem de toda a opiniao
publica emitem valoracoes, invariavelmente, sobre 0 Poder [udiciario. E, segu
ramente, 0 fortalecimento de acoes e medidas voltadas a garantir uma maior
celeridade, organizacao e presteza no trabalho dos juizes vai inequivocamente
favorecer 0 reconhecimento social da atividade judicial.

Urn dos pontos que se encaixam nessa necessidade de maior cuidado
com a gestao do Iudiciario diz respeito it reducao da inseguranca juridica, ja
que implica maior confianca na resposta institucional decorrente da violacao
e abuso de direitos. Esse sentimento que poe it prova a confiabilidade do Poder
[udiciario pode ser reduzido atraves de medidas de gestae que favorecam, por
urn lado, maior acesso a Iustica e, por outro lado, a criacao de mecanismos que
diminuam a necessidade de ajuizamento de acoes, alem, e claro, de fornecerem
instrumentos materiais e pessoais necessaries it realizacao da atividade fim.

Efundamental, pois, orientar-se por fornecer os instrumentos pes
soais e materiais de trabalho e, por outro lado, otimiza-los de modo a propi
ciar que aconteca a solucao das controversias judiciais, em prazo aceitavel. E
sabido, no entanto, que muitos processos amargam por anos a fio, it espera
de uma solucao judicial, paralisados em prateleiras fisicas e agora tambem
virtuais, ate que tenham a chance de desfecho e, em muitos casos, perdem a
utilidade, devido ao tempo. A morosidade e reconhecidamente urn dos grandes
entraves do Poder Iudiciario, na analise e apreciacao de sua credibilidade pela
comunidade em geral',

Enquanto isso, os problemas de gestae so aumentam diante do acu
mulo pelo Poder [udiciario de novas funcoes oriundas da ampliacao do pape!
do Estado na irnplementacao de politicas publicas, exigindo-lhe urn perm mais

3A morosidade e urn entre outros problemas na administracao judicial, como anota Andrei Koerner
(2002, p. 28-31).

II Jornadade Planejamentoe Gestae

proativo e efetivo no julgar'. Sem administracao e organizacao, as competencias
nao se realizam e acabam perdidas num universo de promessas nao cumpridas
e vazios jurisprudenciais de autocontencao.

Com efeito, a necessidade de efetivacao dos novos direitos garanti
dos it sociedade impulsiona a judicializacao, a maior necessidade de atuacao
do Poder [udiciario, Os direitos socials, sobretudo, carecem de afirmacao e
efetividade. 0 reconhecimento pelo Estado de direitos basicos it educacao,
saude, moradia e ao trabalho tern motivado grande insatisfacao social, ante a
discrepancia entre as promessas constitucionais e a realidade. Boaventura de
Sousa Santos (1999, p. 145) explica que "de tudo isto resultou uma explosao de
litigiosidade it qual a administracao da justica dificilmente poderia dar respos
ta", Para fazer frente a esses novos desafios de efetividade impostos ao Poder
[udiciario, fala-se da imposicao de se repensar 0 tempo e 0 modo de trabalho
executado, nao so se ampliando as formas de intervencao judicial, mas tambern
se democratizando 0 modo de seu exercicio.

Fala-se, hoje em dia, de reengenharia do Poder Iudiciarlo (LIMA,
2004, p. 126) com 0 proposito de se reinventarem certos procedimentos e
passos no andamento processual de modo a se dar a ele mais celeridade, sem
se descurar, todavia, dos principios basilares que tern de existir em todo pro
cesso, como 0 devido processo legal, a igualdade substancial entre as partes, a
ampla defesa e 0 contraditorio,

Urn dos pontos essenciais, nessa redefinicao do trabalho do [udici
ario, diz respeito it democratizacao do seu modo de decidir, sem se fechar a
postulados tecnicos de conhecimento e, em vez disso, tomar conhecimento
de informacoes uteis que podem se originar de diversos setores da sociedade.

Essa abertura interpretativa e decisoria do juiz faz-se premente hoje
em dia e e incentivada de diversas forrnas, a partir inclusive do proprio exem
plo instrutivo que oferece a cupula do Poder Iudiciario brasileiro, a saber 0

Supremo Tribunal Federal, que, nos ultimos anos, tern envidado esforcos para
ampliar a participacao do circulo de interpretes judiciais, na linha do pensa-

4Como explica Rogerlo Bastos Arantes (2004, p. 98), "Se pela via da protecao da liberdade os Iudiciarlos
de diferentes palses tenderam a se expandir com a lnstalacao de novas regimes llberal-democratlcos
no seculo XX, tambem pela via da promocao da igualdade alguns deles van conhecer urn tipo inespe
rado de expansao, que escapa itperspcctiva liberal e nao diz respeito itprotecao judicial das minorias
politicas: refire-me a transformacao do Iudictdrto em instancia de Implementacao de direitos sociais e
coletivos, especialmente na segunda metade do seculo xx.

11
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mento de Peter Haberle'. De fato, instituicoes processuais foram absorvidas
pela praxis juridica brasileira, incluindo-se figuras como 0 amicus curiae no
processo objetivo de controle de constitucionalidade, alem da audicao de pro
fissionais e especialistas sobre determinados assuntos com vistas a formacao
de uma conviccao que se ampare em uma racionalidade argumentativa.

Nesse campo, a gestae de processos deve se encaminhar para pro
cedimentos que prevejam a revisao de rotinas ultrapassadas de conhecimento
tecnico pOl' parte do magistrado e permitam a solucao de controversias sem
a temida morosidade jurisdicional, mas que, pOl' outre lado, cerquem-se de
razoaveis instrumentos de formacao de conviccao.

Um claro exemplo desse ponto de vista e que e usado como pano de
fundo deste trabalho diz respeito as demandas judiciais por medicamentos.
Ii. sabido que, a cada ano que passa, aumenta exponencialmente 0 numero de
processos judiciais em que se solicitam bens e services de saude ao Estado,
demandando ao Poder Iudiciario a intensa participacao nessa efetivacao e
concrctizacao de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e
a saude.

Uma das solucoes posslveis para 0 problema da judicializacao da
saude passa pela concepcao de instrumentos que deem ao magistrado subsidies
tecnicos para que ele possa julgar a demanda.

Mas nao so isso resolve 0 problema sob 0 ponto de vista da gestae e
administracao da [ustica. Ate porque ja ha instrumentos formais no sistema
processual vigente que possibilitam esse conhecimento tecnico, que e 0 mo
mento das pericias judiciais.

No entanto, sob 0 ponto de vista da gestae publica do setor, faz-se
premente a colocacao de outras opcoes para que esse conhecimento avance
em direcao a resolucao das controversias, Instrumentos que sirvam de ponte
entre 0 Iudiciario e as fontes de conhecimento tecnico, voltados a relacao en
tre 0 Iudiciario e a adrninistracao publica, alem da sociedade civil em gera!.
Iniciativa importante nesse sentido tem sido a criacao de orgaos tecnicos com
postos pOl' profissionais da area de saude, pesquisadores tecnicos, medicos,
enfim, que gozem de autonomia perante as instituicoes administrativas e que
tenham idoneidade para emilir opinioes e pareceres com vistas a oriental' 0

5 Parte-se da compreensao pluralista de que a interpretaceo eonstitucional e, por consegutnte, a
Interpretacao dos direitos fundamentals nao fieam adstritas a poucos, mas tern legitima partlctpacao
da eomunidade. Cf. HABERLE (1997, p. 15).
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julgador no momenta de decidir, sem a necessidade de se esperarem as etapas
tradicionais de conviccao tecnica (pericias judiciais), que podem ate se tornar
desnecessarias, conforme a eficacia da proposta acima indicada.

De fato, ja ha diversas expericncias nesse sentido, tendo 0 Conselho
Nacional de Iustica, no ultimo forum de saude pOl' ele realizado, recomendado
o fomento a instituicoes como essa, as quais perrnitirao a solucao de grande
parte das controversias judiciais, nao so propiciando a composicao dos conflitos
antes mesmo do ajuizamento da acao, como tambern subsidiando 0 magis
trado com informacces precisas que irao permitir a ele um julgamento mais
consciente das consequencias materials que cercam uma tutela jurisdicional
na area da saude. E demandas judiciais podem ser ate evitadas, se a criacao
de orgaos de interface ente 0 Iudiciario e a adrninistracao publica permitir
maior conhecimento acerca da incorporacao tecnol6gica de novos tratamentos,
procedimentos medicos e medicamentos, dos registros existentes e ate mesmo
avaliacao dos riscos sanitarios desses rernedios e procedimentos''.

Faz-se importante a presenca desses orgaos tecnicos de mediacao,
que tern sido denominados de "carnaras tecnicas" ou "nucleos de assessoria
tecnica", na medida em que possibilitam 0 rapido desfecho de acoes judiciais,
atraves da avaliacao dos pedidos formalizados em juizo, buscando solucoes de
modo celere para demandas de medicamentos e services de saude/, Ha casos
ainda em que podem prevenir acoes ate mesmo de carater coletivo, mediante
rotinas e decisoes administrativas de dispensacao de rernedios de modo mais
abrangente, incorporando-se novidades tecnol6gicas, com seguranca e efeti
vidade ao usuario,

6£ 0 que preconiaa 0 ministro Carlos Ayres Brito, con forme dlscurso proferido na ultima reuniiio dos
Comites Estnduais de Saude do Forum da Satide promovido pelo Conselho Nacional de Iustlca. Dtspo
nivel em: -cwww.cnj.jus.br>. Acesso em: 30 ago. 2011.

7Em noticia veiculada no sitio do CNJ consta a Instltutcdo de nucleo de atendimento tecnico no Tri
bunal de Iusttca do Rio de Janeiro: "0 Nucleo de Assessoria 'Iecnica do Tribunal de Iusttca do Rio de
Janeiro (TJRJ), que assessora os juizes em acoes de medicamentos, completa urn ano de atividade com
a emlssao de rnais de dots mil pareeeres. Para 0 presidente do TJRJ, 0 sueesso da iniciativa evlslvel,
com 0 erescimento de 20% no numero de laudos produzidos. 'Em 2009, foram 987; boje ja superamos
1.200', afirmou. 0 presldente do TJRJ expliea que 0 objetivo do NAT edar tranquilidade aos jutzes no
momento das decisoes e evltar fraudes. 'A equlpe tem 24 profissionais. Alem daqueles que atuam na
area adminlstrattva, temos 15 farmaceutlcos, dois enfermeiros, quatro nutricionistas e urn medico que
avaliam os pedldos com base nas prescricoes, documentos e htstortco dos pacientes-autores para aten
der a quem realmente neeessita dos remedies ou de tratamento especifico". Disponivel em: <www.cnj.
jus.br>. Acesso em: 28 ago. 20ll. 0 Tribunal de Iustlca do Estado da Bahia tambem conta com service
similar, disponibilizando inclusive sistema de plantae para atender os magistrados.

13
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De urn modo ou de outro, ha uma notavel mudanca de paradigma,
quando se admite urn novo modo de se dar lim a lides e se administrar a [ustica,
mediante a comunhao de objetivos concretos.
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Breves anotacoes sobre 0 juiz e a sua missao

Niiose aprende, Senhar, nafantasia,
imaginanda au estudando,

seniio vendo, tratando e pelejando.
(as Lusiadas, Luisde Camoes, Canto X, 153)

Alexandre Buck Medrado1

Introduc;:iio

Diz-se que todo juiz exerce uma funcao e urn papel na sociedade.
Assim, nao ha duvida que 0 papei do juiz tern se alterado ao longo da hist6ria
(v.g. guardiao do status quo, ativista, revolucionario, etc.), mas nao a sua funcao
primordial: a de julgar, revelando 0 direito aplicavel ao caso concreto.

Tal afirrnacao, contudo, tern sido atacada sob 0 argumento de que 0

juiz moderno de primeira instancia seria urn administrador de services judi
ciarios, cuja funcao seria a resolucao de conflitos, preferencialmente por meio
da conciliacao, ou em caso de julgamento, de forma rapida, em poucas linhas
e fiel it jurisprudencia,

Assim, para que este service judiciario fosse eficaz, seria necessario a
este juiz, ou melhor, administrador de services forenses, capacidades de gestao
e planejamento nao desenvolvidas na sua formacao juridica.

o juiz e asqualidades para suamissiio

Discordamos da afirmacao de 0 que juiz seria urn administrador
de servicesjudiciarios. A funcao precipua do juiz continua a de, com firmeza
serena, historiar os fatos e, entre as brumas das meias verdades trazidas pelas
partes, encontrar a verdade possivel (processual).

A administracao dos services auxiliares e funcao secundaria do juiz,
como sempre foi e e em tantas outras profissoes. Assim, 0 medico que, depois
de anos de service atendendo pacientes, passa a administrar tambem urn setor

[uiz federal.
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do hospital, 0 engenheiro que sai da obra e passa a administrar recursos hu
manos e materiais no escritorio da empresa ou 0 oficial militar que troea a
rotina exclusivamente castrense por atividades de administracao de homens
e logistica.

Desta forma, nao se deve buscar ou procurar no juiz qualidades de
administrador: dinamismo, inovacao, visao, etc., e sim qualidades de juiz:
independencia, integridade, clareza, coragem e compromisso com a Justica,
isto e, com as pessoas que procuraram, no Poder Iudiciario, a solucao para os
seus conflitos,

Ora, isto nao quer dizer, absolutamente, que 0 juiz nao precis a sa
ber administrar, pois tem, ao menos, a sua vara (senao um forum) para fazer
funcionar a contento. 0 que quer se dizer eque 0 juiz devera cuidar da admi
nistracao atraves da escolha e fiscalizacao das pessoas certas, entre elas, por
certo 0 diretor de secretaria. Este sim devera ter as qualidades do administra
dor. Por isso, inclusive, com a clareza de sempre aponta Wladimir Passos de
Freitas (2011):

E ai se ve urndos erros mais comuns no Poder Iudiciario, que e 0 de escolher
para tais funcoes, exclusivamente, bachareis em Direito, esquecendo-se
que existem graduados em administracao publica, com conhecimentos
especificos.

Assim, ao juiz cabera, alem de fiscalizar 0 exercicio das atribuicoes
conferidas pelas normas do Tribunal aos servidores, saber delegar e saber co
brar daqueles vinculados a sua vara. Mas frise-se que acredito que de/egar
nao significa apenas transferir responsabilidades pela adrninistracao do juizo,
mas sim definir claramente suas funcoes, estabelecer rotinas funcionais, criar
padroes de atendimento as partes e advogados, etc.

Por fim, saber cobrar envolve 0 conhecimento especifico das atri
buicces, como fundamento legal ou limites minimos de tarefas, de forma a
que a cobranca seja especifica, fundamentada. Cobranca firme, mas educada,
ate porque se sabe que a falta de equilibrio revela apenas inseguranca e nao ha
"tropa" cujo moral (motivacao) permane~a alto com um lider sem inteligencia
emocional, isto e, sem conhecimento e controle de suas proprias ernocoes.

Nesse contexto, voltamos a analise das qualidades ou inteligencias
mais necessarias ao julgador. A premiada historiadora americana Barbara
Tuchman (1991, p. 213) afirmava que:

o tipo de inteligencia varia, suponho, de acordo com a ocupacao. No medi
co, deve ser a inteligencia da compreensao, no advogado, uma inteligencia
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pessimista, invariavelmente; no historiador, deve ser exata, investigadora
e sintetizadora.

E quanto ao juiz, qual 0 tipo de inteligencia seria mais adequada a
sua rnissao? Talvez um espirito finalista (ou utilitarista sem preconceitos), que
nem as tentacoes e fetiches das teorias do processo civil ou penal 0 deixassem
esquecer que seu objetivo e solucionar a lide.

Nesse sentido afirma Luigi Ferrajoli (2006, p. 63):

Dai resulta, entre outras coisas, uma ulterior deforrnacao profissional da
subjetividade do juiz e dos demais homens das leis que se movem no pro
cesso, quer dizer essa especifica cerracao do "espirito [orense, espirito de
litigio, enredo e cabala" que ainda hoje os torna mestres em complicar 0

que e simples e em simplificar 0 que e complexo, de modo a fazer com que
Bentahan definisse a jurisprudencia como "aarte de ignorar metodicamente
a que conhecido do mundo inteiro".

Assim, parece-nos ser uma qualidade essencial do juiz 0 compromisso
com a busca de uma solucao justa para a lide que Ihe foi apresentada.

Os sentimentos de justica nao podem ser banidos da teo ria do direito nem
de sua administracao ... Pode-se acorrentar 0 direito com toda sorte de ca
deia e grilhoes, 0 juiz sabio arranja sempre urn rneio de libertar a vitima
(CARDOZO, apud Nogueira, 2001, p. 80).

Por fim, a solucao justa encontrada, 0 direito do caso concreto, deve
ser revelado de forma clara. Desta forma, a clareza ao decidir e fundamental,
pois "a dificuldade de escrever claro invariavelmente reflete urn pensamento
perturbado, em geral uma percepcao incompleta dos fatos ou de seu signifi
cado" (TUCHMAN, 1991, p. 217).

Conclusao

Nos principios de conduta judicial de Bangalore, sao indicados "seis
valores eleitos como as bases de urn codigo que viesse a nortear a atuacao
dos juizes em nivel mundial" (NA<;:6ES UNIDAS, 2008). Sao eles: a) inde
pendencia, b) imparcialidade, c) integridade: d) idoneidade, e) igualdade,
f) competencia e diligencia,

Inelutavelmente, todos este principios indicam qualidades que todo
o julgador devera ter no exercicio de seu solitario mister. Desta Iista, porem,

.;alvez tenha sido omitido 0 valor da coragem (moral), pols, como ha muito
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disse 0 marechal De Saxe:"A primeira de todas as qualidades e a coragem. Sem
ela as outras sao de pouco valor, ja que nao poderao ser usadas".
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A lrnportancla dos pactos republicanos na contribuicao
para 0 enfrentamento da morosidade e da excessiva

Iitigiosidade do poder publico,
sobretudo na Justica Federal

Carlos Geraldo Teixeira'

A consolidacao de urn efetivo Estado constitucional exige, inexo
ravelmente, urn modelo de Estado de direito marcado por uma Constituicao
efetivamente garantista (CADEMARTORI, 1999,p. 19-32). Uma Constituicao
definidora dos fundamentos e objetivos norteadores das acoes estatais, com
forca vinculante acerca das politicas publicas necessarias asua consecucao,
Uma carta politica asseguradora de direitos e garantias fundamentais - e
o mais importante - capaz de impor aos poderes constituidos a obrigacao,
relevantissima e finalistica, de implementa-los.

Ap6s 25 anos de ditadura militar, com a Constituicao Federal de
1988, surge no Brasil, pelo menos no plano constitucional, uma nova ordem,
guiada por ideais republicanos, valores democraticos, de cidadania e urn ex
tenso rol de politicas publicas, que, uma vez implementado, configura-se urn
estado de bem-estar social. Entretanto, tornar efetiva a chamada "constituicao
cidada" e urn enorme desafio.

E cada vez mais os cidadaos buscam a efetivacao dos direitos e garan
tias assegurados na Carta Magna, valendo-se, inclusive e em escala crescente, do
Poder judiciario, e em face, ate mesmo, da previsao constitucional da aplicabi
lidade imediata das normas garantidoras de direitos e garantias fundamentais
(art. 5°, § 1°), bern como da universalidade de acesso ajurisdicao: "A lei nao
excluira da apreciacao do Poder [udiciario lesao ou ameaya a direito" (art. 5°,
XXXV). E, ainda, da indeclinabilidade da prestacao jurisdicional, principio
basico da jurisdicao, segundo MORAES (2005, p. 72).

Os nurneros de acoes em tramitacao na justica brasileira-, ap6s a nova
ordem constitucional de 1988, e, consequentemente, a lentidao do [udiciario

1Iulz federal e mestre em direito socloarnblental.

2D e acordo com 0 Relatorto do ano de 20ID do Conselho Nacional de Iusttca, a Iusnca brasllelra 
};,)Justi~a Federal, do Trabalho e justice Estadual- recebeu, em 2009, 25,5 rnilhoes de novos processos,



20

Escolade Magistratura Federal da 1'1 Reqlao

brasileiro assustam os cidadaos de qualquer parte do mundo. A situacao do
acervo e a performance da [ustica Federal nao sao diferentes, e pcde-se dizer: e
mais grave se se considerar sua estrutura reduzida comparativamente a[ustica
Estadual e a[ustica do Trabalho.

Considerando ainda que, em decorrencia de sua cornpetencia es
tabelecida no art. 109 da CF, em qualquer demanda da [ustica Federal esta
presente urn ente publico federal', que, por dever constitucional, ha de atuar
com estrita obediencia aos principios constitucionais que informam a admi
nistracao publica, constantes do art. 37 da CF" destacando-se 0 da legalidade,
da moralidade e da eficiencia,

o atuar da administracao publica deve ser guiado invariavelmente de
forma a atender os fundamentos do Estado democratico de direito postos na
Constituicao Federal, em especial a cidadania, a dignidade da pessoa humana,
bern ainda os objetivos fundamentais de construir uma sociedade livre, justa
e solidaria e de promover 0 bern de todos.

Por outro lado, e dever do poder publico e da sociedade buscar a
materializacao dos preceitos constitucionais, ou seja, atuar com obediencia
estrita aos seus principios e diuturnamente concretizar suas normas.

Assim, exsurge, pelo menos numa analise teorica da Constituicao
Federal, que a lei, norma de regencia da administracao publica, e 0 proprio
atuar da administracao publica deveriam perseguir a efetivacao das normas
constitucionais, pautando-se pelos fundamentos constitucionais e refletindo-os
e buscando, incessantemente, e sem desvios, a realizacao dos objetivos cons-

1,28%a mats que em 2008. Somando-se ao estoque de ececs ajuizadas em anos antertores, tramitaram
86,6 milhdes de processos nos tres ramos da Iusttca em 2009. Dlsponivel em: <http://www.cnj.jus.br/
images/relatorios-anuais/cnj/reiatorio_anual_cnj_201O.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2011. Para matores
detalhes dos numeros da Iustica brasileira: vide tambern "Iusttca em Numeros'' no site do CN].

3De acordo cornlevantamcnto do Conselho Nacional de Iustka, 0 Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) eo rnalor litigante nacional, correspondendo a 22,3% das demandas dos ceru matores llttgantes
nacionnis, seguido pela Caixa Economica Federal, com 8,5%, e pela Fazenda Nacional, com 7,4%. Na
[ustica Estadual, 0 estado do Rio Grande do Sui e 0 maier Itttgante, com 7,7%das demandas, seguldo
pelc Banco do Brasil e pelo Banco Bradesco. la na esfera da Iustica do Trabalho, a Uniao ea maior
llttgante, com 16,7%das demnndas. 0 setor publico (estadual, federal e municipal), bancos e telefonias
representam 95% do total de processos dos cern matores litlgantes nacionals. Disponivel em: <http://
www.cnj.jus.br/noticias/cnj/13874:inss-lidera-numero-de-litigios-na-justica>. Acesso em: 28 jun.

2011.

4Art. 37. A administracdo publica, diretn e indireta de qualquer dos Poderes da Uniiio, dos Bsrados, do
Distrito Federal e dos Munidpios obedecera aos principles da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiencia [...J

II Jornada de Planejamento e Gestae

titucionais. E, assim, terem por guia e meta inseparaveis a protecao do bern
comum e do interesse publico, sob pena de, a permanecer essa excessiva litigio
sidade, nao mais se reconhecer na lei urn de seus pressupostos fundamentais:
a representatividade, a expressao da vontade da maioria, a tutela do interesse
publico e do bern comum; e a administracao publica nao mais poder se valer
de urn de seus atributos, com grande repercussao no ambito judicial, que e a
presuncao de legitimidade e veracidade dos seus atos",

Perquirir as razoes do enorme abismo que existe entre a constituicao
teorica e sua materializacao no Brasil transcende os objetivos deste ensaio. Pode
se mencionar como causas deste abismo: urn anacrcnico sistema eleitoral, em
que prevalecem os interesses das classes economicas mais bern organizadas,
refletindo uma baixa participacao e interesse popular nas definicoes dos can
didatos a cargos eletivos, principalmente no Legislativo; inexpressivo acorn
panhamento popular da atuacao dos eleitos; incipiente ou ate inexistente, em
alguns cases, postura civica:e reduzidissima participacao nas questoes coletivas
e publicas, que desaguam num deficit de representatividade nos Poderes Legis
lativo e Executivo, com reflexos na estruturacao do Poder Iudiclario e forma
de acesso aos tribunais superiores.

Destaque-se, ainda, a nossa federacao anomala com alta carga de
concentracao de competencias legislativas e, principalmente, dos recursos pu
blicos na Uniao. Por outro lado, com acentuada transferencia e descentralizacao
de cornpetencias materiais para os estados e municipios, sem a necessaria e
correspondente reparticao dos recursos financeiros.

Alie-se a ausencia de pianos de acoes publicus de longo prazo, inse
ridos num plano nacional de desenvolvimento, dando azo adescontinuidade
administrativa. Alem disso, a ornissao do poder-dever dos Poderes Legislativo
e Executivo de trazer a lume, respectivamente, a legislacao complementar e
acoes implementadoras dos direitos assegurados na Constituicao Federal, au
sencia de partidos politicos com atuacao compromissada com seus valores e
respectivos programas fundacionais.

Em consequencia, aflora uma superposicao do Poder Executivo,
sendo nitida a falta de cultura de respeito aConstituicao e atribuicoes dos
poderes constituidos, por parte de algumas autoridades governamentais, uma
complexa estrutura e alta carga tributaria aliada acorrupcao e adeficiencia na
contrapartida dos services publicos basicos como saude, educacao e seguranca,

:;yi?Sobre presuncao de legtnmtdade e de veracidade, vide: Dr PRIETO (2001, p. 182).
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o que leva a urn descompromisso, por parte de muitos, com a causa publica e,
ainda, a uma baixa rejeicao e compreensao popular dos efeitos deleterios da
sonegacao e da corrupcao, Nao menos importante de se mencionar e a ineficaz
e excludente politica criminal e, na mesma linha, 0 nosso sistema carcerario,
que, alem de indigno por ausencia absoluta de condicoes minimas em face da
superlotacao das cadeias e dos presidios, encontra-se falido, na pratica, ja que
nao cumpre a funcao legal de ressocializacao, em que pese a avancada lei de
execucoes penais.

Integra esse quadro a morosidade e ineficiencia do Poder [udiciario.
o grande numero de processos expoe e agrava cada vez mais esse estado de
coisas, com urn efeito ciclico e autopropulsor, resultando em descredito e em
frustracao de grande parte da populacao.

Nesse cenario, entre as causas estruturantes, e, especificamente, em
relacao ao Poder [udiciario, destaca-se a complexa estrutura judicial no Brasil
- praticamente 0 unico pais do mundo com quatro instancias julgadoras -,
tendo as cortes superiores uma extensa atuacao, bern como 0 grande mimero
de recursos processuais. E como se nao bastasse 0 enorme leque de recursos
previstos nas leis processuais, agregam-se os originados dos regimentos dos
tribunais, alern de a jurisprudencia acabar por alargar 0 rol de cabimento do
habeas corpus e do mandado de seguran~a, tudo a acabar por prestigiar uma
parte da populacao que po de contar com a assistencia de bons advogados",

Soma-se: 0 desprestigio as acoes coletivas, a lei limitou os legitimados
e a jurisprudencia acabou por construir uma interpretacao restritiva nao so
dos legitimados como tambem do campo material; nao estruturacao das defen
sorias publicas, notadamente a da Uniao; uma disfuncao no acolhimento dos
pleitos de gratuidade judiciaria e, por conseguinte, na distribuicao dos custos
do processo, 0 que acaba por permitir uma infinidade de acoes e recursos sem
custos por parte de demandantes com condicoes financeiras suficientes. Vale
registrar que esses se utilizam da gratuidade para nao suportarem os custos e
os onus processuais, levando ao Iudiciario uma serie de acoes ternerarias ou
recursos protelatorios, tudo em afronta aos principios que regem 0 acesso a
Justica e em agravo a efetividade da Justica,

Nao se poderia deixar de mencionar a ainda inoperante e ineficaz
comunicacao do Poder Iudiciario com a sociedade. Ressalvam-se aqui as suas
especificidades, entre elas a falta de cultura dos orgaos judiciais em divulgar

6 Vide artigo: PEC dos Recursos, caminho de urn sistema penal mats efetivo (FIORENZA, p. 2011).
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suas acoes, a questao orcamentaria e uma certa disfuncao de alguns setores da
midia no trato das questoes afetas ao Iudiciario, nao sendo raras as distorcoes,
as vezes ate propositais, quanta as cornpetencias e funcoes deste Poder. Por ve
zes, atribui-se indevidamente ao Iudiciario a responsabilizacao pela elaboracao
das leis, sobretudo as processuais e penais, assim como pela gestae das politicas
de seguranca publica, afetas, respectivamente, ao Legislativo e ao Executivo.

Esse quadro contrasta com 0 principio constitucional que assegura a
todos a razoavel duracao do processo administrativo e judicial e os meios que
garantem a celeridade de sua tramitacao (art. 5', LXXVIII, da CF).

Nesse cenario, chama a atencao, no [udiciario brasileiro e de forma
particular, na Iustica Federal, a excessiva litigiosidade dos entes publicos', 0

que contraria, de plano, 0 principio da legalidade e, por obvio, 0 da presuncao
de legitimidade do ate administrativo.

E esse estado de coisas e reconhecido pelas altas autoridades. Nesse
sentido, pertinentes as constatacoes do atual ministro da [ustica, Jose Eduardo
Cardozo, e do vice-presidente da Republica, Michel Temer, ambos com for
macae e carreira juridicas, por ocasiao de reuniao preparatoria do III Pacto
Republicano, realizada em 21/03/2011, na Escola de Direito da Fundacao Ge
tulio Vargas e divulgada pelo Conselho Nacional de [ustica'':

Na mesa redonda, 0 ministro da Iustica, JoseEduardo Cardozo, criticou a
litigiosidadeexcessiva gerada pela administracao publica e salientou a im
portancia de se promover0 maioracessoaIustica no Brasil. "Se de urnlado
temos a litigiosidadedo Estadocom a sociedade,que abarrota os tribunais,
de outro temos muitos brasileiros afastados da prestacao jurisdicional, com
direitos violados que nao sao levados a[ustica", afirmou. Segundo ele, e
preciso identificar as gargalos que dificultam a prestacao jurisdicional, a
partir de um trabalho conjuntoentre0 Legislativo, 0 Executivo, 0 Iudiciario
e a sociedade, que garanta a seguranl1a juridicae social no pais.

A litigiosidade causada pela pelo Poder Publico tambern foi motivo de
preocupacao apontado pelo vice-presidente da Republica, Michel Temer,
assim como as recursos classificados par ele "de ma-fe", que buscam ape
nas retardar 0 fim de urnprocesso judicial."Urn dos grandesgeradores de

7 Vide levantamento de marco de 2011 do Conselho Nacional de Iustica: Os 100 maiores litigantes. Dispo
ntvel em: <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>.
Acesso em: 28 jun. 2011.

8Conselho Nacional de Iusttca: Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/index.phpHttp:llwww.cnj.jus.
br/index.php?option=com_content&view=artide&id=13613:eleicoes-no-tjsp-serao-em-3-de-marco&
catid=1:notas&Itemid=169>. Acesso em: 28 jun. 2011.

23



24

Escolade Magistratura Federal da 1'1 Reqlao

processos na Iustica ea Executive", lamentou. Segundo pesquisa da FGV,
o Executivo Federal eresponsavel pela maior parte da demanda ao STF.

Agrava-se sobremaneira esse cenario, principalmente no ambito
municipal e estadual, e como a premiar a infensa litigiosidade do poder pu
blico, 0 esdruxulo instrumento do precatorio", fazendo tabula rasa os direitos
do cidadao, haja vista que, apos urn longo periodo de discussao judicial em
varias instancias, esses veem reconhecidos os seus direitos. Entretanto, a sua
implementacao, traduzida no pagamento por parte dos cofres publicos, eCOnS
tantemente adiada gra,as a sucessivas emendas constitucionais.

Essa lista de causas, mesmo que sintetica, ja serve para demonstrar
que as solucoes carecem de medidas de cunho legislativo, algumas de ordem
constitucional, como a forma de acesso aos tribunais superiores e suas com
petenclas. Outras, a serem adotadas no seio do Executivo, devem traduzir
efetivamente maior respeito a Constituicao e menor litigiosidade por parte
dos entes publicos, tanto da adrninistracao publica direta quanto da indireta.

Seria salutar a adocao das seguintes medidas: prestigiar acoes cole
tivas, incentivar a celeridade no procedimento administrativo, conferir maior
delegacao aos procuradores publicos para transacionarem e estimular a nao
interposicao de recursos no ambito judicial em afronta a jurisprudencia su
mulada dos tribunais.

No campo complementar das acoes equacionadoras, seria muito
bem-vinda uma atuacao mais estrategica e participativa do proprio Poder [u
diciario nOS projetos de lei que visem ao enxugamento do rol de recursos, bern
como na formacao de uma jurisprudencia que prestigie a celeridade do processo
e a eficiencia das decisoes judiciais, ai incluido, por obvio, 0 cumprimento
eficaz dessas decisoes, Tudo sern comprometer as garantias constitucionais
do contraditorio, da ampla defesa e do devido processo legal.

9Em outubro de 2005, juntamente com outros maglstrados federats, em missao nos EVA, promovida
pelo Conselho da Iusttca Federal epelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da America e com
vistas avisitacao e conhecimento da estrutura judiciaria daquele pais, presenciei a perplextdade de um
maglstrado da Suprema Corte do estado americano de Arkansas, em compreender 0 instrumento juri
dico do precatorio, Inextstcnte naquele pais, pols, em seu racioclnio conciso e pragmatico, se 0 Estado
pauta-se pela legalidade e pela presuncao de legtttmidade, nao deve, em regra, ser demandado. Se 0 for,
isso deve ser uma excepcionalidade, e mesmc assim, em caso de derrota judicial, deve Implementar
incontinent! 0 comando judicial, inclusive 0 pagamento, 0 mais nipido possivel, e empreender acoes
administrativas e legtslatlvas de forma a respeitar 0 direito do cldadao, prevenindo 0 acionamento da
via judicial, ou, no caso norte-america no, dos foras administrativos.

II Jornada de Planejamente e Gestae

No campo estrategico das acoes que envolvem 0 planejamento e
gestao de politicas e acoes que visem a melhoria desse quadro, afigura-se de
extrema relevancia a atuacao dos orgaos integrantes do Poder Iudiciario, com
relevo para os tribunais superiores e com destaque para 0 Supremo Tribunal
Federal, a mais alta Corte de Iustica do pais, a quem cabe, precipuamente,
a guarda da Constituicao. De se destacar tambem a importancia de atuacao
do Conselho Nacional de [ustica, haja vista que a esse compete 0 controle da
atuacao administrativa e financeira do Poder Judiciario, ai incluido 0 zelo pela
autonomia desse Poder (§ 4' do art. lO3-B da CF).

Em razao do comando constitucional, 0 Conselho Nacional de [ustica
tern a incumbencia de realizar a gestae estrategica e 0 controle administrativo
do Poder Iudiciario e da atuacao de seus membros, visando a sua integracao e
ao aperfeicoamento da prestacao jurisdicional, construir e desenvolver acoes
de forma participativa e alinhadas as necessidades mais prementes do Poder

[udiciario.

Nesse desiderato e apos a reforma do Iudiciario (EC 45/2004), as
cupulas dos Tres Poderes constltuidos, tendo por protagonista, no ambito
judicial, 0 presidente do STF, que acumula a funcao de presidente do CNJ,
vern formatando os pactos intitulados "Pactos Republicanos do Judiciario"
com vistas a urn Judiciario mais rapido e eficiente.

Como resultado do I Pacto, iniciado em 2004, pelo menos 16 projetos
de leis foram aprovados, de acordo com a agenciade noticia do Senado Federal,
com base em dados fornecidos pela Secretaria da Reforma do [udiciario do
Ministerio da [ustica":

Alteracoes no C6digo de Processo Penal: PL 4.203/01 (PLC 20/07 no Se
nado). Altera a funcionamento do tribunal do juri para criar a instrucao
preliminar, antes do recebimento da acusacao e da pronuncia, simplificando
o desaforamento e a instrucao em plenario.Transformado na Lei 11.689/08;
PL 4.205/01 (PLC 37/07 no Senado) Impede a condenacao fundamentada
em provas colhidas na investigacao, salvo em algumas hipoteses, alterando
a sistematica da pericia e da audiencia de testemunhas. Transformado na
Lei 11.690/08 (vetada parcialmente); PL 4.207/01 (PLC 36/07 no Senado).
Modifica dispositivos sabre a suspensao do processo e os procedimentos.
Transformado na Lei 11.719/08 (vetada parcialmente); PL 4.208/01 (PLC
111108 no Senado). Altera dispositivos sobre prisao, medidas cautelares e

10 Dlsponivel em: http://www.senado.gov.br/noticias/pesquisaRe.aspx~nrPq=l&pesquisaMenu=pesqu i
saMenu&tipo Pesquisa=1&txtPalavraChave=27042009. Acesso em: 28 jun. 2011>.
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liberdade provisoria, Aprovada cam alteracoes pelo Senado em 0110412009,
volta a Camara.

Alteracoes no Codigo de Processo Civil: PL 3.253104 (PLC 52104na Sena
do), A liquidacao e a execucao da sentenca judicial deixam de ser processo
autonorno e passam a fazer partedo processoque analisa a merito daacao.
o autorpassaa indicar os bens do reu a serempenhorados. Transformado
na Lei 11.232105; PL 4.497104 (PLC 51106 no Senada). Muda a processo
de execucao por titulo extrajudicial, reequilibrando direitose deveresdas
partes e reduzindo 0 acesso a mecanismos protelatorios, Concede ao ere
dor direitos como 0 de indicar os bens do devedor a serem penhorados.
Modificaa sistematica dos embargos a exccucao, que, em geral, perdem 0

efeito suspensive. Transformado na Lei 11.382106 (vetada parcialmente);
PL 4.724104 (PLC 90105 no Senado). Permite que a tribunal sane nulida
des observadas na primeira instancia e regulamenta a sumula impeditiva
de recursos, Transforrnado na Lei 11.276106; PL 4.725104 e PL 6.416105
(PLS 155104 no Senado). Permite que a inventario, a separacao e a par
tilha consensual sejam feitos por escritura publica.Transformado na Lei
11.441107; PL 4.726104 (PLC 116105 na Senado), Altera a CPe, relativos a
incornpetencia relativa, prescricao, distribuicao por dependencias, excecao
de incornpetencia, revelia, cartaprecatoria e rogatoria, acao rescis6ria e
vista dos autos. Transformado na Lei 11.280106; PL 4.727104 (PLC 72105
na Senado). Altera a CPC para limitar as agravos de instrumento (tipo de
recurso). Transformado na Lei 11.187105;PL 4.728104 (PLC 101105no se
nado). Altera a CPC para que, se ja houver sentenca de improcedencia, seja
dispensada a citacao e proferida sentenca reproduzindo a anterior no caso de
processas repetitivos. Transformado na Lei 11.277106; PL 4.729104. Altera
o CPC para que julgamentosvoltem apautaem casos de vista e para que
haja sustentacao oral para alguns recursos (proposto pela OAB). Aguarda
parecer na CC) da Camara desde 2005; PL4.723104 (PLC 16107no Senado),
Altera a lei sabre as juizados especiais civeis e criminais (Lei 9.09911995),
para uniformizar a jurisprudencia das turmas recursais. Aprovado pela
Camara, aguarda votacao na CC) Senado.

Alteracoes na Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT): PL 4.730104 (PLC
4106no Senado). Permite que a propria advogado declare a autenticidade de
copias oferecidas como provasno processo, dispensando a autenticacao em
cartorio, dispendiosa, morosae pouco eficaz. 0 advogado pode serrespon
sabilizado em caso de declaracao falsa. Poi remetido a sancao pelo Senado
em 0710412009.PL4.731104. Propoe que a executado, ao ser notificado da
sentenca, pagueou apresente seusbens para garantir a divida. Sem isso, nao
podera recorrer da sentenca, A finalidade da proposta e agilizar a execucao
e impedir manobras para ocultar bens.Aprovado em carater terminativo na
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CC) em 2007. Desde entao, espera decisao sabre recurso que pede a votacao
do projeto em Plenario; PL 4.732104 (PLC 105106no Senado). Reduz as pas
sibilidades de recursos de revista. Aprovado pelo Senado,voltou aCamara,
onde a CC) ja aprovou as alteracoes dos senadores em 2007. Esta parado
desde entao, PL 4.733104 (PLC 66106 no Senada). Reduz as possibilidades
de embargos aa TST. Transformado na Lei 11.496107(vetada parcialmente);
PL 4.734/04. Paradesestimular recursos desnecessarios e protelatorios,
exige 0 dep6sito previa de 60 salarios-rninimos do empregadorque, tendo
perdido naprimeira instancia, queira recorrer aos tribunais. Aprovadoem
carater terminativo na CCJ daCamara em 2006.Desdeentao, espera decisao
sabre recurso que pede a votacao do projeto em Plenario, PL 4.735104 (PLC
80106 no Senado). Exige deposita previa para a acao rescisoria (acao que
pede a reabertura de discussao sabre caso ja julgado, permitida em algu
mas hipoteses, como no surgimentode prova nova). 0 dep6sito pretende
desestimular esse tipo de acao, ja que 0 valorserarevertido em multa se a
acao far improcedente. Transforrnado na Lei 11.495107.

Outros projetos: PL 7.570106 (PLC 75107 na Senado). Fixa as custas judi
ciais no Superior Tribunal de Iustica.Transformado na Lei 11.636107; PL
5.828101 (PLC 71102 no Senada). Preve a inforrnatizacao dos procedimen
tos judiciais. Transformado na Lei 11.419106; PL 4.108104 (PLC 13106 no
Senado). Procura diminuira litigiosidade e, para isso: tornaos advogados
passiveis de multa par atitudes protelatorias (antes a multa era aplieada
apenas as partes); fixa honorarios pararecursos; permite a suspensao do
processose houvermateria similarpendentede julgamentono STP ou em
tribunal superior; permite a elevacao dos honorarios a 50% do valordacausa
ou condenacao em caso de multiplas acoes, contra0 mesmo reu, Aprovado
na Camara. Aguarda votacao na CC) do Senado; PL 6.648106 (PLS 12106no
Senado), Regulamenta a repercussao geral para a recurso especial no STF.
Transformado na Lei 11.418106;PLS 136104no Senado, Dificulta a apelacao
apenas com efeito devolutivo;amplia a multa paraagravo interno mani
festamente inadmissivelou improcedente, determinadeposito do valorda
condenacao (ate 60 salarios-minimos) para recorrer, sob pena de desercao.
Aguarda votacao na CC); PL 4.331101 (PLS 61103 no Senado). Acaba cam
prazos diferenciadosem acoespara a Fazenda Publica. Aguarda votacaona
CC); PL 4.827198 (PLS 94102 no Senado). 1nstitui e fartalece a mediacao no
processa civil. Aguarda votacao no Plenario da Camara do parecer da CC)
favoravel ao texto aprovado pelo Senado: PLS 138104 no Senado. Extingue
as embargas de declaracao e as substitui par pedidos de correcao. Aguarda
votacao de substitutive na CC); PL 7.165102. Altera a lei sabre as juizados
especiais civeis e criminais (Lei 9.099/1995), paraque causas civeis com
valoresinferioresa R$ 12mil sejamanalisadas obrigatoriamente por esses
juizadas. Aguarda vata<;aa na Plenaria da Camara.
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Em 2009, foi firmado 0 II Pacto, reiterando os projetos integrantes
do documento anterior e ainda pendentes de apreciacao naquele momento,
e, principalmente, inserindo novos projetos de lei com vistas a uma melhor
estruturacao das instituicoes. Entre as leis ja promulgadas, cabivel meucionar
a que alterou 0 mandado de seguranca, a que permite convocar juizes para
dinamica propria dos processos criminais no STF e a do monitoramento do
sistema prisional.

Buscando estudar as causas da litigiosidade brasileira e com vistas
a instruir as acoes do III Pacto Republicano, 0 Conselho Nacional de [ustica
divulgou, em 31/0312011, 0 relatorio dos cem maiores litigantes do pais, re
sultado de extensa pesquisa feita pelo Departamento de Pesquisas Iudiciarias
do CN) em todos os tribunais.

De acordo com Marcondes, secretario-geral do CN), a pesquisa
mostrou que a [ustica trabalha para poucas pessoas. Estima-se que os cem
maiores litigantes correspondam a 20% dos processos no pais. Sao palavras
de Marcondes!':

A pesquisa sera urn dos norteadores do Terceiro Pacto Republicano, 0 Es
tado se apresenta como maior litigante e precisamos discutir essa questao,

No III Pacto Republicano, ja em elaboracao, destacam-se, confer-
me noticiado pelo Conselho Nacional de [ustica (05 mar. 2011), a formacao
de uma agenda de trabalho para a apreciacao de materias na Comissao de
Constituicao e [ustica (principal comissao permanente da Camara dos
Deputados que aprecia todos os projetos, antes da tramitacao nas demais
cornissces), alem de projetos relacionados ao processo civil e outros em
trarnitacao, de interesse dos magistrados e do Iudiciario de um modo geral
- com 0 intuito de tornar a prestacao dos services jurisdicionais mais e
mais celeres e efetivos.

Inclui-se, com merecido destaque, no rol das medidas legislati
vas propostas, que integram 0 III Pacto Republicano, a chamada PEC dos
Recursos ou Emenda Peluso, que visa atacar a morosidade do Iudiciario
e reduzir recursos meramente protelat6rios. Cuida a proposta de alterar
a Constituicao para reduzir 0 numero de recursos ao Supremo Tribunal
Federal e ao Superior Tribunal de [ustica, propiciando maior agilidade a
prestacao jurisdicional.

11 Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br.31 mar. 2011>.
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o presidente do Conselho Nacional de [ustica e do Supremo Tribunal
Federal, ministro Cezar Peluso, ao apresentar 0 projeto, classificou a morosi
dade da [ustica, causada pela multiplicidade de recursos, como um problema
"cronico, velho, persistente e relevante para a sociedade", que precisa ser ata
cado pelo Iudiciario em parceria com os demais Poderes. "Tais recursos nao
raro sao usados com carater protelatorio, retardando 0 transite em julgado das
decisoes", Ainda segundo 0 presidente do CN), a multiplicidade de recursos,
aliada ao sistema de quatro instancias da [ustica brasileira, ea principal causa
da longa duracao dos processos no pais, que muitas vezes levam decadas para
terminar. "E uma preocupacao de ordem social e Constitucional", salientou
Peluso",

Nao se olvida que ja se percebe no pais uma serie de acoes positivas
no Poder Iudiciario, seja no campo administrativo, como a informatizacao, seja
no aspecto processual, commaior enfase na conciliacao e busca de estrutura
yao dos [uizados, reflexos nao so da atuacao do Conselho Nacional de Iustica,
como e principalmente da busca incessante, por grande parte dos magistrados
e tribunais, de uma melhor gestae administrativa e processual, replicando
experiencias exitosas, muitas, inclusive, objeto de premiacao!", Alie-se, por
fim, como fator catalisador e importante nesse processo, a atuacao cada vez
mais constante das escolas de magistratura, sendo exemplo essa II )ornada de
Gestae e Planejamento, para a qual se elabora este trabalho.

Ressalte-se a grande importancia dessas ultimas acoes mencionadas.
Entretanto, revelam-se limitadas e muitas vezes inocuas no enfrentamento da
litigiosidade em massa, OU da postura nao republicana ou dissociada dos fun
damentos e objetivos constitucionais por parte de algumas acoes governamen
tais'". Assim, torna-se cada vez mais necessaria discutir a genese da excessiva

12Dlsponivel em: «http.r/www.cnj.jus.br, mar. 2011>.

13 vide programa de premiacao do Instituto Innovate de premtacao de praticas e Iructatlvas exitosas no
Poder Iudlciarlo, Ministerio Publico, defensor-las publlcas e advocacia. 0 objetivo do 0 Premio Inno
Yareeidentificar, premiar e disseminar pratlcas lnovadoras realizadas por maglstrados, membros do
Ministerio Publico estadual e federal, defensores publicos e advogados publlcos e privados de todo
o Brasil, que estejam aumentando a qualidadc da prestacao jurisdicional e contribuindo para a mo
dernizacao da Iustlca brasileira. As prattcas identificadas demonstram 0 rico e diversificado trabalho
que vem sendo realizado e 0 acervo edisponibilizado no Banco de Praticas deste portal, podendc ser
consultado gratuttamente por todos os interessados (Instituto Innovare, 201I).

14 Ajuda a refletir sobre 0 assunto vertficar os efeitos no Iudiciarlo e na sociedade brasileira da nao cor
recao monetarta nas contas do FGTS e de poupanca, em decorrencia de pianos economtcos. Quantos
milhoes de acoes de acoes individuais, quantas varas forum instaladas, quantos jufzes, advogados,
procuradores e servldores publicos foram contratados, quantas horas de service publico foram des-

29



30

Escola de Magistratura Federal da 1a Regiao

litigiosidade, sobretudo pOl'parte do poder publico, bem como as verdadeiras
causas da morosidade da justica e assim adentrar no seu amago, revelando os
setores que se beneficiam com esse estado critico de letargia e de ineflcacia e,
por fim, 0 mais necessario: viabilizar as solucoes. Para tanto, apresentam-se os
pactos republicanos como importantes instrumentos e canais viabilizadores
desse processo, com vistas a contribuir para atingir-se a meta maior, que e uma
[ustica mais celere, eficiente, menos dispendiosa, justa e respeitada no pais.

Referencias

CADEMARTORI; Sergio. Estado de direito e legitimidade: uma abordagem
garantista. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.

DI PRIETO, Maria Sylvia Zanella. Direita administrativa. 13. ed. Sao Paulo:
Atlas, 2001.

FIORENZA, Fabio Henrique Moraes. PEC das Recursas, caminha de um siste
ma penal mais efetivo. Disponivel em: http://www.gazetadigital.com.br/con
teudo/show/secao/1O/materia/280432. Acesso em: 29 jun. 2011.

MORAES, Alexandre. Direita constitucianal. 18. ed. Sao Paulo: Atlas. 2005.

Referenclas complementares

BARROSO; Luis Roberto. 0 direito canstitucianal e a efetividade de suas nor
mas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1993.

___ Interpretacao e aplicacao da Constituidio. 3. ed. Sao Paulo: Saraiva,
1999.

BOBBIO; Norberto. A era das direitas. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

pendidas. Quantos anos de espera. Quanto descredito nfio so para a Uniao, CEF, quanto para a pro
pria Iusttca Federal, que, a par de reconhecer 0 direito, leva anos para lmplementa-lo. Qual 0 custo e
eficiencia disso? E, a apes as decis6es do STF e do STJ.e um pouco de boa vontade polltica, ndo serla
o case de implementar uma a<;:ao administrativa que determinasse e replicasse os efettos daquelas
decis6es? Niio serta menor 0 impacto para os cofres publicos! Em outro caso bern nitldo, na Iustica
Federal, em que 0 INSS, 0 maior litigante nacional, tern uma lnfintdade de processos em area tao
sensfvel, como a securltdrta, ainda nao se trabalha efetivamente em melhoria da estrutura, procedi
mentos e controle daquela Autarquia, de forma a minimizar essa avalanche de processos na JF, que
estao a inviabilizar sua aruacao em outras areas e litigios nfio menos importantes e onerando ainda
mats 0 custo Brasil.

II Jornada de Planejamento e Gestae

BONAVIDES; Paulo. Cursa de direita canstitucianal. 4. ed. Sao Paulo:
Malheiros Editores, 1993.

BRASIL. Conselho Nacional de [ustica. Conselheiros do CNJ discutem 3°
Pacto Republicano. 05 mar. 2011. Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/
noticias/enj114219: conselheiros-do-cnj-discutem-3-pacto -republicano >.
Acesso em: 28 jun. 2011.

___ Conselho Nacional de [ustica. INSS lidera numero de litigios na Iustica,
31 mar. 2011. Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/13874:inss
-lidera-numero-de-litigios-na-justica>. Acesso em: 28 jun. 2011.

___ Conselho Nacional de Iustica, Ministro Peluzo prop6e medidas para
combater a morosidade pOl' excesso de recurso. mar. 2011. Disponivel em:
<http://www.cuj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
13613:eleicoes-no-tjsp-serao-ern-3-de-marco&catid=1:notas&Itemid=169>.
Acesso em: 28 jun. 2011.

___ Instituto Innovare. 0 premio Innovare. Disponivel em: < http://www.
premioinnovare.com.brlinstitucional!o-premio>. Acesso em 28 jun. 2011.

CANOTILHO; J. J. Gomes. Constituiciio dirigente e vinculaciio do legisladar.
Coimbra: Coimbra Ed., 1994.

___ Direita canstitucianal. 4. ed. Coimbra: Almedina, 1989.

HESSE; Konrad. A forca narmativa da Constituiciio. Rio Grande do SuI: S.A.
Fabris, 1991.

SILVA, Jose Afonso da. Aplicabilidade das narmas canstitucianais. 7. ed. Sao
Paulo: Malheiros Editores, 2007.

31



Turmas recursais - tensao pela mudanca

Cristiane Miranda Botelho'

1 Juizados Especiais e 0 novo pararnetro judicial na Justica
Federal

as Juizados Especiais Federais surgiram com a grande promessa
de promover 0 acesso mais rapido, democratico, sem custos da populacao a
[ustica Federal, ramo do Poder [udiciario da Uniao que ainda era visto como
elitizado e sem contato com os anseios da maioria dos cidadaos brasileiros.

Estruturada e institucionalizada como [ustica da Uniao, suas autar
quias e fundacoes e das empresas publicas federais - art. 109, I, da Constitui
~ao Republicana -r-, foi natural que, nas primeiras decadas que se sucederam
aproclamacao da Constituicao de 1988, ficasse a Justica Federal com foco
nas lides tributarias, agrarias, nos conflitos envolvendo quest6es de servico e
servidores publicos. As quest6es previdenciarias, embora presentes, ainda nao
haviam se disseminado - mas a demanda estava presente, no entanto latente.

A criacao dos Juizados Especiais Federais, com a edicao da Lei
10.259/2001, representou verdadeiro divisor de aguas na [ustica Federal e veio
modificar por completo a confonnacao e os parametres de acessibilidade a
jurisdicao federal.

As estatisticas nao deixam duvidas de que 0 crescimento das de
mandas no [uizado Especial, sobretudo a partir de 2003, elevou-o acondicao
atual de espinha dorsal da [ustica Federal, local aonde centenas de milhares de
cidadaos brasileiros acorrem por ter apreciada sua pretensao judicial.

Apresenta-se, a seguir, 0 numero de demandas distribuidas nos [ui
zados e nas varas federais - de execucao fiscal, criminais e civeis - de Belo
Horizonte, para se demonstrar que 0 ingresso nos Iuizados supera 0 numero

I Iuiza federal.
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de entradas nas varas civeis, criminais e de execucao fiscal na Secao Iudiciaria
de Minas Gerais - dados apenas da capital, Belo Horizonte-:

. . , . . .. .~

nscar

2004 209.700 54.982

2005 46.787 45.363

2006 39.870 42.747

2007 54.406 45.997

2008 34.516 36.963

2009 27.150 33.003

2010 26.394 28.073

Com todo este volume processual, as varas de Juizado adotaram tee
nicas interessantissimas para acelerar a tramitacao processual. Procedimentos
antes impensaveis para 0 rito do CPC foram, com sucesso, empreendidos nos
[uizados:

a) delegacao de despachos de mero expediente aos diretores de se-
cretaria;

b) contestacoes-padroes arquivadas em cartorio;

c) realizacao de audiencias coletivas;

d) realizacao de audiencias por juizes leigos - conciliadores;

e) criacao de centrais de pericia na sede da [ustica Federal;

f) criacao de central de cumprimento de julgado;

g) juizados itinerantes nos mais longinquos locais do pais;

h) mutir6es de audiencia de conciliacao;

i) pericias itinerantes.

Todas essas e outras ferramentas de gestae processual pioneiramente
implantadas por magistrados de todo 0 Brasil comprometidos com 0 projeto
de uma Justica mais acessivel, rapida e efetiva tern gerado frutos promissores

2Informacoes colhidas no site do TribunalRegionalFederalda I" Regfao, www.trft.jus.br: link transpa

rencia em numeros. Acesso em: 02 jun. 2011.
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e resultados surpreendentes, como se observa da diminuicao da taxa de con
gestionamento dos processos na primeira instancia dos [uizados Especiais
Federais.

35
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3Utilizei a expressdo agravo de instrumento entre aspas porque nao ha a previsao deste recurso na Lei
10.259/2001, sendo que, em Minas Gerais. pacificou-se que serla adotada a sistematica do agravo de

em face de decisoes interlocut6rias - art. 5"da Lei 10.259/2001 -r-, poslcao essa que nao

unamme na jurlsprudencta.

As turmas recursais sao 0 orgao revisor das decis6es exaradas no
ambito dos Juizados - art. 21 da Lei 10.259/2001 e art. 42 da Lei 9.099/1995.

No entanto, tern a peculiaridade de serem formadas por juizes de
primeiro grau, 0 que vern a facilitar, e muito, 0 julgamento dos processos. Pri
meiro, porque os juizes das turmas, em sua maioria, ji exerceram a jurisdicao
nos Iuizados Especiais, estando familiarizadoscom as praticas e informalidades
do rito. Muitos deles igualmente tiveram a oportunidade de integrar mutir6es
de julgamento ou mesmo participar dos Juizados itinerantes. Segundo, hi
maior proximidade do orgao revisor com a primeira instancia, possibilitando
se a realizacao de reuni6es conjuntas dos juizes de primeiro grau e das tur
mas recursais, para que sejam discutidos pontos de divergencia, que, uma vez
solucionados, agilizam 0 julgamento de eventuais recursos inominados ou
"agravos de instrumento'".

o colegiado nos Juizados Especiais e integrado, assim, por juizes
de primeiro grau que examinaram sentencas prolatadas por colegas tambern
juizes de primeiro grau, ou seja, no ambito das turmas, nao hi hierarquia
entre seus componentes. Nessa perspectiva 0 julgamento nas turmas deve

2 Simplificacao dos julgamentos nas turmas recursais

Sem embargo da superveniencia de leis e da obtencao de recursos financeiros

e tentando superar a cultura tecnico-juridica burocratizada, existe alguma

margem de atuacao que pode conduzir a novas harizontes.

recursais. 0 agigantamento dos Juizados impos nao apenas a necessidade de
se especializarem as varas, mas igualmente contar com juizes com dedicacao
exclusiva nas turmas. Enquanto nao aprovado 0 projeto - e mesmo quando
o for -, inumeros processos aguardam pronunciamento das turmas, fazendo
surgir a necessidade de, tambern em grau recursal, adotarem-se ferramentas
de agiliza~ao do julgamento.

Na seara de gestao processual, pode ser citado, com louvor, 0 traba
lho desenvolvido pelo juiz federal Carlos Henrique Borlido Haddad (2011),
que sintetiza:

9

16

54

78.164

86.960

59.82466.069

90.345

186.814Varas clvels, criminaise de
execucao fiscal da capital
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Com estes numeros, nao nos surpreende 0 resultado de pesquisa
do Ipea recentemente divulgada, pela qual, ao analisar a percepcao social da
Iustica no Brasil, constatou-se que a [ustica foi atribuida nota media de 4,55,
numa escala de 0 a 10, com destaque para 0 juizo mais negativo no tocante a
rapidez do julgamento (INSTITUTO..., 2011).

Diante desta constatacao, duas atitudes podem ser tomadas: "a da
cautela imobilizadora (CORTELLA, 2007, p. 51)", a qual encontra justifica
tivas como: "e assim mesmo, nao adianta mudar": "sem estrutura, nao tern
como melhorar": ou a postura proativa, com a qual, apesar das adversidades,
extraem-se praticas criativas que aumentam a produtividade e, com impeto
de mudanca, contagiam os demais atores processuais.

Nao se desconhece a carencia de pessoal- juizes e servidores - no
ambito das turmas recursais, tanto assim que hi urn anteprojeto elaborado
pelo pr6prio STJ, prevendo a criacao de cargos de magistrados nas turmas

Entretanto, os Juizados nao se restringem ao primeiro grau.

Se nao hi acordo entre as partes e sobrevindo sentenca, 0 que se
tern observado, nos ultimos tempos, e que tanto 0 particular - assistido pela
DPU ou representado por seu advogado - como a Uniao e demais entidades
federais, juntamente com a Caixa Economica Federal e a Empresa Brasileira
de Correios e Telegrafos, tern se utilizado do recurso inominado e recorrido
perante as turmas recursais.

Nao por outro motive, observa-se, nas turmas recursais, urn grande
numero de processos represados aguardando julgamento pelo orgao compe
tente. 0 quadro seguinte bern ilustra esta preocupacao:
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ser conduzido de maneira informal e simplificada, adotando-se, sempre que
possivel, a faculdade prevista no art. 46 da Lei 9099/1995, pela qual, no caso de
manutencao da sentenca pelos proprios fundamentos, a sumula do julgamento
sen! 0 acordao. Aqui se dispensam relatorio, voto e ementa. Basta a sumula do
julgamento, ja que as razoes de decidir e a fundamentacao serao as mesmas
utilizadas na sentenca recorrida.

A aplicacao do art. 46 da Lei 9.099/1995 deve ser incentivada por
importar em poderosa ferramenta de agilizacao da tramitacao processual na
turma. 0 julgamento assim realizado nao implica ofens a a necessidade de
fundamentacao das decisoes judiciais, tampouco se apequena a importancia
do julgamento pelas turmas. A uma, porque as razces de decidir ja constam
da sentenca de primeiro grau; a duas, porque 0 fato de se confirmar pelos
proprios fundamentos nao exime 0 orgao julgador de examinar a insurgencia
do recorrente. Por outro lado, a vantagem dai advinda e 0 ganho de tempo no
julgamento do recurso. Havendo questao pontual indicada no recurso - fato
raro, ja que, em sua maioria, as razoes sao genericas e reportam-se ainicial
au acontestacao -, 0 voto ou ementa-voto analisa, de forma sucinta, 0 argu
mento deduzido,

1mportante ter-se em mente que 0 julgamento nas turmas nao se
equipara as sessoes dos Tribunais Regionais, sendo desnecessaria a confeccao
de ementa, relatorio, voto e acordao, Se, no primeiro grau, 0 relatorio da sen
tenca e dispensado e tendo-se em conta a faculdade prevista no art. 46 da Lei
9.099/1995,0 julgamento por sumula ou a ementa-voto agilizam a tramitacao
dos recursos, evitando que a celeridade impressa no primeiro grau seja neu
tralizada com a demora do exame pela turma recursa!.

Nas turmas igualmente, julga-se por sinopse - ou sumario do julga
mento. Ha um acordo entre os relatores de disponibilizarem, em ate 48 horas
antes da data da sessao, um resumo dos principais pontos dos processos a ser
julgados, a denominada sinopse de julgamento. Nela consta 0 inteiro teor da
propria ementa-voto ou, na hipotese de julgamento por sumula - art. 46 da
Lei 9.099/1995 -, um pequeno resumo dos fatos e da controversia que versa
nos autos. Em ambas as hipoteses, constam da sinopse 0 numero do processo,
o nome das partes e 0 nome e OAB dos advogados. Os relatores, dessa forma,
ja tern conhecimento previo do conteudo que sera julgado na sessao e podem
fazer os respectivos destaques ou pedidos de esclarecimento.

Essa medida nao somente encurtou 0 tempo de duracao das sessoes
- antes se julgava por mais de oito horas e ate mesmo se continuava no dia
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subsequente; atualmente, se nao ha sustentacoes orais, a sessao dura em media
duas horas e meia - como tambern possibilitou 0 estudo antecipado das novas
teses trazidas pelos juizes relatores.

3 Atos cartorarios simplificados

A cultura juridico-brasileira e essencialmente formalista e buro
cratizada, sendo que muitas vezes 0 processamento das acoes e emperrado
pela demora na confeccao de atos cartorarios - juntada, carga, distrlbuicao,
publicacao, expedicao de oficios, citacoes, intimacoes -, ficando 0 processo,
muitas vezes, mais tempo em secretaria do que no exame pelo magistrado. A
era digital dos processos eletr6nicos veio suprimir este tempo de trarnitacao
dos feitos em secretaria, ja que atos de conclusao, juntada, distribuicao e inti
macoes passaram a ser informatizados. No entanto, ha um grande acervo de
processos fisicos - sobretudo nas turmas recursais enos juizados das subsecoes
[udiciarias da l' Regiao - que faz com que tenhamos de gerir, por um bom
tempo ainda, os feitos fisicos.

Em Minas Gerais, ha tres turmas recursais instaladas, nas quais tra
balham nove juizes federais como membros efetivos e nove juizes suplentes.
Os ultimos nao apenas atuam nos afastamentos do titular, mas igualmente
pautam processos, havendo, inclusive, sessao na qual sao julgados recursos
apenas dos juizes suplentes.

Por outro lado, ate dezembro de 2010, havia somente nove servido
res na secretaria unica das turmas recursais em Minas Gerais, perante a qual
tramitavam 45.978 processos fisicos e 10.810 processos virtuais.

Em face da defasagem na estrutura de pessoal e considerando 0
numero de feitos julgados pelas turmas - media mensal de 1.500 proces
sos -, a secretaria nao dispunha de condicoes para publicar todos estes
processos - ja que so mente um servidor era responsavel pel a publicacao.
A publicacao estava atrasada em seis meses; ou seja, apes julgamento do
recurso pela turma, dernorava-se meio ana para a publicacao do acordao,
circunstancia inaceitavel em qualquer grau recursal e muito menos ainda
nos Juizados.

o atraso na publicacac devia-se ao fato de que, para cada processo
julgado, era gerado um arquivo Word que, individualmente, era inserido no
sistema Oracle para publicacao,
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Diversas propostas foram apresentadas, como a intimacao apenas
no caso de prejuizo it parte recorrente ou recorrida - no caso de particu
iar - ja que a intimacao dos 6rgiios publicos (Uniao ou INSS) e feita por
remessa. Sugeriu-se, ainda, a publicacao da pauta com advertencia de que os
processos seriam publicados em sessao, ou seja, no mesmo dia do julgamento,
adotando-se 0 previsto no § 10 do art. 2424 do Cl'C, Ambas as propostas, a par
da celeridade almejada, foram deixadas de lado, por implicarem restricao ao
direito de defesa - no caso da primeira, a supressao da oportunidade de efetuar
sustentacao orai e, no caso da segunda, porque os advogados do interior teriam
de se deslocar acapital para tomar conhecimento do resultado do julgamento.

Prevaleceu a sugestiio de publicacao da sinopse na integra do julga
mento. Com isso, uma vez realizada a sessao e feitos os ajustes nos ac6rdiios
em que houve voto vencido ou foi 0 recurso julgado por maioria, cada relator
encaminha para a secretaria a sinopse de sua pauta e sera este 0 unico docu
mento Word que a secretaria tera de inserir no sistema Oracle. Ao inves de mil
documentos mensais, hoje em dia a secretaria insere apenas nove documentos
para publicacao, tendo 0 prazo desta diminuido de seis meses para no maximo
dez dias da realizacao da sessao.

Nas turmas recursais, ha imimeros recursos em que a materia encon
tra-se submetida ao regime de repercussao geral ou ainda em que ha ordem
judicial exarada pelo STF ou TNU determinando 0 sobrestamento do feito. A
mecanica, na secretaria da turma recursal em Minas Gerais, era a intimacao
do INSS ou Uniao, per remessa, em todos os recursos em que houvesse deci
sao suspendendo 0 julgamento do recurso. Isso gerava um transtorno para os
gabinetes, pois, quando do retorno, os processos misturavam-se com outros
recem recebidos e tinham de ser novamente triados e localizados, ao passo que
a secretaria tinha 0 onus de movimentar e fazer remessa de centenas de feitos
aUniao ou ao INSS apenas para ciencia da suspensiio.

Constatada essa situacao, passou-se a adotar um expediente simples
e ja empregado na maioria das varas de juizado e tambern nas varas civeis: a
intimacao da suspensao por listagem - mero oficio - aos entes com prerro
gativa de intimacao pessoal. Isso reduziu sobremaneira 0 numero de processos
em carga, retirando-se da secretaria mais uma custosa tarefa e, uma vez publi
cada a decisao no diario para intimacao do advogado, os processos retornam

4"Art. 242. 0 prazo paraInterposicao de recursoconta-se da dataem que os advogados sao intimados
da decisao, da sentence ou do acordao.
§ 10 Reputam-se intimadosna audiencia, quandonesta epublicada a decisao ou sentence."
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aos gabinetes em bloco, sem necessidade de serem novamente separados pela
assessoria.

4 Projeto Juizado Especial Veloz

o acervo de processos it espera de julgamento nas turmas recursais
e elevadissimo e nao se compadece com a celeridade dos juizados que um re
curso aguarde tres ou quatro anos para ser julgado. Desde novembro de 2009,
a maioria dos juizes que atua nas turmas recursais 0 fazem com dedicacao
exclusiva, 0 que proporcionou relevante incremento na produtividade mensal
dos magistrados.

No entanto, isso e ainda insuficiente, ja que existe um estoque de
processos it espera de julgamento e a angustia de se ver 0 acumulo dos processos
nos impele a clamar por providencias diretas nas turmas recursais.

Os mutiroes na primeira instancia sao amplamente utilizados pelos
tribunais para combater situacoes em que ha excessive nurnero de processos
conclusos. Recentemente, os novos juizes federais aprovados no ultimo con
curso realizado pelo Tribunal Regional Federal da l' Regiao foram deslocados
para auxiliar, por prazo determinado, nas varas que apresentavam situacao
emergencial de processos aguardando julgamento.

Posto que a realizacao de rnutiroes suscite controversias (COSTA,
2009), e fato inconteste que os milhares de recursos conclusos clamam por
rapido julgamento e somente uma acao conjunta podera reduzir drasticamente
o acervo.

Por essas razoes, atualmente e necessario - talvez mais do que
em primeiro grau - 0 empreendimento de um movimento com 0 obje
tivo de se reduzir 0 numero de processos conclusos nas turmas recursais,
integrando-se juizes de diversos estados que voluntariamente poderiam
participar de sessoes nas turmas em que houvesse 0 maior numero de
feitos conclusos.

o projeto Iuizado Especial Federal Veloz e proposto com 0 objelivo
de acelerar 0 julgamento dos recursos pendentes nas turmas, dando efetividade
ao principio da duracao razoavel no processo, evitando-se que a celeridade dos
Iuizados seja desacreditada pela lentidiio em segundo grau.

o primeiro passo e identificar as turmas recursais que possuem mais
de 1.500 processos conclusos para julgamento por relator. 0 segundo, fazer
se um planejamento anual de quando e em quais estados serao realizados os
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mutiroes. a terceiro, conceder-se prazo de quatro meses para julgamento dos
feitos. a quarto, uma vez diminuido 0 acervo, cobrar dos relatores produtivi
dade que evite novos aumentos no numero de processos conclusos e que sejam,
sucessiva e frequentemente, realizados outros mutiroes.

A meta e reduzir para 1.500 0 acervo de recursos conclusos para
julgamento por juiz relator, 0 que corresponde, em media, it metade dos atu
ais acervos de cada relatoria nas tunnas recursais mineiras. Com isso, seriam
aproximadamente 13.500 feitos encaminhados ao mutirao, 0 que, se divididos
por 100 juizes voluntaries, daria urn numero de 135 recursos por magistrado.
Havendo prazo de 4 rneses, e bastante razoavel 0 exame destes processos do
Projeto jEF Veloz, sem que haja comprometimento - esforco maior havera
com certeza - das atividades dos juizes colaboradores.

A logistica para funcionamento das turmas seria programada por
cada presidente, que, em contato com os voluntaries atuantes - seriam 33 para
cada uma das tres turmas mineiras -, estabeleceria 0 calendario de sessoes
extraordinarias e, na medida em que os processos fossem pautados, a ordem
de atuacao dos diversos relatores. Como nao serao muitos processos por juiz
voluntario e considerando-se que nao serao levados todos os 135 de uma s6
vez, numa mesma sessao pode-se ter pauta de seis relatores. Com tres sessces
por sernana, no periodo maximo de 4 meses, ha perfeita viabilidade de exame
e diminuicao de 13.500 processos conclusos.

Esse e apenas urn esboco de uma proposta que precisa ser aperfei
coada, mas que vern it tona no momento em que a tensao pela mudanc;a nas
turmas recursais e inadiavel, sob pena de se comprometerem as boas praticas
e ferramentas utilizadas em primeiro grau.
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Jufzes gestores

Dayse Starling Lima Castro'

A adrninistracao publica, em todos os seus niveis e esferas, vem evo
luindo e se transformando para melhor atender os anseios sociais, retratando,
assim, 0 desenvolvimento da propria sociedade e a relacao, cada vez mais
estreita, com os administrados, num aprimoramento da democracia.

Se, um dia, a administracao publica seguiu 0 modelo patrimonia
lista, posteriormente substituido pelo burocratico, atualmente se volta para a
administracao sistemica (gerencial, na Iinguagem do neoliberalismo), apro
ximando-se das empresas privadas e visando ao aumento da produtividade
com reducao dos custos.

Nao sem criticas, diversas formulas de gestae do setor privado foram
aplicadas no setor publico, algumas vezes sem se atentar para as peculiar~da

des das atividades tipicas do Estado, como a jurisdicao. Mas isso nao significa
que nada do setor privado possa ser aproveitado e, principalmente, q~e n~o

precisamos mudar nossa postura enos adequarmos aos tempos atuats e as

demandas sociais.
o Poder Iudiciario, tachado como 0 Poder mais herrnetico, fechado

em si mesmo e sem dialogo com a sociedade, nao ficou imune as criticas e as
transforrnacoes sociais.

o primeiro grande passo de transforrnacao do [udiciario brasileiro
ocorreu com a criacao dos juizados especiais, principalmente no ambito federal,
o que facilitou sobremaneira 0 acesso a [ustica, aumentando progressivaIn~n:e

o numero de demandas judiciais e a propria proximidade do Poder [udiciario

com a sociedade.

A segunda grande transformacao foi impulsionada pela Emenda
Constitucional45, de 2004, que criou 0 Conselho Nacional de [ustica, que Ii

1 Iutza federal substituta.
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urn orgao voltado areforrnulacao de quadros e meios no [udiciario, sobretudo
no que diz respeito ao controle e atransparencia administrativa e processual
[...] 0 CNj e urn orgao do Poder [udiciario, com sede em BrasiliaIDF e atua~ao
em todo a territorio nacional, que visa, mediante a~6es de planejamento, aco
ordena~ao, ao controle administrativo e ao aperfeicoamento do servi~o publico
na prestaciio da [ustica',

De acordo com informacoes divulgadas no site oficial do CNj, este
tem como missao contribuir para que a prestacao jurisdicional seja realizada
com moralidade, eficiencia e efetividade, em beneficia da sociedade. E, como
diretrizes, 0 trabalho do Conselho Nacional de [ustica compreende:

• planejamento estrategico e proposicao de politicas judiciarias,

• modernizacao tecnologica do j udiciario:

• ampliacao do acesso a [ustica, pacificacao e responsabilidade social;

• garantia de efetivo respeito as Iiberdades publicase execucoes penais.

Ve-se, pois, que, principalmente a partir da criacao do CN), 0 Poder
[udiciario tarnbem se encaminha para 0 novo modelo de administracao publica
- a administracao gerencial ou sisternica.

Objetivando tornar efetiva sua atuacao, no 2° Encontro Nacional do
[udiciario, realizado no dia 16/02/2009, em Belo Horizonte (MG), os tribunais
brasileiros tracaram dez metas a serem atingidas pelo Iudiciario naquele ano,
entre elas 0 planejamento estrategico plurianual (minimo de cinco anos), iden
tificacao e julgamento dos processos mais antigos (distribuidos ate 31/12/2005),
informatizacao das unidades judiciarias, capacitacao do administrador de cada
unidade judiciaria em gestiio de pessoas e de processosde trabalho, para imediata
implantacao de metodos de gerenciamento de rotinas.

No ana seguinte, no 3° Encontro Nacional do [udiciario, ocorrido
em Sao Paulo, alem da metas de 2009 nao cumpridas, foram acrescidas mais
dez outras metas, priorizando-se 0 julgamento dos processos mais antigos, a
reducao do acervo dos processos em tramitacao, implantacao de metoda de
gerenciamento de rotinas (gestiu: de processos de trabalho) em pelo menos 50%
das unidades de primeiro grau (meta 5), promocao de cursos de capacitaciio em
administracao judiciaria, com no minima 40 horas, para 50% dos magistrados.

E, por fim, no ultimo encontro - 4° Encontro Nacional do Iudiciario,
ocorrido no Rio de janeiro, em 07/12/2010 -, estabeleceu-se, como metas

Dlsponfvel em: <http://www.cnj.jus.brlsobre-o-cnj>.Acesso em: 30 set. 2011.
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para 2011, a cria,ao de unidade de gerenciamento de projetos para auxiliar a
implantaciio da gestiio estrategica (meta 1), entre outras.

Ve-se, em todos os encontros do [udiciario, uma preocupacao cres
cente com a gestae judiciaria e com a capacitacao dos magistrados para tanto.

Particularmente, apos atuar nos )uizados Especiais Federais na Secao
[udiciaria de Minas Gerais, sou convicta de que a gestae judiciaria - gestao
dos processos em tramitacao, dos recursos humanos, de infraestrutura e de
tecnologia da inforrnacao - e a unica alternativa para se resolver 0 debito do
Poder )udiciario para com a sociedade - visando-se a reducao dos custos e
dos prazos de tramitacao do processo, para, assim, garantir-se uma prestacao
jurisdicional celere e efetiva.

Mas sabemos das dificuldades, senao resistencia, de muitos magistra
dos em atuar de forma gerencial. Em assumir efetivamente 0 papel de gestor
da atividade jurisdicional, com uma visao holistica da prestacao jurisdicional,
voltando-se para a gestao de pessoas, equipamentos, acervo, etc.

Mas aquela figura do juiz como mero aplicador da lei ao caso concre
to ja esta distante da realidade atual e da sociedade. Por outro lado, nao pode
mos desconsiderar que 0 concurso para ingresso na carreira da magistratura
nao exige nenhum conhecimento e aptidao de gestae. Portanto, 0 juiz gestor e
obra do acaso na carreira, e nfio um perfil almejado ou mesmo incentivado ate
o momento - apesar das mudancas que 0 CN) vem buscando implementar.

Soma-se a isto a ausencia de preparacao/treinamento para a gestao
de forma consistente e eficiente. Certamente, devemos reconhecer que 0 CN)
deu 0 primeiro passo ao prever, entre suas metas, a capacitacao dos magistra
dos em gestae, e a Esmaf - Escola da Magistratura Federal da l' Regiao vern
cumprindo seu papel, planejando e realizando cursos de curta duracao sobre
o tema (ja foram realizadas duas jornadas de planejamento e gestae). Mas
este e apenas um primeiro passo de um longo caminho a ser percorrido e que
encontra resistencia de magistrados que consideram nao ser este 0 seu papel.

o certo e que precisamos nos adequar aos novos tempos, cuja pa
lavra de ordem e a flexibilidade, E, sem abrir mao das competencias que nos
foram constitucionalmente atribuidas, atinentes a prestacao jurisdicional, ter
consciencia de que, nos tempos atuais, para que esta seja efetiva, e necessario
sermos juizes gestores e, assim, darmos concretude a garantia constitucional
de razoavel duracao do processo e exercer nossa atividade certos de que ela
sera efetiva,

Litiscons6rcio facultativo em juizados especiais
- uma correlacao com os princfpios da economia

processual e da celeridade

Fernando Cleber de AraujoGomes'

De formacao expressamente admitida em causas processadas sob
o rito dos Iuizados Especiais (art. 10 da Lei 9.099/1995, infine), 0 instituto do
litisconsorcio projeta, sob 0 aspecto subjetivo da relacao processual, situacao
de pluralidade em um ou em ambos os polos da demanda. Donde a designacao
de: a) ativo, quando figurarem duas ou mais pessoas como autores; b) passivo,
quando a pretensao for deduzida em face de dois ou mais reus; c) misto, quando
o litigio for travado, ao mesrno tempo, entre mais de um demandante e rnais
de urn demandado. Nas tres hipoteses, delineia-se uma dinamica caracterizada
por acoes submetidas a uma tramitacao simultanea e enfaixada, a merecer da
doutrina a denominacao especifica de "processo litisconsorcial'".

Ocorre que essa pluralidade de sujeitos, independentemente do modo
pelo qual venha a ser delineada (autores versus reu: autor versus reus; autores
versus reus), deve atender a uma prernissa de aplicacao cogente no ambito do
microssistema dos )uizados Especiais, Atribuindo-Ihes roupagem formal de
(C~r~te:,iosl» mas decerto reconhecendo-lhes autentica envergadura de "prin
cipios , 0 art. 2° da Lei 9.099/1995 proclama que 0 processo submetido a sua
regencia procedimental deve necessariamente ser norteado, entre outros ve
tores, pela "econornia processual" e pela "celeridade".

. . 0 primeiro desses vetores, 0 da econornia processual, impele os su
J~ItO~ da c~usa (Estado-juiz e partes) a atuarem imbuidos do escopo de presti
grar um SIstema processual capaz de produzir 0 maximo de vantagem com 0

I~inimo de dispendio" (CAMARA, 2007, p. 23). 0 segundo, 0 da celeridade,
e conducente a busca pela solucao do litigio no menor tempo possivel, mas
sem negligenciar, por obvio, 0 respeito as garantias constitucionais (i) do due

Ilutz federalsubstitute.

JDessa terminologia se vale Alexandre Freitas Camara(2007,p- 69).
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process ofiaw e (ii) do contraditorio amalgamado com a ampla defesa'. Convern
destacar, no ponto, ponderacao doutrinaria em torno do sentido da classica

expressao "tempo do processo":
a grande drama do processo eequilibrar daisvalores igualmente relevantes:
celeridade e justica, Urnprocesso extremamente demorado nao e, certamen
te, capazde produzir resultados justos.Por outro lado,urnproces~o rapido
demais dificilmente seracapaz dealcancar ajusticada decisao" (CAMARA,
2007, p. 23).

Na essencia, como "economia processual" e "celeridade" sao prin
cipios que 0 legislador fez questao de apontar como inerentes as causas pro
cessadas em [uizados Especiais, tem-se que ambos se ajustam ao parametro
conceitual concebido por Humberto Avila (2005):

Osprincipiossao normasimediatamente finalisticas, primariamente pros
pectivas e com pretensao de complementaridade e de parcialidade,para
cujaaplicacao se dernanda uma avaliacao da correlacao entre 0 estado de
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como
necessaria asua prornocao.

Assim, quando aplicados ao regime do litisconsorcio, os principios
em questao propendem a conferir ao mencionado instituto de direito proces
sual: a) a finalidade imediata de nao tornar a marcha processual mais lenta e
dispendiosa que a das acoes com polos ocupados singularmente (um deman
dante litigando frente a um so demandado); b) a prioridade de evoluir rumo a
prolacao de julgamentos que solucionem, de uma vez so, conflitos com pendor
de repercussao sobre interesses nao circunscritos as esferas juridicas de apenas
duas pessoas (autor e reu); c) 0 proposito de complementar, ainda que nao
totalidade, uma formula engenhosa para obter a equacao conjunta de litigios
derivados de uma mesma base fatico-juridica; d) a vocacao de promover mu
danca sensivel na forma da contagem dos prazes para oferta de contestacao,
interposicao de recurso e manifestacao nos autos, afastando, por efeito da
denominada "funcao bloqueadora" encarnada pelos principios em geral',

3Constituh;ao Republicana de 1988, art. 5°, LIV e LV.

4Humberto Avila (2005, p. 79) Imprlme aos principios 0 condao para desernpenbo, no plano d. encacta

tndireta, de tres funcoes pnmordiats, a saber: a} dejinitoria, garantidora de que "0 comando mais

plo estabelecido pelo sobreprindpio axiologicamente superior" seja alvo de
a melhor espedfica-lo: b} interpretative, util para extrair 0 alcance de "normas construldas a partir

textos normativos expressos, restringindo ou ampliando seus sentldos"; c) bloqueadora, por meio

qual evalido per de lado "elementos expressamente previstos que sejam incompativeis com 0

ideal de coisas a ser promovido".

II Jornadade Planejamentoe Gestae

incidencia do dispositive legal que preve, a titulo de prerrogativa processual, a
dobra de praze em favor de litisconsortes com "diferentes procuradores" (art.
191 do CPe), evitando com isso que demandas absorvidas pelo microssistema
dos Iuizados Especiais venham a ser submetidas a uma tramitacao processu
almente mais complexa e cronologicamente menos agil",

Modo usual de formacao do litiscons6rcio se exprime pela via facul
tativa. As situacoes de cabimento estao descritas no art. 46 do CPC, divididas
em quatro vertentes, a saber: a) comunhao de direitos ou obrigacoes: b) direitos
ou obrlgacoes com derivacao de urn mesmo fundamento fatico ou juridico;
c) conexidade do objeto ou da causa petendi das acoes, d) afinidade de ques
toes quanto a urn ponto comum de base empirica ou juridica. Em principio,
nenhuma delas e incompativel com 0 microssistema dos Iuizados Especiais.
Alias, por medida de economia processual e nao sendo vislumbrada ameaya a
celeridade, cogita-se ate da excepcional formacao litisconsorcial no polo ativo
de uma acao que ja esteja correndo em uma unidade judicial especializada

julgar feitos de menor complexidade. Malgrado a objecao arguida por urn
da doutrina", 0 litiscons6rcio facultativo de formacao superveniente e

propugnado como valido, entre outros, por Candido Rangel Dinamarco (1997,
333), que diz:

A jurisprudencia brasileira vern admitindoseguidamente, emboraasvezes
com ressalvas, 0 litisconsorcio ulterior constituidopor obrado terceiro que
se disp6e a participar de urn processopendente,ao lade daspartesorigina
rias, na qualidade de parte principal;ou seja, ela tern admitido, ja desde 0

imperio da Iegislacao precedente, a intervencao litisconsorcialvoluntaria,

A ilustrar, eis urn exemplo que vern ao encontro da corrente favora
a formacao de litiscons6rcio facultativo no bojo de demanda ja em curso:

previdenciaria e proposta em nome de uma crianca, por interrnedio da
(sua representante legal), visando ao recebimento de pensao decorrente

6bito do pai, cuja qualidade de segurado fora negada pelo INSS na fase
dministrativa, e que era casado com aquela representante legal; na data de

~ignada para audiencia de instrucao e julgamento, pouco antes de iniciada a

Proclamando a incompatibilidade entre 0 microssistema dos Juizados Especiais e a prerrogativa da

dobra de prazo para litisconsortes esta 0 Enunciado 123 do Fonaje: "0 art. 191 do CPC nao se aplica
~os processos clvels que tramitam perante 0 Iulzado Especial".

~o~tnirios aformacao ulterior de litiscons6rcio facultativo no polo demandante, aduzem Nelson Nery
[nnior e Rosa Maria de Andrade Nery: "Proposta a acao, nao emais posstvel a formacao do litiscon

6rcio ativo facultatlvo. Nao se ad mite 0 litiscons6rcio ulterior, que ofende 0 prindpio do juiz natural"
C6digo de Processo Civil comentado,2007, p. 255).
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colheita da prova testemunhal, 0 julgador nota que a entao esposa do suposto
instituidor do beneficio originalmente nao integrava 0 polo ativo da relacao
processual: a priori, nao hit empeco a que delibere, na abertura da audiencia,
por inclui-la, por obvio que com sua concordancia, como mais uma postu
lante do beneficio previdenciario, ao lado da crianca em cujo nome ja estava
a atuar como representante legal; a medida judicial de inclusao, para alem de
nao caracterizar uma intervencao iussu iudicis' - visto ter sido precedida de
ate volitivo da nova litigante -, nao arneaca a consecucao da celeridade nem
soa processualmente antieconomica. Primeiro, porque a questao nuclear da
demanda eaferir se a qualidade de segurado da pessoa falecida ainda perdu
rava por ocasiao de sua morte. Segundo, porque 0 vinculo conjugal, revelador
de dependencia economica presumida (art. 16, § 4°, da Lei 8.213/1991), esta
lastreado em prova idonea e vigorosa, sendo de todo modo passivel de debate
durante a audiencia prestes a se iniciar. Ao fim e ao cabo, ter-se-a um pano
rama apto aprolacao de um so julgado abarcando duas pessoas (a crianca e
sua mae) que mantern cornunhao de direitos no tocante ademanda objeto
de deslinde. Evita-se, em consequencia, que uma demanda autonoma venha
depois a ser instaurada pela mae para obter algo a que, em ultima analise, ja
reunia condic;6esde pleitear na mesma epoca em que compareceu a juizo como
representante legal de dependente absolutamente iucapaz.

De igual modo, guarda sintonia com a economia processual, pas
sando ao largo de representar ameaca aceleridade, 0 litisconsorcio facultativo
reunindo pessoas que, exemplificando, manifestem 0 proposito da producac
de pericia una, de conteudo simplificado e com custo medico, ingressando
no Juizado Especial com pedido indenizatorio fundado na alegacao de danos
verificados nos apartamentos adquiridos em predio recentemente constru
ido por empresa que, segundo a tese por eles compartilhada, violou os mais
elementares padr6es da construcao civil. Ainda que, do ponto de vista fatico,
a situacao de cada litisconsorte apresente nuancas no contraste com ados
demais (0 dano de um pode ter sido menor que 0 dos outros ou simplesmente
nao ter ocorrido), efora de duvida que 0 fundamento juridico esubstan
cialmente 0 mesmo (a impugnac;ao quanta arna qualidade das unidades

70 instituto da intervencdo iussu iudicis existia sob a egtde do Codtgo de Processo Civil de 1939,

considerado abolido pela ordem processual vigente. Segundo 0 magister!o de Ernane Pidells dos
(2007, p. 72) tratava-se de uma modaltdade de Intervencao Iitisconsorcial "provocada pelo
com Fundamento no principio da economia processual, na formacao da cotsa julgada com relacao

Iitlsconsorte e no objetlvo de se evitarem sentences cont raditcrias. Era a chamada tntervencuo

iudicis".
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residenciais que Ihes forarn vendidas). Desse modo, 0 processamento con
sorciado das pretens6es lndenizatorias nao se afigura prejudicial ao alcance
de urn julgamento que aborde e delibere sobre 0 ocorrido em relacao a cada
litisconsorte. Ao contrario, a tramitacao em conjunto propende a gerar, em
virtude da realizacao de uma so pericia, menos onerosa e sem encerrar grau
maior de complexidade, incremento na racionalidade da movimentacao do
aparato judiciario (aglutinacao de pretens6es com 0 mesmo pano de fundo,
menos atos processuais a praticar, menos diligericias a deterrninar, entre
outros aspectos).

Vale assinalar, em atencao ao limite de alcada estabelecido para a
admissibilidade de acoes perante Juizados Especiais - 40 salaries minimos na
esfera estadual (art. 3°, I, da Lei 9.099/1995) e 60 salaries minimos na esfera fe
deral (art. 3° da Lei 10.259/2001) -, que, na hipotese de participar da lide mais
de um demandante (Iitisconsorcio ativo), 0 valor da causa nao corresponde ao
resultado do proveito econornico visado conjuntamente pelos litisconsortes.
Em lugar disso, 0 parametro adotado para assentar a cornpetencia e0 valor que
cada membro do polo ativo do processo aduz ter 0 intento de conseguir. E0

que revela 0 teor do Enunciado 18 do Forum Nacional dos Juizados Especiais
Federais (Fonajef):

No caso de litisconsorte ativo, 0 valor cia causa, para fins de fixacao de
competencia devc ser calculado por autor.

Casos ha, entretanto, em que 0 proveito econornico individualmente
visado pelos que ingressam em juizo sob 0 regime de litisconsorcio facultativo,
apesar da observancia ao teto pecuniario legalmente definido para a propositura
de acoes nos Juizados Especiais, nao egarantia da viabilidade da cumulacao
subjetiva de acoes, Ou, na melhor das hipoteses, nao assegura que tal curnulacao
se efetive pela forma originalmente prevista.

A ilustrar, considere-se que 0 pedido veiculado numa pec;a inicial
apresentada por dois ou mais litigantes seja de pequeno valor. Todavia, a nar
rativa fatico-juridica revela claro descompasso com todas as hipoteses de litis
consorcio facultativo descritas no art. 46 do CPC em vigor. A situacao na qual
envolto cada demandante nao guarda, nem mesmo remotamente, afinidade
com a descrita em relacao ao outro. Isso ocorrendo, a recusa na formacao
do litisconsorcio se afigura plenamente valida e afinada com os primados da
economia processual e da celeridade. Mais que isso, prescinde da arguicao de
quem ocupa 0 polo passivo da lide. Admitindo a recusa de oftcio, eis 0 magis

.rio expendido por Ernane Pldelis dos Santos (2007, p. 77):
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Em razao da funcao publicista do processoe sendo taxativos os casosde litis
consorcio, deve 0 juiz, de oflcio, recusa-lo, quando nao se atender qualquer
das hipoteses do art. 46, determinando 0 desmembramento dos processos,
sem necessidade de indeferimento liminar.

Outro entrave justificador da recusa ex officio it formacao do litiscon
sorcio facultativo se da quando 0 orgao julgador, embora reconhecendo estar
diante de questoes interligadas por urn ou mais pontos comuns de fato ou de
direito - hipotese caracterizadora do chamado "Iitisconsorcio improprio" -,
verifica de plano nao estar investido de competencia para dirimir as preten
sees formuladas por todos os demandantes. Uma vez Ihe faltando 0 aludido
pressuposto processual de validade, obstado estara de proceder ao julgamento
conjunto dos pedidos deduzidos na via litisconsorcial. Nesse ponto, convem
trazer it baila ponderacao emanada de Candido Rangel Dinamarco (1997, p. 91):

Sempreem funcao de constituir urnvinculo extremamente tenue, a mera
afinidade nao tern perante a lei 0 poder, que a conexidadetern, de darcausa
it prorrogacaoda cornpetencia (v. art. 102). Em consequencia, a formacao
do litiscons6rcio impr6priodepende de 0 mesmo juiz ser igualmentecom
petente para ambas (ou todas) as demandasa serem cumuladas.

Por derradeiro, apresentando confessa inspiracao no principio da
celeridade, a norma do paragrsfo unico do art. 46 do CPC, objeto de insercao
pela Lei 8.952/1994, preve a possibilidade de limitacao do litisconsorcio faculta
tivo em razao do numero elevado de litigantes. Trata-se do que em doutrina foi
consagrado sob a expressao "litisconsorcio multitudinario" (ou "litisconsorcio
de multidoes"). Deparando com sua ocorrencia no ambito do microssistema
dos juizados Especiais, cabe ao juiz, de oficio ou por provocacao da parte
determinar 0 desmembramento processual, como forma de nao "comprorne
ter a rapida solucao do litigio" ou de evitar dificuldade no exercicio da defesa.
Especificamente quanto it hipotese de litisconsorcio facultativo prevista no art.
46, I, do CPC, consubstanciada na "cornunhao de direitos ou de obrigacoes
relativamente it lide", obtempera Ernane Pidelis dos Santos (2007, p. 76) haver
"impossibilidade de desmembramento de processos, porque 0 objeto litigioso
eurn sa". Logo, se, no bojo de acao proposta em juizado Especial, for reco
nhecido que urn Iitisconsorcio e, ao mesmo tempo, de feicao multitudinaria
e com origem na cornunhao de direitos ou de obrigacoes entre os litigantes,
a medida adequada nao sera a deterrninacao de desmembramento, mas 0 re
conhecimento da incompetencia absoluta daquela unidade especializada para
processar e julgar demanda manifestamente incornpativel com a concrecao
dos principios da economia processual e da celeridade.

II Jornada de Planejamento e Gestae

Referencias

AVILA,. Humberto. T:oria dosprincipios- da defini~iio aaplica~iio dosprinci
pies juridicos. 4. eel. Sao Paulo: Malheiros, 2005.

CAMARA, Alexandre Freitas. fuizados Especiais Estaduais e Federais. 3. ed.
Rio de janeiro: Lumen juris, 2007.

DINAMARCO, Candido Rangel. Liiisconsorcio. 5. ed. Sao Paulo: Malheiros
1997. '

NERYJUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. C6digo de Processo Civil
comentado. 10. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

SANTOS, Ernam Pidelis dos. Manual de direito processual civil. 12. ed. Sao
Paulo: Saraiva, 2007.

51



Gestae de recursos humanos: um elemento
imprescindivel na administracao
de uma nova unidade judlclarla

Guilherme Brito'

As organizacoes publicas fazem parte do Estado, de natureza per
manente, e estao submetidas a continuas transformacoes, por necessidade de
adequacao a um novo panorama economico e social, alem de demandas por

resultados praticos e eficientes.
Esta situacao reflete em mudancas na forma de gerir, lancando um

desafio para manter-se a estabilidade da organizacao e, por outro lado, a con

vivencia com a mudanca.
Estas breves consideracoes partem de uma nova consciencia imposta

a admmistracao publica, apos a Emenda Constitucional19/1998, que acres
centou aos prindpios consagrados no art. 37 da Constituicao da Republica 0

da eficiencia. E a eflclencia passou a ser a tonica do Estado moderno.

Eimportante frisar que a sociedade moderna procura os services
prestados pela administracao publica com um novo anseio, 0 qual exige que
os services tenham resultado de qualidade e sejam exercidos em menor espaco

de tempo.
Por isso, acertadamente afirma Jose Afonso da Silva (2007, p. 671):

Eficiencia nao eurn conceito [uridico, mas econ6mico; nao qualiflca normas;
qualifica atividades. Numa ideia muito geral, eficiencia significa fazer aeon
tecer com racionalidade, 0 que implica medir os custos que a satisfacao das
necessidades publicae importam em relacao ao grau de utili dade alcancado.

Portanto, deve a administracao publica buscar melhores resultados
nas atividades desempenhadas, procurando aprimorar ou substituir pro cedi

mentes, sem desatender ao interesse publico.

Esta nova situacao fatico-juridica obrigou a adrninistracao a rever

seus conceitos e paradigmas em todos os angulos.

l [uiz federal.
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Tal entendimento prepondera no ambito do Poder [udiciario federal,
expressando-se por meio dos seus orgaos maximos de adrninistracao, como 0

Conselho Nacional de [ustica e 0 Conselho da [ustica Federal, alern da assuncao
de uma nova abordagem gerencial pelos tribunais federais e por todos os seus
integrantes, magistrados e servidores.

Destaca-se, oportunamente, que foi conferido ao CN), alern de ou
tras atribuicoes, 0 dever de zelar pela observancia do art. 37 da Constituicao
Federal, contribuindo para que a prestacao jurisdicional seja efetiva, zelando,
nos termos do art. 37 da CF/88,pela observancia dos prindpios constitucionais
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia.

No site do CNJ, podern-se obter detalhadamente os planejamentos
estrategicos a serem implantados no ambito do Poder Iudiciario, destacando-se
aqui a eficiencia dos servicos judiciais: melhores praticas e celeridade: elaborar
e publicar semestralmente relatorio estatistieo sabre movimentacao processual
e outros indicadores pertinentes aatividade jurisdicional em todo a Pais'.

Ja 0 CJF, em seu site, pondera que:

Atento asua rnissao, consistente em exercer, de forma efetiva, a supervisao
orcamentaria e adrninistrativa, 0 poder correicional e a uniforrnizacao, bem
como promover a integracao e 0 aprimoramento da [ustica Federal, 0 Con
selho da Iustica Federal traduz, na edicao deste manual, as atribuicoes que
permitirao 0 alinhamento das unidades que 0 compoern com as atividades
relativas as praticas de gestae definidas na estrategia institucional que se
concretizarao por meio da gestae estrategica de projetos, de processos e
de pessoas.

E, como a sua estrategia edinamica, suas atribuicoes igualmente 0 devem
ser, sempre evoluindo, a fim de que os seus resultados sejam adequados ao
alcance da visao de futuro da instituicao.

Ou seja, 0 Poder Iudiciario esta atento as demandas da sociedade mo
derna. Procuraacompanharas transformacoes sociais, econornicas, ambientais,
compatibilizando os servicos prestados com a nova estrutura da administracao
publica, tracada pela Constituicao Federal de 1988.

No entanto, para alcancar estas transforrnacoes almejadas, e preciso
desenvolver tambern estrategias de recursos hurnanos. A gestae de pessoas e
um ponto fundamental nas diretrizes e polfticas de uma organizacao e, por esta
razao, e necessario conhecer os seus desafios de forma profunda e abrangente.

zBRASIL. Conselho Nacional de Iustica. Dtsponlvel em: <http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_

abertal?d=consulta&a=consulta&f=formlndex>.
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A identiflcacao de uma organizacao se faz pela cornpreensao de sua
missao (criterio basico para orientar a tomada de decisao, apoiar a escolha de
estrategias e a deflnicao de objetivos), visao (traduz a expectativa da organiza
cao em relacao ao seu futuro) e valores (conjunto de ideias que representam
as crencas e conviccoes da organizacao em termos de comportamento e pos
turas). Esse conjunto serve de base para organizar a forma de atuacao, definir
politicas e diretrizes, formatando, assim, os caminhos a serem conduzidos
pela administracao,

Por iniciativa do eN), do C)F e dos proprios tribunais que compoem
o Poder Iudiciario brasileiro, 0 planejamento estrategico - que e a base para
a definicao e organizacao de acoes a serem implementadas - possibilita a
integracao dos diversos niveis organizacionais, por meio dele, se definem as
estrategias e metas, a priorizacao das acces, a definicao dos recursos necessaries
e sua alocacao e a delimitacao da area de atuacao da organizacao,

Urn dos vetores mais importantes e necessaries para 0 desempenho
com sucesso de suas acoes, de forma a concretizar sua missao e visao, sao os
recursos humanos. As pessoas sao responsaveis pela efetiva implantacao das
politicas e diretrizes definidas pela administracao, por meio da execucao das
atividades que materializarao a missao e visao, dentro dos valores e padroes
estabelecidos.

Vale ressaltar que 0 simples conhecimento da missao organizacional
nao assegura a sua concretizacao. Enecessaria a concentracao dos esforcos das
pessoas que trabalham na organizacao para se alcancarem os objetivos traca
dos. A atuacao da direcao com os funcionarios de todos os niveis possibilita a
exequibilidade da missao.

Bern definido e explicitado 0 planejamento estrategico, cada pessoa da
organizacao devera compreender seu papel, sua posicao e importancia dentro
do universe da instituicao, procedendo-se assim ao desdobramento das metas
e objetivos ao nivel individuaL Tudo com 0 acompanhamento de desempenho,
atraves de criterios previamente definidos, com a afericao do alcance real dos
objetivos tracados.

A administracao publica moderna tambern esta voltada para a qua
lificacao das pessoas. No ambito da [ustica Federal, observa-se uma concen
tracao maior de investimento nos recursos humanos, promovendo-se cursos,
presenciais ou a distancia, a criacao da Unicorp, etc.

Para melhor delinear 0 que foi abordado ate agora e tornando mais
concretas as acoes produzidas no ambito da administracao publica, cito como

II Jornada de Planejamentoe Gestae

exemplo as praticas adotadas no ambito da Subsecao Iudiciaria de UnailMG,
desde 0 primeiro momenta apos a sua instalacao.

Inaugurada no dia 26/11/2010, conta com 21 servidores. Apenas 5
servidores ja pertenciam aos quadros de outra secao judiciaria ou subsecao
[ndiciaria, possuindo menos de 5 anos de efetivo exercicio em seus cargos.

Num primeiro momento, foi apresentada a todos os servidores a
missao organizacional do Tribunal Regional da Primeira Regiao (www.trfl.
[us.br), demonstrou-se a estrutura do Tribunal, caracterizando-se a sua divi
sao administrativa e competencias e, por fim, a expectativa da organizacao no
ambito da Subsecao [udiciaria de Unai,

Logo apos, procurou-se adequar 0 perfil das pessoas as atividades
a serem realizadas, buscando-se 0 desenvolvimento pessoal e profissional de
cada servidor, possibilitando-se a construcao de suas carreiras. Desta forma a
administracao, no ambito dessa Subsecao, procura obter urn quadro de pessoal
mais qualificado, motivado e adequado as suas necessidades, aumentando, por
consequencia, a consecucao das metas planejadas.

Sob este aspecto, interessa-se a administracao na qualidade de vida
no trabalho. Bern destaca Jean Pierre Marras, em sua obra Administrafiio de
recursos humanos: "[...] os empregados buscam no interior das empresas onde
trabalham a compensacao do estresse causado pela busca frenetica de resul
tados. A conscientizacao do desejo de 'viver qualitativamente melhor' e algo
patente e palpavel para a grande massa de trabalhadores".

Eobvio que as necessidades de cada unidade em urn orgao de tama
nho expressivo e plural como 0 Tribunal Regional Federal da i- Regiao variam
em cada local e no decorrer do tempo. E isso se torna mais intenso no contexto
atual de aumento vertiginoso da estrutura da [ustica FederaL 0 grande desafio
apresentado e a modernizacao e atualizacao dos meios de execucao das tarefas
cotidianas. E acompanhar estas mudancas e urn desafio as formas tradicionais
e convencionais de atuar no ambito da administracao publica.

Dai a importancia de fomentar 0 conhecimento e deixar 0 servidor
sempre motivado, atribuindo-lhe responsabilidades individuais e delimitando
objetivos rnensuraveis para cada urn, retribuindo de acordo com 0 desempenho.

E a motivacao e 0 quadro mais importante de todos os que compoem
o conjunto de responsabilidades da administracao. Para tanto, devem todos ser
estimulados a atingir seus objetivos. Nao apenas os profissionais, mas tambem
os pessoais. Por outro lado, deve haver sempre a busca da identificacao de

.Jfatores que ensejem a desrnotivacao, para serem prontamente ilididos.
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Isto edesenvolvido num ambiente de autonomia no trabalho, auto
ridade para tomada de decisao e responsabilidade completa par uma atividade
(seja individual au coletiva). Alem disso, procura-se desenvolver atividades com
laces sociais fortes par meio de atividades de confraternizacao - aqui adotamos
a "aniversariantes do mes" - de forma a desenvolver relacoes abertas e de
confianca entre servidores e dirigentes. Tambern, sempre que possivel, devem
ser promovidas acoes de relacao com a sociedade, mormente de caridade, onde
se pode buscar a congregacao de todo a grupo de trabalho.

Outro objetivo perseguido no ambito da Subsecao Iudiciaria de Unai
e a crescente qualificacao de seus servidores com a promocao de cursos, pales
tras, encontros com a comunidade academica de direito, treinamentos voltados
a atividade cotidiana, etc.

Importante ressaltar que, considerando-se as peculiaridades da ad
ministracao publica, exige-se muita criatividade das pessoas envolvidas com
as atividades voltadas aos recursos humanos. A dificuldade em renovar a qua
dro de servidores, principalmente no ambito de uma subsecao judiciaria, traz
desafios aos seus dirigentes, que precisam utilizar novas instrumentos, como
treinamento e capacitacao, para formar as perfis adequados as atividades de
senvolvidas.

Par isso, relevante ressaltar um conceito importante no contexto da
administracao moderna, a contrato psicol6gico.

Denominamos contrato psicologico aquele que se estabelece entre empre
sa e empregado, paralelamente ao contrato formal geralmente explicito e
legalmente tracado.

o contrato psicol6gico carregano seu bojo urn conjunto de expectativas que
o tornam extremamente importante, uma vez que determina 0 que cada uma
das partes delimita intrinsecamente como deveres e responsabilidades do
outro. Essas expectativas nao sao ditas nem registradas. Encontram-se nas
entrelinhas que escrevem a relacao capital e trabalho e que normalmente
se vern respaldadas numa continua troca de "dar e receber" como instru
mento de barganha que. espera-se, tenha sempre como resultado final uma
situacao "ganha-ganha",

A gestae estrategica de RH deve preliminarmente, em conjunto com todas as
demais areas da organizacao, fazer com que 0 contrato social e psicol6gico
estabelecido entre a empresa e os empregados nao seja atingido severamente
pelos aspectos anteriores citados, propondo aedes de prevencao, com re
lacao ao clima organizacional, que permitam manter niveis de credibilida
de suficientemente adequados para a implementacao de urn programa de
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Desenvolvimento Organizacional. Essa euma premissa fundamental. que
torna possivel 0 sucesso de urn programa de DO e representa a primeira
abordagem metodol6gica que uma organizacao deve enfatizar ao propor
um plano dessaenvergadura(MARRAS, p. 2004).

Portanto, responder a sociedade par meio de services publicos de
qualidade exige a desenvolvimento permanente de atividade de gestae, sendo
muito preponderante a que envolve a quadro de servidores. Cada uru, mesmo
na menor unidade administrativa, deve buscar a implernentacao de medidas e
politicas de motivacao e qualificacao, posta que a fator humano e fundamen
tal para a aperfeicoarnento do service prestado e, consequentemente, para a
sficiencia, eficacia e efetividade da adrninistracao publica.
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Gestae de processos no ambito do
Juizado Especial Federal

Jose Gutemberg de Barros Fllho'

1 Introducao

Os juizados Especiais Federais civeis foram instituidos com a fina
lidade de conferir maior celeridade e simplicidade aos julgamentos de causas
de menor expressao econornica: causas de competencia da [ustica Federal ate
o valor de sessenta salaries minimos, com excecao daquelas elencadas no art.
30, § 10, da Lei 1O.259/2001(Leidos juizados Especiais Federais). Ressalvou-se
a cornpetencia do juizado Especial Federal- jEF para 0 julgamento das causas
ate sessenta salaries minimos que tratem de anulacao ou cancelamento de
ato administrativo federal de natureza previdenciaria e de lancamento fiscal.

Os juizados Especiais Federais ensejaram um ample acesso da so
ciedade ao [udiciario para discutir diversas questoes diante da administracao
publica federal. Nao ha necessidade de advogado, pagamento de custas e ho
norarios de sucumbencia em primeira instancia, 0 procedimento e bastante
simplificado e sumario, com julgamento por juizes de primeiro grau de ju
risdicao, inclusive em sede de recursos (Turma Recursa!, Turma Regional de
Uniforrnizacao e Turma Nacional de Uniformizacao).

A par desse amplo acesso, as varas federais de Iuizado Especial que
foram sendo criadas e instaladas em todo 0 pais, em pouco tempo, passaram
a con tar com acervo crescente de processos, tornando-se comuns varas com
mais de 10.000 processos. No ambito da I" Regiao, existem varas de juizado
Especial Federal com acervo superior a 30.000, 40.000 processos, a exemplos
dos juizados das Secoes [udiciarias do Para, Maranhao e Piau!' Processos que,
no espirito da criacao dos juizados, deveriam ser julgados em pouco tempo,
um ou dois anos no maximo, comecaram a levar quatro ou cinco anos ate 0

transite em julgado.

1[uiz federal substttuto.
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A situacao chegou a tal ponto que 0 ministro Gilmar Mendes, um
dos idealizadores d~ Lei dos jEFs, entao advogado-geral da Uniao e hoje mi
nistro do STF, classificou a expcriencia dos juizados Especiais Federais como
"0 sucesso do fracasso",

Com efeito, a criacao dos juizados Especiais Federais desnudou clara
mente ~ exist.e~cia d: for:e demanda reprimida no que tange ao acesso a [ustica
frente a adrninistracao publica, em especial em causas de natureza previdenci
aria, ~ausas de pess.oasque nao tern condicoes de contratar advogado e pessoas
dOl~:l1Clhadas em c',dades do interior desprovidas de vara federal. Nas regioes
mais ~obres do P~IS, como no estado do Piaui, somente na 7' Vara da Secao
judlClan~ do Pl~~I, mstalada em 30/1112010, a unidade jurisdicional comecou
suas atividades J" com acervo de 25.000 processos, oriundos de redistribuicao,

.. Diante desse quadro, mostra-se tarefa das mais dificeis organizar e
admlnistrar unidades jurisdicionais com tamanho acervo processua!, deixan
do por vezes magistrados e servidores desestimulados por nao vislumbrarem
solucao interna para 0 problema, ficando-se aespera de iniciativas da admi
nistracao judiciaria superior e do Governo.

Assim, 0 foco desse trabalho consiste em demonstrar a necessidade
de se manter urn foco na gestae dos processos, fazendo-se 0 saneamento dos
processos, ainda nas fases iniciais, e nao somente por ocasiao da sentenca final
de merito, Sao abordados tambern alguns aspectos processuais especificos do
microssistema processual constante das Leis 10.259/2001 e 9.099/1995 (Lei dos
juizados Especiais Estaduais, aplicada subsidiariamente).

2 Despacho das petic;:6es iniciais

Como dito, 0 amplo acesso ajurisdicao provocou enorme demanda
de processos no juizado Especial Federal. 0 acesso ficou de tal forma facilita
do, ante a dispensa de advogado e a ausencia de custas, que se tern observado
que pessoas entram com acoes judiciais pelo servico de aterrnacao da justica
apenas por ouvir dizer que teriam direito em determinada causa/materia, mas
que por vezes nao sabem nem a que se referem (p.ex., expurgos inflacionarios
dos pl:nos economicos, acoes revisionais previdenciarias), para ver no que vai
dar. Tem-se, ainda, os processos de advogados que fazem autentica consulta
judicial, ingressando com centenas ou milhares de acoes de determinada ma
teria ja pacificada, nao identificando, porem, se os casos de seus constituintes
se adequam ao pedido deduzido, de modo que, apos todo 0 tramite processual,
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o juiz simplesmente verifica que a situacao do autor nao tern nada a vel' com
a materia levada a juizo (p.ex., acoes revisionais previdenciarias invocando
a Sumula 260/TFR, 0 IRSM, a OTN/ORTN, etc.). Ha tambern verdadeiras
aventuras judiciais, em que se ingressa com milhares de acoes judiciais, de
uma s6 vez, veiculando-se novas teses [uridicas, ou malabarismos juridicos,

com possibilidade infima de exito,
Torna-se importante, pois, uma analise previa das peticoes iniciais,

seja pOl' ocasiao do despacho de citacao, seja logo ap6s a contestacao, visando ao
saneamento imediato do processo. Isso porque, caso nao efetuado 0 saneamen
to nessa fase, 0 processo ficara aguardando a instrucao - audiencia, calculos
da contadoria judicial, perieia -, que, ao final, mostrar-se-a desnecessaria, 0

que pode levar meses ou ate anos, a depender da situacao de congestionamento

da unidade jurisdicional.
Deve-se procurar, sempre que possivel, separar os processos pOl'

materia e sanear as acoes ineptas - peticoes sem fundamentacao, com pedi
dos ininteligiveis, sem documentacao (art. 295 do CPe), as causas prescritas
(art. 219, § 5°, do CPe) e as que veiculem materias de direito ja pacifica
das, com aplicacao do art. 285-A do CPe. Para tanto, e imprescindivel que
os servidores sejam bern orientados para auxiliar nesse trabalho. Tambem
deve-se evitar intimacoes sucessivas ou com prazos estendidos para a parte
autora efetuar 0 saneamento, na medida em que nada impedira que 0 autor
ingresse novamente com a acao, corrigindo 0 motivo que redundara no an

terior indeferimento.
Outra situacao que merece atencao sao os casos de possivellitispen

dencia ou coisa julgada, que aparecem no relat6rio de prevencao gerado pelo
sistema processual da justica Federal. Como 0 processo nao gera custa, nao e
raro que as partes intentem nova acao com 0 mesmo pedido de outra ja julgada
desfavoravel (ou mesmo ainda pendente de julgamento, mas com tramitacao
lenta), desta vez acompanhada de advogado ou com outro advogado. Uma
analise mais apurada do relat6rio de prevencao contribui significativamen
te para 0 controle do ajuizamento de acoes repetidas, com a extincao destas
sem resolucao do merito (art. 267, V, do CPC). Nas hip6teses em que nao for
possivel identificar-se a identidade de causas, recomenda-se que seja a parte
autora intimada para se manifestar e apresentar documentos tendentes a afastar
a identidade de processos, sob pena de extincao do processo sem resolucao do
merito (art. 267, III e V, do Cl'C), evitando-se diligcncias como a expedicao de
oficio ao juizo prevento solicitando informacoes ou intimacoes ao reu.
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3 Apllcacao do art. 11 da Lei 10.259/2001

A Leido juizado Especial Federal trouxe regra salutar visando facilitar
a instrucao de processos judiciais contra a administracao publica, consistente
em: "A entidade publica 1'0' devera fornecer ao juizado a documentacao de que
disponha para 0 esclarecimento da causa, apresentando-a ate a instalacao da
audiencia de conciliacao" (art. 11 da Lei 10.259/2001).

No entanto, esse dispositive legal tern sido utilizado, por vezes, para
o ajuizamento de acces sem a devida documentacao, Penso que essa norma
nfio dispensa a parte autora de carrear aos autos documentacao minima e in
dispensavel referente aos fatos constitutivos do direito alegado (art. 283 e art.
333, I, do CPe), mormente quando nao ha justificativa plausivel para a nao
apresentacao, Cito como exemplo as acoes condenat6rias em que se pleiteia 0

pagamento de gratificacoes a servidores publicos aposentados ou pensionistas
nos mesmos patamares pagos aos servidores ativos, sob 0 fundamento de iso
nornia (v.g. GDATA, GDASS, GDPGPE, etc.). Nesses casos, compete aparte
apresentar documentacao inicial que demonstre a sua condicao de servidor
aposentado ou pensionista e que efetivamente recebe ou recebeu a gratifica
~ao objeto do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Esalutar que a
parte, como malar interessada na rapida solucao da demanda, traga tambern
as fichas financeiras referentes ao periodo da gratificacao, com vistas a ensejar
a liquidacao da sentenca liquida pela contadoria judicial, bem como a veri
ficacao de supressao ou substituicao da gratiflcacao pOl'outra, 0 que e visto
com frequencia (a GDATA foi substituida pela GDPGTAS, posteriormente
alterada para GDPGPE). Vale gizar aqui que os servidores tern facil acesso a
esses documentos no orgao de lotacao. Nao e demasiado ressaltar tambern que,
assim como 0 [udiciario esta congestionado de processos, as representacoes
juridicas dos entes publicos (AGU/PFN, PFE/INSS) tambem se encontram com
acumulo de service, 0 que por vezes dificulta a apresentacao de documentos
junto com a contestacao, fazendo com que a individualizacao da demanda se
estenda pela fase de instrucao ou liquidacao e, consequentemente, aumentando
o tempo de duracao dos processos.

4 Necessidade de previa requerimento administrative

A jurisprudencia dos tribunais tem se posicionado no sentido de que
o previo requerimento administrativo nao e condicao necessaria ao ajuizamento

acoes judiciais, sob 0 fundamento da garantia constitucional da inafastabi-
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lidade da jurisdicao - CF/88, art. 5°, XXXV. No ambito do juizado Especial
Federal, contudo, essa questao tern sido enfrentada de forma diversa. Penso que
de forma acertada. 0 amplo acesso it jurisdicao nao pode ser encarado como
dispensa de a parte interessada buscar a satisfacao de sua pretensao perante a
pessoa que entende responsavel, 0 problema insere-se no ambito processual
da pretensao resistida ou do interesse de agir. Tratando-se de administra
~ao publica, cabe aos orgaos publicos analisar as forrnulacoes administrativas
que the sao dirigidas. Somente nos casos de indeferimento administrativo ou
demora injustificada no processamento, exsurgira a pretensao resistida e a
necessidade de se buscar a tutela jurisdicional, ficando configurado 0 inte
resse de agir, como condicao da acao judicial. Entendimento diverso implica
desconsiderar-se a importancia do processo administrativo, com reflexos na
autonomia administrativa, e conduz ao amento da litigiosidade judicial. E
dizer, 0 Iudiciario transforrna-se em autentico "balcao" administrativo. Vale
dizer tambern que eno processo administrativo que a questao controvertida
fica bern delineada, a partir dos fundamentos do indeferimento constantes do
ato ou parecer administrativo.

No ambito previdenciario, a Lei 8.213/1991 (Lei de Beneficios), em
seu art. 105, disp6e que "A apresentacao de documentacao incompleta nao
constitui motivo para a recusa do requerimento de beneficio". Assim, nao
procede a alegacao por vezes levantada de que a agencia do INSS recusou-se
a receber 0 requerimento, cabendo it parte, muitas vezes acompanhada de
advogado, tomar as devidas providencias para formalizar 0 pedido.

A Turma Nacional de Uniformizacao de [urisprudencia possui en-
tendimento no sentido da necessidade de previo requerimento administrativo:

EMENTA. PREVIDENCIARlO - APOSENTADORIA ESPECIAL - TRA
BALHADOR RURAL EM REGIME DEECONOMIA FAMILIAR - SEN
TEN<;;A QUEjULGA EXTINTO 0 PROCESSO SEM jULGAMENTO DO
MERlTO - FALTA DEINTERESSE DEAGIR- AUSENCIA DEPREVIO
REQUERlMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE PREVIA
CARACTERIZA<;;Ao DELIDE - PEDIDO DE UNIFORMIZA<;;Ao NAo
CONHECIDO.

1) A[urisprudenciado C. SuperiorTribunalde [usticaque afasta a neces
sidade de previo requerimento administrativo paraque 0 seguradopossa
ajuizar acao de natureza previdenciaria nao tern similitude fatica com as
hip6tesesdasacoes previdenciarias quetramitam nos Iuizados Especiais Fe
derais, tendoem vistaqueforam estabelecidos em processos previdenciarios
de varas federais comuns, antes mesmo da criacao dos Iuizados Especiais
Federais.
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2) Nas acoes previdenciarias no ambito dos JEFs e necessaria a previa
caracterizacao de lide paraatender acondicao da acao relativa ao interesse
de agir, na sua modalidade de utilidade/neeessidade do provimento juris
dicional, 0 que se da com 0 previo requerimento adrninistrativo, em que
hajaindeferimento expresso do pedido ou demora injustificavel para sua
apreciacao, Entendimento contrario importa no aumento extraordinario do
nurnero de demandas desnecessarias no ambito dosJEFs, 0 quecompromete
a eeleridadedaqueles proeessos onde realmentehaja lide e neeessidade da
intervencao do Poder Iudiciario.

(Proc. 2005.72.95.006179-0. Orgao juigador: Turma Nacionaide Unifor
mizacao. jUlZ FEDERAL ALEXANDRE MIGUEL. DIU de 26/10/2006.)

Calha ressaltar, ainda, dois pontos sobre esse tema: 1) os preceden-
tes que acolhem a desnecessidade de requerimento administrativo, em sua
maior parte, referern-se aos casos em que 0 ente publico, por meio de sua
procuradoria, adentra no merito em suas defesas no sentido da improce
den cia do pedido, 0 que denotaria que 0 pedido seria indeferido no ambito
administrativo (reputo que nao e bern assim, haja vista a constatacao, na
praxe forense, da diversidade de entendimentos entre orgaos publicos):
2) mesmo no jEF, a exigencia de previo requerimento administrativo tern
sido abrandada nos casos de juizados itinerantes: Sumula 5 da Turma Re
cursal do Piaui - "Em caso de beneflcio postulado no juizado itinerante,
a falta de requerimento administrativo nao descaracteriza 0 interesse de
agir", Enunciado 80 do F6rum Nacional dos juizados Especiais Federais
- Fonajef - "Em juizados itinerantes, pode ser flexibilizada a exigencia de
previo requerimento administrativo, consideradas as peculiaridades da
regiao atendida".

Assim, torna-se produtivo fazer uma analise criteriosa das acoes vei
culadas sem 0 previo requerimento administrativo e extinguir-se 0 processo
sem resolucao do merito, por ausencia de pretensao resistida e, consequen
temente, de interesse de agir (interesse-necessidade). Recornenda-se evitar a
suspensao do processo judicial para a forrnalizacao do pedido administrativo,
haja vista que essa medida contribui para a demora no tempo de duracao do
processo, a qual sempre e imputada ao Iudiciario apenas, bern como 0 fato
de inexistirem verb as de sucumbencia em primeira instancia, Ademais, a Lei
9.099/1995, em sua art. 51, § 1°, dispensa a necessidade de previa intimacao
para a extincao do processo sem julgamento do merito, 0 que indica a inten
cao legislativa de conferir rapida resposta, ainda que sem analise do merito,

"icabendo it parte intentar novamente a acao,
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5 Desnecessidade de concordancia da parte contraria para a ho
moloqacao de pedidos de desistencia

Nao e aplicavel, no microssistema dos Iuizados Especiais Federais,
o art. 267, § 4°, do CPC: "Depots de decorrido 0 prazo para a resposta, 0 autor
nao podera, sem 0 consentimento do reu, desistir da acao". 0 art. 51 da Lei
9.099/1995 traz norma especial aplicavel ao JEF, elencando outras hipoteses,
alern das dispostas em outros dispositivos legais, como 0 art. 267 do CPC, que
ensejam a extincao do processo sem julgamento do merito, Entre elas, destaca
se a extincao do processo pelo nao comparecimento do autor a nenhuma das
audiencias do processo (inciso I). Ora, se 0 autor po de, por ate proprio, optar
por nao comparecer a nenhuma das audiencias no processo com a intencao de
provocar a extincao sem analise do merito, ser-lhe-a possivel tambern desistir
do processo em qualquer fase processual ate a prolacao da sentenca de merito,
Como referido alhures, 0 art. 51, § 1°, da Lei 9.099/1995 dispensa, inclusive, a
necessidade de previa intimacao para a extincao do processo sem julgamento

do merito,
Sob 0 mesmo fundamento, considero tarnbem inaplicavel, no mi

crossistema do [uizado, 0 art. 3° da Lei 9.469/1997, 0 qual estabelece que "As
autoridades indicadas no caput do art. 1° poderao concordar com pedido de
desistencia da acao, nas causas de quaisquer valores desde que 0 autor renuncie
expressamente ao direito sobre que se funda a acao (art. 269, V, do Codigo
de Processo Civil)". Outrossim, essa lei configura abuso do direito de legislar
por ofens a ao devido processo substancial. Cabe ao ente publico demonstrar
a existencia de justa causa para a recusa do consentimento. Em causas previ
denciarias (v.g. concessao e revisao de beneficios), torna-se dificil conceber a
existencia de justa causa para eventual recusa do INSS em face de pedido de

desistencia da acao,

Pois bern, efetuado 0 pedido de desistencia antes da prolacao da
sentenca de merito, deve 0 juiz homologar 0 pedido e extinguir 0 processo,
inclusive com dispensa de intimacao previa do ente publico.

6 Reconhecimento de offcio de lncompetencia e extincao do pro

cessosem resolucao do merlto

Nos termos do art. 301, II e § 4°, do CPC, 0 juiz conhecera de
oficio da incornpetcncia absoluta. 0 § 3° da Lei 10.259/01 dispoe que, "No
foro onde estiver instalada Vara do [uizado Especial, a sua cornpetencia e
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absoluta". Nessa senda, tenho considerado que os casos de incornpetencia
do JEF devem ser enfrentados de offcio, seja qual for 0 criterio de cornpe
tencia - material, funcional, valor da causa ou mesmo territorial. E mais,
havendo 0 reconhecimento da incornpetencia, 0 processo deve ser extinto
sem julgamento do merito, nos termos do art. 267, IV, do CPe, e nao reme
tido ao juizo que se en tender competente. Reputo inaplicavel 0 art. 113, §

2°, do CPC, ao procedimento sumarissimo do [uizado, ante a especialidade
da norma inserta no art. 51, III, da Lei 9.099/1995, que estabelece a extincao
do processo quando for reconhecida a incompetencia territorial. Se a Lei do
[uizado preve a extincao do processo para casos de incornpetencia territorial,
com mais razao a extincao se impoe para os casos de incornpetencia absolu
tao Parece que, novamente, a intencao do legislador foi propiciar um curto
tempo de tramitacao processual, ensejando que a parte, se assim desejar,
ingresse com nova acao.

7 Extlncao do processo por abandono da causa nos casos de nao
comparecimento it audiencia ou it perfcia

o nao comparecimento da parte autora a qualquer audiencia do
processo, sem justificativa razoavel, implica a extincao do processo, a teor
do ja mencionado art. 51, I, da Lei 9.099/1995. De igual modo, a ausencia de
comparecimento it perlcia designada, sem justificativa, conduz it extincao do
processo por abandono da causa, por aplicacao analogica do art. 51, I, da Lei
9.099/1995, e art. 267, III, do Cl'C, Dessa forma, ha de ser feito um acompa
nhamento desses casos pela secretaria da vara, para que tenham sua tramitacao
encerrada com sentenca de extincao.

8 Sentenc;a com parametros de calculos e apuracao do valor de
vido pelo ente publico na fase de cumprimento

A necessidade e definicao de sentenca liquida tem side questao bas
tante discutida no ambito do [uizado Especial Federal. Em minha experiencia
de cinco anos em Juizado Especial Federal, tenho constatado que a exigencia
de sentenca liquida com valor expresso, ou seja, com calculos prevlos do valor
devido, na pratica, tem acarreto maior demora processual em determinadas
causas, na medida em que se insere um novo incidente na fase de conhecimento
e se acarreta uma sobrecarrega de trabalho no setor de Contadoria Judicial, que
t1ao tem conseguido dar vazao it grande quantidade de processo que lhes sao
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65



66

Escola de MagistraturaFederalda 1a Reqiao

remetidos. Ha casos em que 0 processo permanece por seis meses aguardando

pronunciamento da Contadoria Judicial!

o art. 38, paragrafo unico, da Lei 9.099/1995 disp6e que "Nao se ad
mitira sentenca condenat6ria por quantia liquida, ainda que generico 0 pedido".
No entanto, ha de se considerar que os processos submetidos ao rito sumaris
simo do Iuizado Estadual consistem em acces condenat6rias para reparacao
de danos (acoes indenizat6rias, de acidentes de veiculos, etc.), ao passo que no
JEF os processos veiculam, na maioria dos casos, prestacoes de trato sucessivo
(acoes previdenciarias, acoes remunerat6rias de servidores publicos, etc.). As
sim, a aplicacao pura e simples desse dispositivo legal no microssistema do JEF
pode conduzir a efeito diverso do desejado. Com efeito, a remessa do processo
a Contadoria Judicial demanda a apresentacao de inforrnacoes que estao em
poder do ente publico (fichas financeiras, reestruturacao de carreiras, etc.) e
analise judicial dos parametres da futura sentenca condenat6ria. 0 processo
fica, ainda, aguardando a manifestacao da Contadoria, que, nao raro, devolve
o caso solicitando inforrnacoes para a elaboracao dos calculos. Ademais, nos
casos de parcelas de trato sucessivo, possivelmente, 0 processo tera de retornar
a Contadoria para novos calculos ap6s 0 transite em julgado para atualizacao
e inclusao de parcelas vencidas ate 0 cumprimento da obrigacao de fazer.

Nesse contexto, tenho dispensado a remessa previa a Contadoria
Judicial nos casos de verbas remunerat6rias de servidores publicos, de benefl
cios previdenciarios urbanos e de repeticao de indebitos tributaries incidentes
sobre verbas remunerat6rias, em que a elaboracao previa de calculos depende
de dados que estejam com 0 poder publico e que envolvam obrigacoes de trato

sucessivo.
Tenho ressaltado que, tratando-se de prestacoes de trato sucessivo,

a apuracao do quantum debeatur atinente a obrigacao de pagar depende do
efetivo cumprimento da obrigacao de fazer (termo final da obrigacao de pagar).
Assim, a elaboracao de calculos, nesta fase processual, redundaria em proce
dimento in6cuo (calculos parciais), com dupla elaboracao de calculos (antes
e depois da sentenca). 0 procedimento do Juizado Especial Federal deve se
adequar a natureza de suas causas, sob pena de prejuizo a parte hipossuficiente
e ao tempo de duracao do processo, em descompasso com os principios nor
teadores da celeridade e economia processuais e com 0 novel art. 5°, LXXVIII,
da Constituicao Federal (direito a razoavel duracao do processo).

Ademais, tratando-se de causas de concessao de beneficio previ
denciario, a apuracao da renda mensal inicial - RMI de beneficio previ-

II Jornadade PJanejamento e Gestao

denciario e atribuicao da autarquia previdenciaria, procedimento que pode
ensejar, inclusive, acao revisional propria, nao sendo 0 caso de se propiciar,
em incidente processual, a discussao quanto a metodologia dos calculos e a
legislacao aplicavel.

Em suma, tem-se que a apresentacao de calculos pelo ente publico
implica, na pratica, maior celeridade e economia processual e nao traz prejui
zos as partes, valendo mencionar, no ponto, as Sumulas 4 da Turma Recursal
do Piaui e 318 do STJ, 0 Enunciado 32 do Fonajef, bern como 0 fato de que,
uma vez cumprida a obrigacao de fazer (implantacao do beneficio), a liquida
~ao demanda simples calculos aritmeticos, constando todos os parametres na
parte dispositiva da sentenca, dispondo a autarquia de maior agilidade para a
apresentacao do valor devido. Transcrevo os enunciados:

Sumula 4 da Turma RecursallPI: "Nao ha nulidade na sentenca condena
toria do )uizado Especial Federal que contenha os parametres de calculo
de liquidacao".

Sumula 318/ST): "Formulado pedido certo e determinado, somente 0 autor
tern interesse recursal em arguir 0 vicio cia sentenca iliquida".

Enunciado 32 do Fonajef:"A decisao que contenha os parametres de liqui
dacao atende ao disposto no art. 38, panigrafo unico, da Lei 9.099/1995".

Assim, sob esse prisma, os processos sao julgados sem previa remessa
a Contadoria Judicial, contendo todos os parametres de calculos na sentenca.
Com 0 transite em julgado, 0 ente publico, que detem todas as informacoes
dos beneficios ou os dados funcionais do servidor, e intimado para cumprir
a obrigacao de fazer (concessao de beneficios, revisao dos proventos ou ven
cimentos, etc.) e para apresentar os calculos do valor devido, observando-se
os parametres da sentenca, no prazo de 30 ou 60 dias. Apos, da-se vista a
parte autora para rnanifestacao, com a ressalva de que, havendo concordancia,
proceder-se-a, em ate continuo, a expedicao da requisicao de pagamento com
base nos valores apurados pelo reu. Na esmagadora maioria dos casos, ocorre
essa concordancia e a requisicao de pagamento e expedida logo em seguida.

No dia a dia forense, os pr6prios entes publicos tern vislumbrado
que essa rotina processual e mais adequada. Ja houve oportunidade, inclusive,
de pedidos de reuni6es feitos por representantes judiciais dos orgaos publicos
para solicitacao de adocao dessa pratica a outras causas. Da mesma forma, os
advogados nao tern questionado 0 procedimento; pelo contrario, tern havido
diversas manifestacoes favoraveis em que se ressalta a celeridade processual

't':ycom essa sistematica.

67



68

Escola de MagistraturaFederalda 1aReqiao

9 Conclusao

Percebe-se que 0 desafio da gestae de processos no ambito do juizado
Especial Federal nao e tarefa facil de ser equacionada. Ha carencia de varas
de juizado, de juizes e de servidores. Existem tambern deficiencias dos orgaos
de representacao judicial da administracao publica, 0 que implica dificuldade
de instrucao dos feitos, nos casos em que a solucao do conflito depende de
dados e documentos que estao com 0 Poder Publico. Os juizes de juizado de
vern, assim, procurar manter 0 foco na gestae de processos e na administracao
da vara e gabinete, acompanhando e orientando os trabalhos dos servidores,
identificando os pontos de maior congestionamento, as materias repetitivas,
as rotinas desnecessarias, de maneira a buscar urn melhor andamento da vara.
Devem ser utilizados os dispositivos legais dispostos no microssistema proces
sual do juizado Especial Federal (Leis 10.259/2001 e 9.099/1995) que ensejam
a celeridade, simplicidade e saneamento processual, extinguindo-se os pro
cessos que nao estao aptos ao julgamento de merito, Ecerto que toda gestae
administrativa, e a gestae processual nao e diferente, encontra urn limite. Em
varas com 20, 30 mil processos..., fica deveras prejudicada a implementacao
de programas e metodos de controle de gestdo minimamente efetivos. Cabe,
pois, ao magistrado responsavel pela conducao dos processos e servidores tra
balharem dentro do melhor possivel, ou seja, dando 0 melhor de si dentro das
possibilidades e estrutura disponiveis, conforme brilhante exposicao do prof.
Dr. Mario Sergio Cortella, proferida no II Encontro de gestao e planejamento
da Esmaf, na cidade de Brasilia.
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o essencial ea Justica - esta a minha obra

Katia Balbino'

1 lntroducao

Gestae nao pode ser moda, tern de ser meta.

Se parece modismo 0 emprego do termo gestae, nada mais antigo
do que falar em administracao, Se parece moderno falar em governance, nada
mais secular do que governar. Quem nunca utilizou a palavra direcao para se
referir a estar no comando administrativo de determinada empresa ou neg6cio?

o que temos de novo entaor

A novidade esta no emprego na administracao da [ustica de deter
minado conhecimento ate pouco tempo restrito aos setores privados, especial
mente empresariais, como forma de obtencao de urn resultado para 0 qual 0

saber tecnico juridico era tido como suficiente.

Passamos a reconhecer que as faculdades de direito nao conferem
aos bachareis diplomas de administradores de [ustica, mas de conhecedores
das leis e do direito. E isto nao e 0 bastante para prestar a jurisdicao prevista no
inciso LXXVIII introduzido no art. 5° da Carta Magna, por meio da Emenda
Constitucional45, de 30/12/2004, que apresenta, como garantia fundamental,
o principio da celeridade:

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natu
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
iuviolabilidade do direito it vida, it liberdade, it igualdade, it seguran,a e it
propriedade,nos termos seguintes:

[...]
LXXVlll - a todos, no ambito judicial e administrative, sao assegurados
a razoavel duracao do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitacao,

1[ulza federal.
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Se, por urn lado, nao era novidade, na doutrina, nas leis de criacao
dos Juizados Especiais, nem nos corredores das sedes do Poder Iudiciario, a
necessidade de prestacao jurisdicional efetiva, ou seja, aquela que agasalha 0

direito protegido antes que este venha a falecer, e inegavel que tornar clau
sula petrea esta garantia, com a protecao do art. 60, § 4°, IV, da Constituicao
Federal', chamou a atencao para a irnportancia do combate it tao conhecida e
inc6moda morosidade que atinge grande parte dos processos em tramitacao.

Com que instrumentos podemos compatibilizar 0 referido direito it
brevidade processual com 0 respeito it qualidade da prestacao jurisdicional e
it seguranca juridical

Sem duvida, com conhecimento de gestae.

2 Com que armas combater 0 born combate?

Por meio de concursos bastante rigorosos, e exigido, para se exercer 0

cargo de juiz federal, profunda conhecimento de direito constitucional, direito
administrative, direito penal, direito processual penal, direito civil, direito
processual civil, direito previdenciario, direito financeiro e tributario, direito
ambiental, direito internacional publico e privado, direito empresarial, direito
econ6mico e de protecao ao consumidor, podendo as provas discursivas, de
sentenca e oral versar tambern sobre nocoes gerais de direito e formacao hu
rnanistica com enfoque em sociologia do direito, psicologia [udiciaria, etica e
estatuto juridico da magistratura, filosofia do direito e teoria geral do direito
e da politica".

Ede se destacar aqui 0 detalhamento das seguintes disciplinas, in
troduzidas nos editais de selecao de magistrados a partir da Resolucao do
Conselho Nacional de [ustica 75, de 12/05/2009, Anexo VI:

a) SOCIOLOGIA DO DIREITO

1. Introducao asociologia cia administracao judiciaria. Aspectos geren
dais cia atividade judiciaria (administracao e economia). Gestae. Gestae
de pessoas.

2CF/88, art. 60, § 4": Nao seraobjeto de deltberacto a proposta de emenda tendente a abclir:
IV - os direitos e garantias individuais.

3 Dados extraidos do Edital do XIVconcurso publico para provimento de cargo de juiz federal substttu
to da la Regtao.
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2. Relacoes sociais e relacoes juridicas. Controle social e 0 Direito, Trans
formacoes sociais e Direito.

3. Direito, Comunicacao Social e opiniao publica.

4. Contlitos sociais e mecanismos de resolucao. Sistemas nao-judiciais de

composicao de litigios.

b) PSICOLOGIA JUDICIARIA

1. Psicologia e Comunicacao: relacionamento interpessoal, relacionamento
do magistrado com a sociedade e a rnidia.

2. Problemas atuais da psicologia com reflexos no direito: assedio moral e
assedio sexuaL

3. Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. Tecnicas de ne
gociacao e mediacao,

Procedimentos, posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a solucao
conciliada dos conflitos.

4. 0 processo psicologico e a obtencao da verdade judicial.0 comporta
mento de partes e testemunhas.

c) ETICA E ESTATUTO JURIDICO DA MAGISTRATURA NACIONAL

1. Regime juridico da magistratura nacional: carreiras, ingresso, promocoes,

rernocoes.

2. Direitos e deveres funcionais da magistratura,

3. Codigo de Etica da MagistraturaNacional. Estatuto da OAB.

4. Sistemas de controle interne do Poder Iudiciario: Corregedorias, Ouvi
dorias, Conselhos Superiorese Conselho Nacional de [ustica,

5. Responsabilidade administrativa, civil e criminal dos magistrados.

6. Administracao judicial. Planejarnento estrategico, Modernizacao da ges
tao.

d) FILOSOFIA DO DIREITO

1. 0 conceitode Iustica. Sentidolato de lustica,comovalor universal. Sen
tido estrito de Iustica, como valor juridico-politico. Divergencias sobre 0

conteudo do conceito.

2. 0 conceitode Direito.Equidade. Direito e Moral.

3. A interpretacao do Direito. A superacao dos metodos de interpretacao
mediante puro raciocinio logtco-dedutivo. a metodo de interpretacao pela
logica do razoavel.

Os novos magistrados, portanto, nao podem se furtar a demons
trar, no dia a dia de sua atividade judiciarla, que entendem de administracao
judiciaria, de planejamento estrategico, de aspectos gerenciais da atividade
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[udiciaria (adrninistracao e economia), de modernizacao de gestae de pro
cessos e de pessoas e que conseguem fazer integrar estes aspectos do saber ao
conceito de [ustica.

Cabe aqueles juizes - nos quais me ineluo - dos quais nada foi
exigido nesta area de conhecimento a atualizacao constante para adequacao
aos novos meios e metodos e it exigencia da sociedade expressa no referido
art. 5°, LXXVIII, da Carta Magna, compativel com a Loman, quando atribui
ao magistrado 0 dever de fiscalizar os servicos que the sao afetos'.

3 Justificativa para manter tudo do jeito que esta

No esforco de atingir uma razoavel duracao do processo, compativel
com a efetividade da tutela jurisdicional, tem 0 legislador patrio adotado medi
das de simpliflcacao dos procedimentos, criacao de ritos mais celeres, restricoes
do direito de recorrer, diminuicao dos incidentes processuais, entre outras.

Nada impede a criatividade dos litigantes e daqueles para os quais
o resultado do litigio nao se aponta como a melhor solucao, E impossivel
deixar de ressaltar que a muitos interessa a duracao longa do processo, com 0

adiamento de suas responsabilidades para com a parte contraria e a sociedade
como um todo.

4 Lei 5.010, de 30/05/1966:

Art. 55. 0 [uiz eresponsavel pclo regular andamento dos feitos sob sua jurtsdicao e pelo born funcio

namento dos services auxiliares que the estiverem subordtnados.

Lei Complementar 35, de 14/03/1979:

Art. 35. Sao deveres do magistrado:
I - cumprir e fazer cumprir, com tndependencia, serentdade e exatiddo, as disposicoes legais e os atos

de oficio:

II - nao exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar:
III - determinar as providenclas necessarias para que os atos processuais sc realizem nos prazos legals:

IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministerio Publico, os advogados, as testemu

nhas, os functonarios e auxiliares da Iusttca, e atender aos que 0 procurarern, a qualquer momento,

quanto se trate de providencia que reclarne e possibilite solucao de urgencia.

[··1
VII - exercer assfdua fiscalizacaosobre os subordtnados, especialmente no que se refere acobranca de

custas e emolumentos, embora nao haja reclarnacao das partes;

Provimento/Coger/TRF 1~ Regiao 38, de 12/06/2009:

Art. 24 0 [uiz de prlmetro grau eccrregedor permanente dos services que the sao afetos (art. 55 da Lei

5.010/1966 e art. 35, II e VII, da Lei Complementar 35/1979).
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Mas nao podemos perder de vista: a [ustica e nossa obra, nossa par
cela de construcao para urn mundo melhor, nosso legado para as proximas
geracces.

Caminho facil e se afundar nas ideias de que 0 volume e assustador,
de que nao e possivel veneer a distribuicao de processos, de que a equipe de
servidores e pequena e de que nada faz a diferenca nem altera a remuncracao

no final do meso

Com base nestas premissas, muitos se afastam da ideia central de fa
zer justica e se dedicam a cumprir jornadas de trabalho com resultados dentro

do possive!.

A cada pedido de preferencia entabulado por urn jurisdicionado de

sesperado, resta a velha frase: Farei a possivel.

Como bern colocado pelo prof. Mario Cortella, fazer 0 possivel esta

longe de FAZER a MEU MELHORs.

Nao e possivel estabelecer que 0 atraso na prestacao jurisdicional
e fruto de falta de estrutura, da legislacao desatualizada para atender it real
necessidade da populacao e se conformar com esta situacao como se nao fosse

possivel fazer a diferenca.

Pior e ter a certeza de que 0 "deixar tudo do jeito que esta", em
verdade, epermitir que as coisas piorem, que a equipe fique desatualizada e
desmotivada, que 0 estoque de feitos aumente e que maior parcela da populacao
desconheca 0 conceito de jUSTIC;:A.

Existira sempre uma justificativa para se manter tudo do jeito que
esta, mas existe uma razao maior para mudar: realizar a obra de FAZER jUS

TIC;:A.

4 Par que tentar, par que acreditar

A carreira de juiz efundamental, necessaria para se atingir 0 ideal,
que pode fazer a diferenca no futuro dos nossos filhos, no viver das proximas

geracoes,
Delegar a realizacao da obra e deixar para os outros a responsabili

dade e 0 prazer de pensar como fazer, analisar por que fazer e decidir quando
fazer. a juiz gestor deve estabelecer urn planejamento, criar metes, tracar urn

5 Traducao da expressao americana "I'll do my Best".
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caminho com todos os considerandos disponiveis, atitude indispensavel para
que sua equipe possa ir em uma unica direcao e os esforcos se somem em torno
do resultado pretendido.

Compartilhar 0 caminho, as descobertas e ate tornar solidario 0 pro
cesso de busca de solucao e bern diverso de transferir 0 comando do processo
de gestao.

Deixar que cada membro da equipe defina prioridades e tome urn
rumo sem supervisao etransferir compromissos, obngacoes. Eperder 0 con
trole do todo em acoes particulares. Edeixar de atacar as causas e se perder
nos incendios das consequencias,

A obra nao se completa com cada ato. Ela einterrninavel, mas reali
zavel e, ao se chegar a determinado estado de exito, com muito mais cuidado
deve ser mantida e propagada como boas praticas.

Melhores praticas viraoj.; Nao sabemos. Que venham e aperfeicoern
as realizacoes, transformern-nas em novas obras, ou dourem a pilula da [ustica
para que possa cada vez mais ser vivenciada como essencia!.

Se a [ustica, ainda que em suas variacoes decorrentes do roteiro de
vida de cada urn, for a essencia do ser, tal qual 0 amor, a fraternidade, a ami
zade, a lealdade, etc., 0 Justo se torna perene na humanidade. Porque ser justo
e amar, ser justo e fraterno, e leal, e intrinseco ao essencia!. A internalizacao
da justica garante a vida, a perenidade, a transcendencia da obra.

5 Trabalha em equipe - quem ea Ifder

"a lider eaquele que inspira, que anima as pessoas a se sentirem bern
com 0 que fazem ease sentirem integrados it obra" (CORTELLA, 2010, p. 88)..
"Nao implica em nao se cansar. Se voce trabalha intensamente num projeto,
e claro que vai ficar cansado [...J Mas nao vai ficar estressado. De onde vern
o estresse? De duas fontes: primeiro, de nao enxergar 0 resultado da obra e,
segundo, de nao conseguir partilhar 0 processo de trabalho ou responsabilizar
as outros" (CORTELLA, 2010, p. 91-92).

Permite nosso Codigo de Processo Civil e a propria Carta Magna
que juizes deleguem atos ordinatorios processuais, mas nao 0 decidir. Ocorre
que a ausencia de controle do procedimento afasta 0 magistrado da respon
sabilidade no resultado, uma vez que a preocupacao com 0 processo so nasce

".,quando chega na mesa ou caixa virtual (para os mais afetos it era digital),
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quando conclusos ao juiz, depois de dormir em berco esplendido de prateleiras
e arrnarios bem lacrados, nos quais 180 dias passam a ser prazo razoavel para
cada andar processual.

Esta gestae descompromissada, que se reveste de "democracia", ins
pira a falta de preocupacao com 0 direito constitucional a um julgamento celere
pela falta de lideranca na execucao da obra.

Os mapas estatisticos, tao em moda para comprovar e esconder ver
dades, podem, nos seus numeros mais basicos, demonstrar que 0 controle e 0

compromisso com 0 resultado JUSTIC;:A sao mais facilmente obtidos com a
dedicacao do que com a delegacao.

o retrabalho contido nas diversas "chamadas de feitos it ordern",
"conversoes em diligencia" e "embargos de declaracao", 0 vaivern desneces
sario entre as partes, as citacoes inuteis de iniciais indeferidas, as declinacoes
de cornpetencia ap6s a conclusao para sentenca sao alguns entre os muitos
exemplos de falta de orientacao pelo curso solto de processos que s6 chegam
aos juizespara sentenca.

As varas federais da 1" Regiao que atingern menores numeros de
feitos em tramitacao, ainda que afastados outros fatores diferenciais que se
riam sazonais, estruturais, locals, etc., tern como maestros magistrados que,
concentrados na missao de suas vidas, vivem a essencia de serem juizes, na
certeza que a unica JUSTIC;:A que pode se apresentar como valida eaquela que
atinge 0 detentor do direito em urn lapse de tempo razoavel.

o segredo esta em se conhecer cada etapa do processo, para permitir
que todos os membros da equipe estejam aptos para executar toda e qualquer
tarefa e, em eventuais ausencias, 0 lider identificara 0 substituto, sem prejuizo
algum da continuidade das atividades. Todos sao indispensaveis, mas igual
mente substituiveis.

Nao se trata aqui de multiplicacao de decisoes padronizadas e sem
fundamento ou adequacao ao requerido e, portanto, atos inconstitucionais.
Fala-se do afastamento das teses doutorais em casos simples e do exame pro
fundo do direito em situacoes complexas.

Conclusao

A gestae empresta razoabilidade it trarnitacao processual, racionali
zando as tarefas e conferindo presteza. Gerir tambem edeixar de ver apenas os
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contextos isolados e pensar no conjunto das pecas, com a finalidade de obter
melhores resultados.

De qualquer modo, a inclusao do inciso LXXVIII no rol dos direitos
e garantias fundamentais (art. 5° da CF) constitui avan~o que s6 pode ser ob
tido com gestae e lideranca dos magistrados na construcao da obra chamada
JUSTIC;:A.
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o Poder Judlclario sob 0 crivo da efetividade:
dlaqnostico e planejamento como

meios reais de adequacao

Lana Ugia Galatti'

lntroducao

A reflexao sobre a atuacao do Poder Iudiciarlo no quesito efetivi
dade, entendida esta como a soma da eficacia e da eficiencia, remete-nos a
constatacao da necessidade da adocao de constantes medidas, algumas simples,
outras complexas, para 0 alcance das metas deste Poder: solucionar conflitos de
interesses da forma mais econ6mica para 0 Estado e 0 mais satisfat6ria possivel
para 0 jurisdicionado. Algumas das medidas sao urgentes e outras somente
passiveis de implantacao ao longo do tempo.

Conceitos de eficacia, eficiencia e efetividade

Os termos eficacia, eficiencia e efetividade, apesar de algumas vezes
empregados como sinonimos, nao se confundem.

De acordo com modernas tecnicas de planejamento administrativo, 0

conceito de eficienciaestaria associado a responsabilidade predominantemente
operacional (fazer certo); ja efic:\ciatraduz a responsabilidade predominante
mente gerencial (fazer a coisa certa) enquanto a efetividade consiste na juncao
da eficacia e da eficiencia'.

Empiricamente, podemos afirmar haver maior probabilidade de
exito nas acoes planejadas, seja na esfera privada, seja na publica, a partir
do completo dominio da situacao sobre a qual determinada estrategia in
cidlra, Estabelecidas as premissas estrategicas, passa-se a fase operacional
na busca da efetividade das acoes empreendidas.

1[ulza federal.

'Cf. MOTA (2010).
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o esforc;:o do Judlciario na busca da efetividade

E evidente a diferenca de gestae adotada no service publico e nas
empresas privadas. As distincoes derivam de fatores variados desencade
ados pelas normas de regencia das atividades de cada qual, das fin alida
des as quais se destinam e ate da legislacao relativa ao quadro de pessoas
encarregadas de desempenhar as funcoes necessarias para que a entidade
funcione a contento.

No campo das normas de regencia das atividades, temos normas de
direito privado - normas de carater civil, comercial, trabalhista; no campo
do direito publico, imperam 0 direito constitucional, administrativo, sendo os
servidores, quase na totalidade, regidos pelo RjU.

Com a afirrnacao, nao se esta a sustentar a incomunicabilidade dos
ramos do direito publico e privado, nem de suas respectivas disciplinas, tal
como enunciada nos manuais de direito unicamente para fins didaticos. For
coso reconhecer, entretanto, os reflexos lancados pela predominancia de uma
ou outra norma sobre as atividades privadas e publicas, valendo lembrar, ainda,
a existencia de relacoes juridicas travadas entre pessoas de direito publico e
de direito privado.

o foco do presente texto estara restrito ao ambito do Poder [udiciario.

Nesta seara, e possivel a abordagem das medidas gerais de planeja
mento adotadas para todo 0 Poder Iudiciario, para determinado seguimento do
Poder Iudiciario (Iustica Federal, ou [ustica do Trabalho, ou [ustica dos Estados
etc.), para um tribunal especifico, para uma sccao judiciaria ou comarca e, por
fim, para a menor celula, a vara.

Em se tratando de unidades de um mesmo Poder, as unidades me
nores estao, necessariamente, vinculadas as politicas eleitas pelas ceJulas ime
diatamente superiores, que, por sua vez, tambem se vinculam, na medida de
sua organizacao, as politicas publicas tracadas para 0 Poder Iudiciario.

No ambito maior das politicas publicas, observa-se a constante busca
do Poder Iudiciarlo pela reducao dos custos e do tempo de tramitacao dos
processos, 0 que se reflete no ambito do Poder Executivo (orcamento) e do
Legislativo (edicao de leis ou modificacao das existentes).

A titulo de exernplo, citamos a EC 45/2004, que introduziu altera
coes constitucionais significativas, entre elas 0 instituto da sumula vinculante,
instrumento de carater processual amplamente debatido no ambito juridico e

1!''Jue terminou por se firmar como instrumento apto a evitar a rediscussao de
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tema ja equacionado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como 0 dispendio

de recursos e de tempo.

Ainda no campo da legislacao, vale mencionar a Lei 11.672, de

08/05/2008, que acrescentou 0 art. 543-C ao Codigo de Processo Civil no in
tuito de conferir tratamento uniforme aos recursos especiais versando sobre
a mesma questao, Publicado 0 acordao do Superior Tribunal de [ustica, os re

cursos especiais sobrestados na origem terao seguimento denegado na hipotese
de 0 acordao recorrido coincidir com a orientacao do Superior Tribunal de
[ustica; ou serao novamente examinados pelo tribunal de origem na hipotese
de 0 acordao recorrido divergir da orientacao do Superior Tribunal de [ustica
(art. 543-C, § 7', 1e II, do CPC). A medida impede a subida de inumeros pro

cessos ao Superior Tribunal de )ustica e confere maior agilidade asolucao das

controversias objeto de recursos especiais.

Ao se examinar 0 cabimento de questao de ordern, 0 ministro Cesar

Asfor Rocha consignou que:
A edicao da Lei 11.672, de 08/05/2008, decorreu, sabidamente, da explosao
de processos repetidos junto ao Superior Tribunal de Iustica, ensejando
centenas e, conforme a materia, milhares de julgados identicos, mesmo apes
a questao juridica ja estar pacificada. 0 mecanisme criado no referido di
ploma, assim, foi a solucao encontrada para afastarjulgamentos meramente
"burocrtiticos" nesta Corte, ja que previsivel 0 resultado desses diante da
orientacao firmada em leading case pelo orgao judicante competente. Nao se
perca de vista que a reducao de processos identicos permite que 0 Superior
Tribunal de [ustica se ocupe cada vez mais de questoes novas, ainda nao
resolvidas, e relevantes para as partes e para 0 Pais.

Assim, criado 0 mecanisme legal para acabar com inumeros julgamentos
desnecessarios e inviabilizadores de atividade jurisdicional agile com qua
lidade, os objetivos da lei devem, entao, ser seguidos tambern no momento
de interpretacao dos dispositivos por ela inseridos no C6digo de Processo
Civil e a ela vinculados, sob pena de tornar a esforco legislativo totalmente
inocuo e de eternizar a lnsatisfacao das pessoas que buscam 0 Poder Judi
ciario com esperanya de uma justica rapida.

(STj. QO no AG n. 1.154.599 - SP (2009/0065939-2). ReI.: min. Cesar Asfor
Rocha. julgado em 16 fev. I!. Citado tambern no veto-vista proferido pelo

exmo. min. Teori Zavascki.)

No plano administrativo, a EC 45/2004 incluiu 0 Conselho Nacional

de [ustica como orgao integrante do Poder Iudiciario (art. 92, I-A). Lemos, na

pagina do CN):
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[...] 0 CNj foi instituido em obediencia ao determinado na Constituicao
Federai, nos termos do art. !O3-B.

Criado em 31 de dezembro de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005, a
CNj eum orgao do Poder Iudiciario com sede em Brasilia/DF e atuacao
em todo 0 territ6rio nacional, que visa, mediante acoes de planejamento, a
coordenacao, ao controle administrativo e ao aperfeicoamento do service
publico na prestacao da Iustica. [.T

Ainda, consta da mesma pagina que as principais diretrizes do CN)

sao:
Planejamento estrategico e proposicao de politicas judiciarias, rnoderniza
yao tecnol6gica do Iudiciario, ampliacao do acesso ajustica, pacificacao e
responsabilidade social, garantia de efetivo respeito as liberdades publicas
e execucoes penais.

Os exemplos mencionados, a par de nao serem os unicos instru
mentos buscados para otimizar a prestacao jurisdicional, indicam 0 esforco do

Poder Publico de levar ao Iudiciario tecnicas de melhoria de gestae em todas
as suas dimens6es.

Das ferramentas adisposicao do Judlciario

Em suas relacoes com os demais poderes e orgaos estatais, 0 Poder
[udiciario colocou adisposicao dos juizes importantes ferramentas de agilizacao

do processo pelo acesso direto dos magistrados aos Sistemas de Inforrnacoes
Sobre Pessoas e Bens: Bacenjud, Infojud, Infoseg e Renajud. Esses sistemas
introduziram formas ageis e economicas para se conferir maior efetividade

ao desempenho das atividades judiciais, principalmente nas questoes onde 0

tempo e fator primordial para 0 sucesso de medidas constritivas exigidas no
processo judicial.

A prestacao jurisdicional propriamente dita: alguns problemas
enfrentados na administracao das varas e solucoes encontradas

A efetividade da prestacao jurisdicional exige uma perfeita conexao,

au ao menos uma busca intensa pela perfeita conexao, entre as macropoliticas
adotadas pelo Poder Iudiciarlo - incluida ai a aplicacao dos instrumentos
legais de agilizacao dos processos - e as medidas adotadas pelos aplicadores

0")DiSponivel em: <httpv/cnj.jus.brc-.Acesso em: 19jun. 2011.
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do direito - entendidos como aqueles dos quais emanam as decis6es e 0

planejamento de trabalho da reparticao e aqueles aos quais as orientacces sao
dirigidas.

Enccessario, ainda, que as instancias administrativas superiores
tenham urn perfeito diagnostico das celulas menores ou hierarquicamente
inferiores a fim de que 0 planejamento elaborado tenha efetividade. Nesse
sentido, 0 CN) significou urn passo a frente, na medida em que atraiu para si
o equacionamento dos problemas do [udiciario em todo 0 pais.

Realizado 0 diagnostico, impoe-se 0 planejamento e a execucao es
trategica das metas de produtividade, de economia de recursos, de celeridade,
de moralidade administrativa, 0 que exige estrutura minima do ponto de vista
fisico e humano, 0 que vem sendo feito pelo Conselho Nacional de [ustica em
conjunto com os tribunais.

Nesse sentido, cito duas recentes noticias veiculadas na paglna do
CN): a primeira delas informa que a ministra Eliana Calmon, corregedora
nacional de [ustica, inaugurou 0 serninario de gerenciamento de processos
na [ustica, que esta ocorrendo no Tribunal Regional Federal da 3' Regiao, 0
objetivo do serninario era 0 de compartilhar praticas do [udiciarlo conducentes
it maior celeridade no julgamento dos processos.

Com 0 olhar voltado para 0 novo ritmo imposto pelo mundo glo
balizado, a ministra afirmou que: "A realidade da [ustica mudou, fizemos
o diagnostico e percebemos 0 que esta atravancando 0 andamento dos
processos". Segundo a ministra, "Hoje a conciliacao e de extrema impor
tancia para a [ustica, tendo em vista que um conflito gera em media cinco
processos no Iudiciano. Precisamos contaminar a [ustica com a ideia de
tecnica de administracao, estamos muito atrasados nesse campo e por isso
temos pressa".

o diagnostico do CN) tambern apontou a desorganizacao da Vara
de Exccucao Penal do Para, que, segundo a ministra, teria possibilitado um
"balcao de negocios", no qual 0 livramento condicional era vendido aos pre
sos de R$ 300,00 e as saidas temporarias a R$ 150,00 (CARVALHO, 2011).

Outra medida recente adotada pelo CN), a exemplo do ja realizado
pelo CNMP, e que repercutira diretamente no trabalho das varas e a elaboracao
dos cadastros nacionais de informacoes de acoes coletivas, inqueritos e termos
de ajustamento de conduta. Os cadastros permitirao 0 trabalho conjunto do
CN)e do CNMP nas materias em que haja interesses complementares evitando-
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se 0 ajuizamento de acoes identicas, 0 que acontece com frequencia em temas
proprios das acoes coletivas.

No plano da estrutura ffsica, a Iustica Federal em sentido amplo, em
sua maior parte e dentro das possibilidades locais e orcamentarias, as varas
encontram-se razoavelmente bern instaladas e dotadas de equipamentos de
informatica. lsso nao significa a superacao desses pontos, tendo em vista a
necessidade de aquislcao de sede propria ou de ampliacao de algumas secoes
e subsecoes para abrigar novas varas e as frequentes alteracoes de aperfeicoa
mento promovidas no sistema informatizado dos tribunais (GROSSI, 2011).

Quanto aos recursos humanos, a [ustica Federal tern investido na
qualificacaode seus servidores e magistrados, estes por meio da EscolaSuperior
da Magistratura, sendo frequente 0 oferecimento de cursos das mais variadas
areas que comp6em 0 espectro de Juncoes de seus personagens e a modalidade
de services oferecidos a comunidade. A politica em muito contribui para 0

alcance das metas estrategicas e a perfeita integracao entre a administracao
interna das varas e as orientacoes administrativas emanadas dos tribunais e
do CN) e para a satisfacao do publico-alvo.

o grande desafio do administrador de uma vara e encontrar a melhor
forma de adequar a demanda jurisdicional os recursos humanos e estruturais
de que dispoe, de modo a gerar, no menor tempo possivel e com 0 menor
custo, a resposta ao jurisdicionado, sem prejuizo da observancia do direito
material e das garantias constitucionais e processuais outorgadas as partes
pelo ordenamento juridico.

Neste mister, as tecnicas de administracao de empresas certamente
em muito contribuirao para 0 afastamento de vieios historicos cultivados no
service publico por forca de tradicao ou de falta de atitudes proativas de muitos
administradores.
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Os primeiros passos na lnstalacao de uma nova
subsecao judiciaria federal

Lilia Botelho Neiva'

A Subsecao Iudiciaria de Paracatu/MG, criada pela Lei 12.011, de
04/08/2009, foi instalada no dia 19/11/2010, jurisdicionando os municipios de
Paracatu, Guarda-Mor, Ioao Pinheiro, Lagoa Grande, Sao Goncalo do Abaete,
Varjao de Minas e Vazante, totalizando a populacao aproximada de 180.000
mil habitantes.

o quadro de pessoal e formado por 20 servidores, conforme foi es
tabelecido pela Resolucao Presi/Cenag 14 de 13/05/2010 do Tribunal Regio
nal Federal, discriminando a estrutura administraliva de todas as novas varas
federais e das novas subsecoes judiciarias.

Cumpre ressaltar-se, inicialmente, que a instalacao de uma nova
subsecao judiciaria requer estrutura funcional muito mais ampla que a de
uma nova vara federal. A subsecao judiciaria compreende todos os services
da area administrativa do foro, como recursos humanos, gestae de contratos,
manutencao, informatica) contadoria, seguranca, distnbuicao, autuacao, etc.
Tais alividades, ordinariamente, nao estao abrangidas pelas atribuicoes das
varas federais, que sao compostas por uma secretaria e dois gabinetes.

Apesar disso, a subsecao tem apenas dois servidores na area adminis
trativa, alem de que dois servidores efetivos da secretaria sao oficiais de justica
avaliadores, sendo, assim, identico 0 quadro das varas federais das subsecoes
e das capitais. Dessa forma, a subsecao conta apenas com dois servidores a
mais que uma vara federal comum das capitais para atender a todo 0 service
da area administraliva.

Nesse prisma, a Subsecao de Paracatu foi instalada contando com 20
servidores, dos quais 14 tomaram posse na mesma data e 6 foram removidos
de outras secoes/subsecoes [udiciarias.

1Iuiza federal.
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Logo nos primeiros dias da instalacao, foram recebidos pela Secao
de Distribuicao cerca de 1.500 processos, oriundos da Iustica Estadual, ten
do os demais, provenientes da Subsecao de Patos de Minas, sido recebidos
paulatinamente, na medida em que as partes foram intimadas da decisao de
declinio daquele juizo,

Conferidos os processos nas listagens entregues, os servidores foram
distribuidos em grupos com a funcao de cadastra-los no sistema processual,
proceder a troca de capas, aposicao de etiquetas e termos de autuacao e um
ultimo grupo ficou com a incumbencia de analisar 0 estagio do processo para
posterior conclusao e despacho.

Varies problemas impediram que as tarefas fossem realizadas a con
tento. 0 acesso ao sistema processual so foi permitido quase uma semana ap6s
a instalacao da Subsecao. Diante disto, nao havia como imprimir etiquetas com
numeracao e, por conseguinte, nao havia como distribuir os processos. Ap6s
a perrnissao de acesso, verificou-se que a Subsecao de Paracatu nao estava
cadastrada no sistema Oracle. Assim, ainda nao era possivel gerar etiquetas de
c6digo de barras, que permitiriam a distribuicao dos processos.

Sanados os problemas de informatica pela Secretaria de Informatica
do Tribunal, os processos foram regularmente distrlbuidos.

Procedeu-se a definicao dos objetivos iniciais a serem alcancados
pela Subsecao, ficando estabelecidas as metas de prolacao de sentenca, nos
processos do JEF adjunto, no prazo maximo de 6 meses da data do seu ajui
zamento; e a movimentacao de todos os processos no prazo de 30 dias, no
ambito da Vara Onica.

Todavia, logo no inicio, foram identificados problemas internos e
externos que dificultaram a consecucao das tarefas propostas para alcancar-se
a realizacao das metas estabelecidas.

Internamente, verificou-se que, dos 20 servidores inicialmente Iota
dos na Subsecao, apenas 7 tinham algum conhecimento das rotinas da [ustica
Federal e, desses, apenas 5 possuiam experiencia, ainda que minima, na analise
processual. Nao havia na Subsecao aparelhagem para gravacao de audiencias,
dificultando-se sobremaneira a realizacao das audienclas a serem designadas.
Alern disso, 0 numero de computadores e impressoras era insuficiente para
atender os diversos setores da vara e da area administrativa da Subsecao.

Externamente, constatou-se a ausencia de representacao no muni
cipio de Paracatu dos orgaos federais que litigam na [ustica Federal, alem do
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Ministerio Publico Federal e da Defensoria Publica Federal, diflcultando-se
e atrasando-se a cornunicacao dos atos processuais. De outra sorte, houve
resistencia dos medicos da cidade em trabalhar como peritos nos processos
judiciais de natureza previdenciaria, que perfaz grande volume no JEFadjunto.

Nesse prisma, apesar de ser atribuicao da Secao[udiciaria a realizacao
de cursos para 0 treinamento dos servidores, ressaltando-se que a Subsecao
ainda nao dispoe de equipamentos de videoconferencia, verificou-se que seria
primordial que flzessemos 0 inicial treinamento dos servidores, para que tives
sem condicoes de entender 0 sistema de trabalho de uma subsecao federal e de
uma vara federal da l' Regiao. Para tanto, cumpria ensina-los com urgencia,
pelo menos, a manusear 0 sistema processual informatizado, que e a principal
ferramenta de trabalho de que dispomos.

o treinamento dos servidores foi feito de forma improvisada pela
diretora de secretaria da vara, sendo dadas orientacocs gerais, alem de se efe
tivarem atendimentos individualizados para tirar duvidas, Saliente-se que
esse "treinamento" demandou 0 gasto de muito tempo, porque foi feito prin
cipalmente pela diretora de secretaria, a qual nao teve nenhuma preparacao
anterior na funcao de instrutora, 0 que inclui nocoes de didatica, preparacao
de material, etc.

Alem disso, a estrutura do predio designado para sede da Subsecao
nao favorece a comunicacao entre os servidores, a diretora de secretaria e juizes,
pois as salas nao possuem intercomunicacao, sendo os diversos setores da Vara
instalados em salas fechadas, dividas em quatro pavimentos.

Nessa primeira etapa, objetivando buscar solucoes para os problemas
encontrados, realizaram-se reunices entre a juiza, a diretora de secretaria e
os servidores, sendo abordados temas como a missao da [ustica Federal, sua
funcao institucional/social, tipo de clientela atendida pela Subsecao, valores que
deveriam ser assimilados pelos servidores, tais como responsabilidade social,
etica, respeito as partes e aos advogados, compromisso com 0 born desenvol
vimento dos trabalhos, a fim de se fomentar nesses servidores uma percepcao
comum na consecucao dos objetivos da Subsecao recem-criada. Ora, 0 lider "e
aquele que inspira, que anima as pessoas a se sentirem bem com 0 que fazem
ease sentirem integradas a obra" (CORTELLA, 2007, p. 88).

Os servidores que tinham alguma experiencia no manuseio do sis
tema Oracle foram treinados pela diretora de secretaria e serviram de multi

",)plicadores, repassando aos novos servidores as rotinas de funcionamento do
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sistema, de modo que todos fossem capazes de interpretar/entender as rotinas
proccssuais, consultar e movimentar processes, bern como extrair relat6rios.

A diretora de secretaria realizou reuniao com todos as servidores,
explicando-Ihes as procedimentos a serem adotados em cada setor da Subsecao,
objetivando estabelecer a supervisor de cada setar e a realizacao de planeja
menta estrategico de suas atividades, ficando a supervisor responsavel pela
orientacao dos demais. Ficou definida, ainda, a realizacao de reunioes mensais
com todos as servidores, a fim de esclarecer eventuais duvidas quanta aos
procedimentos e favorecer a proposicao de sugestoes que pudessem contribuir
para as objetivos propostos.

Nesse contexto, faram expedidas portarias delegando aos servidores
a pratica de atos de mero impulso processual, alem de regulamentacoes neces
sarias a nortear as atividades desenvolvidas na Vara.

Procedeu-se ao levantamento do quantitativa ideal de computadores
e impressoras. Todavia, foi recebida inforrnacao da Secin/TRF de que a nu
mero de computadares e padrao em todas as varas da i- Regiao, nao havendo
possibilidade, em principia, de sua alteracao,

Nesse sentido, cumpre ressaltar-se, mesmo se correndo a risco de ser
repetitivo, que uma nova subsecao judiciaria requer estrutura funcional muito
mais ampla que a de uma nova vara federal. A subsecao judiciaria compreende
todos as services da area administrativa do foro, como recursos humanos,
gestae de contratos, manutencao, informatica, contadoria, seguranca, distri
buicao, autuacao, etc., as quais nao estao adstritos a apenas dais servidores e
dais computadores.

Segundo inforrnacoes do Nutec/BH, a processo para aquisicao da
aparelhagem para gravacao de audiencias esta a cargo da Secin/TRF, encon
trando-se em fase de entrega do material.

Foi solicitada it Secao Iudiciaria de Minas Gerais a aquisicao de mais
mesas e arrnarios, encontrando-se 0 processo de compra em andamento.

o problema estrutural do predio foi parcialmente resolvido, com a
juncao de setores em salas maiores, fazendo-se rodizio dos servidores entre
as secces e alternan cia de horarios, ensejando que todos tenham visao dos
varies tipos de processos em tramitacao na Subsecao e das diferentes rotinas.
Foi solicitada, ainda, it Direcao do Foro, autorizacao para reforma em algumas
salas, para que haja intercornunicacao entre elas, facilitando a comunicacao
entre as servidores e disseminacao das orientacoes de trabalho.
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Em relacao aos problemas externos detectados, a diretora de secre
taria entrou em cantata com a Ministerio Publico Federal, a Advocacia-Geral
da Uniao, a Fazenda Nacional, a Caixa Econornica Federal e a INSS, tracando,
com as tres primeiros, rotinas que possibilitem a envio semanal dos autos
mediante convenio firmado entre esses orgaos e as Correios. A CEF e a INSS,
por sua vez, fazem a retirada semanal dos autos em cart6rio.

Quanta aos peritos, foi treinada pela diretora de secretaria uma servi
dora que fez visitas aos medicos da cidade, informando-Ihes as procedimentos
da Subsecao para realizacao de pericias, forma de pagamento, etc. Ficou res
saltada, ainda, a questao social do trabalho a ser desenvolvido, uma vez que a
grande maioria das partes sao pessoas carentes residentes na zona rural.

Consigne-se que a engajamento do medico e imprescindivel para que
tenhamos maior qualidade nas pericias, sendo impartante que a perito atue
em verdadeira parceria com a [ustica, de forma a suprimir atos desnecessarios,
como ocorre com a disponibilizacao previa da agenda para a marcacao das
pericias, com a que se evitam varias intimacoes, a que enseja maior celeridade
aos processos.

Depois do trabalho realizado com as medicos, habilitaram-se sete
peritos nas areas de medicina do trabalho, c1inica medica, cardiologia, orto
pedia, urologia e oftalmologia, nao se encontrando profissionais habilitados
que se dispusessem a auxiliar a juizo, em parceria com a Justica Federal, nas
demais areas.

A fim de se minimizar tal problema, foi readequado a espac;o terreo
da Subsecao para a instalacao de uma sala de pericias, para que medicos de
outras localidades possam realizar exames periciais no municipio de Paracatu,
suprindo a falta de profissionais de algumas especialidades medicas, alem de
propiciar a concentracao de urn maiar numero de atendimentos.

Conclusao
Diante das estrategias adotadas, analisando-se as primeiros seis meses

de funcionamento da Subsecao Iudiciaria de Paracatu, na qual tramitam atu
almente 2.396 processos, verifica-se que esta ainda esta trilhando a caminho
para cumprir as metas previamente tracadas,

E importante registrar, to davia, que se busca, na Subsecao de Para
",'catu, a realizacao do melhor, considerando-se as condicoes e limitacoes flsicas,
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materiais e humanas. Como bern ressaltou 0 professor Mario Sergio Cortella,
na sua excelente e contagiante palestra "Qual e a tua obrar", e preciso que se
faca 0 seu melhor (como costumam dizer os americanos, "J will do my best")
e nao somente «apassive!".

Referenda

CORTELLA,Mario Sergio. Qual ea tua obra? Inquietacoes propositivas sobre
gestao, lideranca e etica. Petropolis: Vozes, 2007.

o Conselho Nacional de Justice como catalisador do
atual processo de planejamento e qestao do

Poder Judlciarlo

Mara Una Silva do Carrnc'

1 lntroducao

A Constituicao Federal, a partir da Emenda ConstitucionaI45/2004,
passou a preyer, em seu art. 5°, a garantia da razoavel duracao do processo
judicial e administrativo. Nao por acaso, essa mesma Emenda Constitucional
criou 0 Conselho Nacional de [ustica, conferindo-lhe a atribuicao de supervi
sionar a atuacao administrativa e financeira do Poder [udiciario, bern como 0

cumprimento dos deveres funcionais dos [uizes, cabendo-lhe, alem de outras
atribuicoes que !he forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, 0 dever de
zelar pela observancia do disposto no art. 37 da Constituicao,

Foram criados, a urn so tempo, uma garantia constitucional e urn
orgao destinado a viabilizar a sua concretizacao.

A fim de cumprir esse papel, 0 Conselho Nacional de Iustica (CND
instituiu 0 planejamento estrategico do Poder Iudiciario, consolidando-o no
Plano Estrategico Nacional, a partir da Resolucao 70, de 18/03/2009, 0 que
constitui uma louvavel inovacao no cenario vivido pelo Poder Iudiciario, ate
entao, acostumado a ter seus juizes encastelados e atrelados, unieamente, Ii
funcao de exercer a jurisdicao.

De acordo com 0 Plano Estrategico Nacional, 0 [udiciario devera
cumprir determinadas metas e compromissos estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Iustica, 0 que exige 0 aperfeicoamento dos juizes e seus colabora
dores em ramos que fogem Ii tradicional capacitacao juridiea; deve-se conferir,
inegavelmente, especial atencao ao desenvolvimento de competencies ligadas
Ii gestae de pessoas e processos, como se depreendera, no presente trabalho,
do exame das metas e compromissos em comento.

;4'::1]uiza federal substituta.
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2 0 Conselho Nacional de Justice

Em sua atua! redacao, conferida pela Emenda Constitucional 45/2004, a
Constituicao traz a garantia da razoavel duracao do processo, nos seguintes moldes:

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natu
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito avida, aliberdade, aigualdade, aseguranc;:a e a
propriedade, nos termos seguintes:

[... ]
LXXVIII - a todos, no ambito judicial e administrativo, sao assegurados
a razoavel duracao do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitacao.

Inegavelmente vocacionado aconcretizacao dessa garantia consti
tucional, 0 Conselho Nacional de [ustica foi inserido no texto constitucional,
tarnbem, pela Emenda ConstitucionaI45/2004:

Art. 92. Sao orgaos do Poder Iudiciario:

I - 0 Supremo Tribunal Federal;

I-A - 0 Conselho Nacional de Iustica,

II - 0 Superior Tribunal de Iustica:

III - os Tribunais Regionais Federais e [uizes Federais;

IV - os Tribunais e juizes do Trabalho:

V - os Tribunais e [uizes Eleitorais;

VI - os Tribunais e Iuizes Militares;

VII - os Tribunais e Iuizes dos Estados e do Distrito Federal e Territories.

o Conselho Nacional de Iustica eurn orgao voltado areforrnu
lacao de quadros e meios no Iudiciario, sobretudo no que diz respeito ao
controle e atransparencia administrativa e processual. 0 CNJ foi instituido
ern obediencia ao determinado na Constituicao Federal, nos termos do
art. 103-B.

Criado ern 31/12/2004 e instalado ern 14/06/2005,0 CNJ eurn
orgao do Poder Iudiciario corn sede ern Brasilia/DF e atuacao ern to do 0
territorio nacional, que visa, mediante acoes de planejamento, acoorde
nacao, ao controle administrativo e ao aperfeicoamento do service publico
na prestacao da Iustlca-.

,
- Informacao extra ida do site oficial do Conselho Nacional de Iustica. Dlsponivel em: <http://www.cnj.
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3 0 planejamento estrateqico nacional do Judiciarlo. Resoluc;6es
49, de 18/12/2007, e 70, de 18/03/2008, do Conselho Nacional
de Justice

Diante da gama de especificidades do territorio brasileiro e de cada
ramo da [ustica brasileira - estadual, federal, militar, eleitoral e do trabalho
-,0 estabelecimento de urn plano nacional de gestae demanda a comunicacao
eo intercambio constante entre os orgaos do Poder Iudiciario, sob pena de se
ter ern maos urn amontoado de regras que, na pratica, sao inaplicaveis,

Atento a esse aspecto, 0 Conselho Nacional de [ustica tem realizado
diversos encontros e seminaries envolvendo os orgaos do Poder Judiciario, no
intuito de aperfeicoar tanto pessoas quanto as tecnicas de trabalho desenvolvi
das no ambito de cada Tribunal. Surgiram, ao final desses eventos, propostas,
resolucoes, metas e compromissos destinados ao Poder [udiciario, objetivando
propiciar asociedade uma Iustica celere e de qualidade.

A partir das conclusces apresentadas pela Comissao de Estatistica e
Gestae Estrategica, ao final do serninario [ustica ern Numeros, realizado ern
2007,0 Conselho Nacional de [ustica editou a Resolucao 49, de 18/12/2007.
Nesta resolucao, consta, essencialmente, a necessidade de criacao, pelos orgaos
do Poder Iudiciario - aexcecao do Supremo Tribunal Federal- de urn nucleo
administrativo permanente, competente para elaboracao de estatistica e plano
de gestao estrategica do tribunal. Esse nucleo administrativo serviria para au
xiliar 0 tribunal na racionalizacao do processo de modernizacao institucional,
sendo subordinado ao presidente ou corregedor do tribunal.

Ern 18/03/2009, foi editada a Resolucao 70/2009 pelo Conselho Na
cional de [ustica, a fim de aperfeicoar e modernizar os servicos judiciais, des
tacando a necessidade de se conferir maior continuidade administrativa aos
tribunais, independentemente das alternancias de seus gestores. Essa Resolucao
dispoe sobre 0 planejamento e a gestae estrategica no ambito do Poder Judi
ciario, conforme deliberado pelos presidentes dos tribunais brasileiros, no I
Encontro N acional do Judiciario.

Alem desses eventos de cunho nacional, tarnbem sao realizados
encontros regionais, dos quais, igualmente, sao extraidas conclusoes que se
agregam ao corpo de ideias obtido nos eventos que conglobam orgaos do [u
diciario nacional. Assim ocorreu nos 12 encontros regionais, cujas conclusoes

jus.br/sobre-o-cnj>. Acesso em: 04 nov. 2011.
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aprovadas foram consolidadas no Plano Estrategico apresentado e validado no
II Encontro Nacional do Iudiciario, realizado em 16/02/2009.

De acordo com 0 texto da Resolucao 70/2009, 0 Planejamento Es
trategico do Poder [udiciario, consolidado no Plano Estrategico Nacional, tern
a missao de realizar justica e pretende obter 0 reconhecimento da sociedade
como instrumento efetivo de justica, equidade e paz social. Afirma, ainda, 0

texto da Resolucao em tela que devem ser agregados asociedade os seguintes
atributos de valor judiciario: credibilidade; acessibilidade; celeridade; etica;
imparcialidade; modernidade; probidade; responsabilidade social e ambiental;
transparencia,

Do art. 1°, IV, da Resolucao 70/2009 consta, ainda, 0 seguinte:

IV - 15 (quinze) objetivos estrategicos, distribuidos em 8 (oito) temas:

a) Eficiencia Operacional:

Objetivo 1. Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos;

Objetivo 2. Buscar a excelencia na gestae de custos operacionais;

b) Acessoao Sistemade justica:

Objetivo 3. Facilitar 0 acesso it Iustica:

Objetivo 4. Promover a efetividade no cumprimento das decisoes:

c) ResponsabilidadeSocial:

Objetivo 5. Promover a cidadanla;

d) Alinhamento e Integracao:

Objetivo 6. Garantir 0 alinhamento estrategico em todas as unidades do
Judiciario;

Objetivo 7. Fomentar a interacao e a troca de experiencias entre Tribunais
nos pIanos nacional e internacional,

e) Atuacao Institucional:

Objetivo 8. Fortalecer e harmonizar as relacoes entre os Poderes, setores
e instituicoes;

Objetivo 9. Disseminar valores eticos e morais por meio de atuacao insti
tucional efetiva;

Objetivo 10. Aprimorar a comunicacao com publicos externos;

f) Gestae de Pessoas:

Objetivo 11. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos ma
gistrados e servidores;

Objetivo 12. Motivar e comprometer magistrados e servidores com a exe
cucao da Estrategia,
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g) Infraestrutura e Tecnologia:

Objetivo 13. Garantir a infraestrutura apropriada as atividades adminis
trativas e judiciais:

Objetivo 14. Garantir a disponibilidadede sistemasessenciaisde tecnologia
de inforrnacao,

h) Orcamento:

Objetivo 15. Assegurar recursos orcamentarios necessaries a execucao da
estrategia,

Nos termos do art. 2° da Resolucao 70/2009, ate 31/12/2009, aexcecao
do Supremo Tribunal Federal, todos os orgaos do Poder [udiciario deveriam
elaborar os seus respectivos planejamentos estrategicos, alinhados ao Plano
Estrategico Nacional, com abrangencia minima de cinco anos, aprovando-os
nos respectivos orgaos plenarios ou especiais.

4 Metas e compromissos

No exercicio da sua atribuicao de garantir 0 cumprimento, pelo [u
diciario, do disposto no art. 37 da Constituicao, 0 que significa observar os
principios que norteiam a administracao publica -legalidade, impessoalida
de, moralidade, publicidade e eficiencia -, 0 Conselho Nacional de [ustica
estabeleceu algumas metas e compromissos a serem cumpridos pelo Poder
[udiciario, em determinado periodo.

4.1 Metas nacionaisde nivelamento - 2009

o II Encontro Nacional do Iudiciario, realizado no dia 16/02/2009,
em Belo Horizonte (MG), trouxe uma inovacao significativa para a adminis
tracao do Poder [udiciario: 0 estabelecimento de metas nacionais que os seus
orgaos deveriam cumprir naquele ano, a fim de viabilizar a entrega de uma
prestacao jurisdicional celere, eficiente e de qualidade.

Eis as dez metas nacionais de nivelamento que deveriam ser cum-
pridas no ano de 2009:

1- desenvolver e/ou alinhar planejamento estrategico plurianual (minimo
de 05 anos) aos objetivos estrategicos do Poder Iudiciario, com aprovacao
no Tribunal Pleno ou Orgao Especial.

2. Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas
para 0 julgamento de todos os distribuidos ate 31112/2005 (em primeiro,

segundo grau ou tribunais superiores).
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3. Informatizar todas as unidades judiciarias e interliga-las ao respective
tribunal e arede mundial de computadores (internet).

4. Informatizar e automatizar a distribuicao de todos os processos e recursos.

5. Implantar sistema de gestae eIetr6nica da execucao penal e mecanismo
de acompanhamento eletr6nico das prisoes provis6rias.

6. Capacitar 0 administrador de cada unidade judiciaria em gestae de pes
soas e de processos de trabalho, para imediata implantacao de metodos de
gerenciamento de rotinas.

7. Tornar acessiveis as informacoes processuais nos portais da rede mundial
de computadores (internet), com andamento atualizado e conteudo das
decisoes de todos os processos, respeitado 0 segredo de justica.

8. Cadastrar todos os magistrados como usuaries dos sistemas eletr6nicos
de acesso a informacoes sobre pessoas e bens e de comunicacao de ordens
judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud).

9. Implantar nucleo de controle interno.

10. Implantar 0 processo eletronico em parcela de suas unidades judiciaries.

4.2 Metas prioritarias 2010

Em fevereiro de 2010, foi realizado 0 III Encontro Nacional do [u
diciario, ocasiao em que foram estabelecidas dez metas prioritarias para 2010,
entre as quais se encontram metas de nivelamento fixadas em 2009 que nao
foram integralmente cumpridas, como e0 caso da meta 2/2009, incorporada

ameta prioritaria 2/2010.

Essas foram as metas fixadas no III Encontro Nacional do Iudiciario:

Meta 1:julgar quantidade igualade processosde conhecimento distribuidos
em 2010 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal;

Meta 2:julgar todos os processos de conhecimento distribuidos (em 10 grau,
2' grau e tribunais superiores) ate 31 de dezembro de 2006 e, quanto aos
processos trabalhistas, eleitorais, militares e da cornpetencia do tribunal do
JUri, ate 31 de dezembro de 2007;

Meta 3: reduzir em pelomenos 10% 0 acervo de processos na fase de cumpri
mento ou de execucao e, em 20%, 0 acervo de execucoes fiscais (referencia:
acervo em 31 de dezembro de 2009);

Meta 4: lavrar e publicar todos os acordaos em ate 10 dias ap6s a sessao de
julgarnento;

Meta 5: implantar metodo de gerenciamento de rotinas (gestae de processos
de trabalho) em pelo menos 50%das unidades judiciarias de 10 grau;
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Meta 6: reduzir a pelo menos 2% 0 consumo per capita com energia, tele
fone, papel, agua e combustive! (auo de referencia: 2009);

Meta 7: disponibilizar mensalmente a produtividade dos magistrados no
portal do tribunal;

Meta 8: promover cursos de capacitacao em administracao judiciaria, com
no minimo 40 horas, para 50% dos magistrados;

Meta 9: ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre 0 Tribunal e
100%das unidades judiciarias instaladas na capital e, no minimo, 20%das
unidades do interior;

Meta 10:realizar, por meio eletronico, 90%das cornunicacoes oficiais entre
os orgaos do Poder Iudiciario.

4.3 Metas nacionais e metas especificas - 2011

Durante 0 IV Encontro Nacional do Iudiciario, realizado em
07/12/2010, os tribunais nacionais fixaram quatro metas nacionais, exigiveis
de todo 0 Iudiciario, bern como uma meta destinada a cada segmento de [ustica,
aexcecao da Justica Estadual.

Metas para todo 0 Iudiciario para 2011:

Meta 1. Criar unidade de gerenciamento de projetos para auxiliar a implan
tacao da gestae estrategica.

Meta 2. Implantar sistema de registro audiovisual de audiencias em peIo
menos uma unidade judiciaria de primeiro grau em cada tribunal.

Meta 3. Iulgar quantidade iguala de processos de conhecimento distribuidos
em 2011 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal.

Meta 4. Implantar pelo menos um programa de esclarecimento ao publico
sabre as funcoes, atividades e orgaos do Poder Iudiciario em escolas ou
quaisquer espac;os publicos,

Metas por segmento de [ustica:

Iustica Trabalhista

Meta 5. Criar urn nucleo de apoio de execucao.

[ustica Eleitoral

Meta 6. Disponibilizar nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs)
ate dezembro de 2011 0 sistema de planejamento integrado das eleicoes,

Meta 7. Implantar e divulgar a "carta de services" da Iustica Eleitoral em
100%das unidades judiciarias de primeiro grau (Zonas Eleitorais) em 2011.

Iustica Militar
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Meta 8. Implantar a gestae de processos em pelo menos 50%das rotinas
administrativas, visando a implementacao do processo administrativo ele
trcnico,

j ustica Federal

Meta 9. Implantar processo eletronico judicial e administrativo em 70%das
unidades de primeiro e segundo grau ate dezembro de 2011.

4.4 Compromissos

Sob a denominacao "cornpromissos da Iustica com voce em 2011",0
Conselho Nacional de [ustica trouxe para 0 cenario nacional uma ferramenta
inovadora - se nao inedita: a campanha publicitaria acerca do trabalho do
Poder [udiciario. Essa campanha foi veiculada na TV e no radio, alern de car
tazes espalhados pelos orgaos do Poder Judiciario, exibindo depoimentos reais
de desembargadores, juizes e servidores descrevendo seu trabalho, em linhas
basicas, e comprometendo-se a cumprir determinadas metas estabelecidas pelo
Conselho Nacional de [ustica. Com isso, propiciou-se uma maior transparen
cia na gestae do Poder Iudiciario, conferindo-se ao cidadao inforrnacao e, ao
mesmo tempo, possibilidade de acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos
pelos tribunais nacionais.

Foram fixados os seguintes compromissos da [ustica, a partir das
metas prioritarias:

1 - julgar todos os processosque ingressarem na Iustica em 2011 e parcela
do estoque de acoes,

2 - julgar 0 estoque de processos propostos ate 31 de dezembro de 2006e,
quanto aos processos trabalhistas, eleitorais, militares e de cornpetencia do
tribunal do juri, ate 31 de dezembro de 2007;

3 - ap6s as sess6es de julgamento, publicar os acordaos ate 0 prazo de dez
dias;

4 - publicar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal do
tribunal.

5 Resultados obtidos a partir da adocao do planejamento estra

teqlco nacional do Judiciarlo - breves destaques

Os resultados obtidos a partir da atuacao do Conselho Nacional de
[ustica se revelam em numeros, prazos e novas posturas, estas voltadas a propi-
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ciar maior transparencia, comprometimento, celeridade e eficiencia it atuacao
do Poder Iudiciario.

Os dados a seguir expostos foram extraidos, basicamente, dos sites
oficiais do Conselho Nacional de [ustica e dos Tribunais Regionais Federais
da l' e da 5' Regioes, consistindo, essencialmente, em inforrnacoes quanta ao
cumprimento da meta de nivelamento 2/2009, que foi englobada pela meta
prioritaria 2/2010.

Nem todas as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Iustica
foram cumpridas integralmente, mas a adocao de uma nova postura, a visao
estrategica acerca da administracao do Poder Iudiciarlo e 0 comprometimento
dos tribunais na busca por um Iudiciario celere e eficiente ja sao pontes posi
tivos suficientes para se ter como acertada - ainda que nao seja perfeita - a
atuacao desse novo orgao.

5.1 Tribunal Regional Federal da l' Regiao

o Tribunal Regional Federal da l' Regiao criou seu primeiro progra
ma de metas para 0 bienio 2007-2008 e traz, em seu site oficial, inforrnacoes
constantemente atualizadas acerca do cumprimento da meta de nivelamento
2/2009 do CNJ - "processornetro", bem como acerca do mutirao judiciario
em dia. Tudo isso tem contribuido para a eficiencia na prestacao de servicos
da la Regiao e para 0 rnelhor acesso do cidadao aos trabalhos desenvolvidos
no intuito de se assegurar a razoavel duracao do processo.

Some-se a essa gestae transparente a preocupacao do Tribunal Regio
nal Federal da l' Regiao com 0 constante aperfeicoamento dos seus servidores
e magistrados, merecendo destaque a brilhante atuacao da Escola de Magis
tratura Federal da l' Rcgiao - Esmaf, sempre empenhada em oferecer cursos
voltados it formacao global que ora se redama do juiz, realizando seminaries,
jornadas e encontros sobre direito, ciencias sociais e planejamento e gestae.

5.2 Tribunal Regional Federal da 5' Regiao

o Tribunal Regional Federal da 5' Regiao, com sede em Recife (PE),
cumpriu 99,71% das metas de nivelamento do Iudiciarlo em 2009 e entrou na
lista dos dez melhores tribunais do pais. A unidade ficou em segundo lugar no
ranking divulgado pelo Conselho Nacional de [ustica durante 0 l' Workshop
de Gestores de Metas 2010, realizado nos dias 17 e 18/03, em Brasilia.

A marca alcancada pelo TRF 5 superou a media da [ustica Federal,
,,'que cumpriu 80,69% das metas estabelecidas durante 0 2° Encontro Nacional
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do [udiciario. Na epoca, os compramissos foram assinados pelos presidentes
dos 91 tribunais brasileiros',

6 Conclusao

E inquestionavel a necessidade de aperfeicoamento dos mecanismos
de planejamento e gestao a fim de se propiciar 0 desempenho ideal da funcao
precipua do Iudiciario, sob pena de se manter uma [ustica morasa e presa a
conceitos ancestrais, tais como a ideia de que, ao inves de ser primordial, a
funcao de julgador ea iinica atribuivel ao magistrado.

Nessa linha de pensamento, 0 que se tem euma [ustica mal vista pela
sociedade devido asua lentidao e que se mostra inacessivel e, muitas vezes,
injusta, pois "justica tardia nao ejustica", como afirmou 0 notavel jurista Ruy
Barbosa.

Assim, 0 Conselho Nacional de [ustica surgiu como orgao do judi
ciario apto a viabilizar a concretizacao da garantia constitucional da razoavel
duracao do processo; diante do paradoxo entre a ampliacao do acesso a[ustica
e a insuficiencia de recursos materiais e humanos, tornou-se imperioso 0 de
senvolvimento de competenclas ligadas ao planejamento e gestae na prestacao
de services publicos pelo Poder Iudiciario, a fim de se assegurar sua eficiencia,
celeridade e qualidade.

A contribuicao desse novo orgao do Poder [udiciario se deu, no mi
nimo, como catalisador desse novo processo de planejamento e gestae que vern
sendo priorizado pelos tribunais do pais, no intuito de se entregar ao cidadao
uma [ustica capaz de trazer paz social e garantir seguranca juridica asociedade,
a partir de uma atuacao compromissada e transparente dos seus orgaos,

Com isso, sedimenta-se uma nova visao acerca da atuacao do Poder
[udiciario, substituindo 0 juiz encastelado em sua funcao de exercer a jurisdi
cao pelo juiz capaz de desenvolver competencias administratlvas, liderando,
a partir de um planejamento adequado, a sua equipe, no intuito de garantir
a razoavel duracao do processo, sern descuidar-se da qualidade na prestacao
dos seus services.

3 Disponivel em: <http://www.tr£5.jus.br/index.php?optionecom.,content&view=article&id=463:fanki
ng-do-cnj&catid=18S:destaques>.
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Contribuicao para a expansao dos tribunais regionais
federais com base em criterios objetivos

Marcia Jose de Aguiar Barbosa'

1 lntroducao

Durante a recem-encerrada II Iornada de Planejamento e Gestae da
Esmaf muito se falou sobre as possibilidades de atuacao de cada magistrado
para solucionar os problemas de ineficiencia, lentidao e prestacao jurisdicional
insuficiente que caracterizam, em certa medida, 0 [udiciarlo federal, porem
pouco se falou sobre as discrepancias na carga de trabalho entre os diversos
orgaos jurisdicionais, que sao a principal causa dos "gargalos" na prestacao
jurisdicional verificada em todas as instancias'.

Como as crises tambern sao momentos de oportunidades e como
esta em pauta a expansao dos tribunais regionais federais, visando a subsidiar
os estudos para criacao de novos cargos nos tribunais regionais federais, apre
sento este trabalho que busca explicitar a situacao atual dos tribunais regionais
federais e propor uma alocacao 0 mais equitativa possivel dos novos cargos
conforme as necessidades de cada regiao, utilizando-se um criterio objetivo
que se aproxima daquele hoje constante da Resolucao CJF 297/2002, 0 ICVJF
(indice de carencia de varas da [ustica Federal), originalmente previsto para
identificar a carencia de varas federais (primeira instancia federal), mas que
pode ser, mutatis mutandis, aproveitado tarnbern para identificacao das ne
cessidades da segunda instancia federal.

1Iuizfederalsubstituto.

2 Aproveito0 ensejo paraelogiar as Intervencoes, semprebnlhantes, duranteos trabalhosda IIIornada,

dos colegas Paulo Ricardode Souza Cruz, julz federalsubstitute da 5" VaraFederalde Brasilia/OF, e
MarceloDolzany da Costa, juiz federal titularda 16" Vara Federalde BelaHorizonte/MG, quesalienta

ram a extstencia de dais pontos de vista acerca desse problemafundamental da prestacao jurisdicional
oeste momenta: a existencia de solucoes tndividualizadas para resolveros problemaspontuals, mas a
perrnanencia - e nao podemos nos furtar a reconhecer0 fato - de problemasestruturals cuja solucao

enecessaria para sattsfazerem-se as expectattvas da populacao em relacao uo Iudtclarlo. Entre esses
problemas estruturals, avultam os gargalos de recursos materials e humanos {incluindo os proprlos

julgadores) e a rnadtstrtbutcao desses recursos entre os orgaos jurisdicionais.

II Jornada de Planejamento e Gestao

2 0 indice de Carencla de Varas -ICVJF

Esse indice, previsto na Resolucao CJF 297/2002, sirnplificando-se
a notacao, pode ser calculado para qualquer circunscricao (regiao, secao ou
subsecao) que se deseje, pela f6rmula:

ICVjF = (PIV + jlV) x (PIB%IV + POP%IV), onde:

V :=; mimero de varas;

P :=; numerc de processos; J:=; numero de julgamentos no periodo:

PIB% = PIBnormalizado (percentualdo PIB' nacional);
POP% = populacaonormalizada (percentualda populacao nacional).

Nos termos da Resolucao CJF 297/2002, esse indice deve ser utilizado
para a alocacao de varas entre regioes e secoes, fazendo-se a posterior alocacao
de varas ou criacao de subsecoes pela utilizacao tarnbem de outros parametres
geograficos, sociais e econ6micos defimdos no seu art. 3'. A alocacao das no
vas varas deve procurar reduzir as dtscrepancias entre os ICVJFs (reduzir as
desigualdades quanto acarencia de varas).

3 0 indice ICVJF - particularidades

Pela f6rmula do ICVJF, podemos colocar a variavel "V" em evidencia

para obter:
ICVjF = (P + J) x (PIB% + POP%)

V V

Ou seja, esse indice e0 produto de dois terrnos, vale dizer, um termo
"processual" e outro "socioeconomico", que podemos assim definir:

Termo processual = (P + J)IV= (Processos + julgamentos)lVaras;

Termo socioecon6mico = (PIB% + POP%)IV = (PIB_norm+ Populacao,
norm)1Varas.

Buscou-se resumir, num s6 indice, os criterios da demanda proces
suaI por vara (0 termo processual) e da demanda socioecon6mica por vara (0
termo socioeconcmico), parametrizados, respectivamente, pela quantidade
de processos e julgamentos por vara, e 0 percentual do PIB e da populacao

porvara.

J PIBea abrevlacdo de Produto Interno Bruto, a producao total de bens e services em dada economta

durantedeterrninadopertodo.
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A racionalidade do indice, enquanto medida das necessidades de
novas varas em cada regiao/secao/subsecao, esta na juncao de do is fatores
igualmente importantes na definicao dessas necessidades: a demanda processual
atual par vara - parametrizada pelo "termo processual", que indica 0 esto
que atual e a carga de trabalho atual dos juizes - e urn indicativa da provavel
demanda futura par vara e da complexidade dessa demanda - indicada pelo
"terrno socioeconomico", que fornece uma medida da dinamica socioeconomi
ca de cada regiao, indicativo da demanda reprimida e do potencial de futuras
causas a serem ajuizadas, bern como de sua complexidade, pela utilizacao dos
dois indicadores mais importantes da geografia economica, 0 percentual do
PIB e 0 percentual da populacao de cada circunscricao.

4 0 lndice de Carencla dos Tribunais - IC - uma medida de dis
crepancla na distrlbuicao de cargos entre ostribunais regionais
federais e 0 problema da alocacao de novos cargos

o indice acima - ICVIF, previsto na Resolucao CIF 297/2002 para
medir a carencia de varas federais, fornece uma excelente base para a forrnu
lacao de indicador que meca as necessidades tambern da segunda instancia,
pois os fatores que geram demanda processual na primeira instancia sao apro
ximadamente os mesmos da segunda instancia, ja que a maioria absoluta dos
processos de segunda ins tancia sao recursos de decis6es da primeira instancia.

Isto e, tambem na segunda instancia, pode-se medir a demanda pro
cessual atual par desembargador por meio de urn "terrno processual" - 0

estoque medio de processos por desembargador somado ao numero medic de
julgados por desembargador - e aproximar a provavel demanda futura par
desembargador por meio de urn "terrno socioeconomico" - 0 percentual do
PIB somado ao percentua! da populacao de cada regiao, divididos pelo numero
de desembargadores.

Desse modo, podemos definir 0 Indice de Carencia dos Tribunais
- IC de forma analoga ao ICVIF da Resolucao CJF 297/2002 pela seguinte
formula, para cada regiao:

IC = (PID + liD) x (PIB%/D + POP%/D),onde:

D = numero de cargos no tribunal regional federal respective,

P = mimero de processos; J= numero de julgamentos no perfodo.

PIB% = percentual do PIB nacional daquela regiao: POP% = percentual da
populacao nacional daque!a regiao.

II Jornada de Planejamentoe Gestae

Na formula acima, efetuando a unificacao da fracao, obtemos:

IC = (P + j) x (PIB% + POP%)
D D

Se considerarmos as variaveis P, I, PIB% e POP% constantes, isto

e, valores estatistieas obtidos em determinado momenta, podemos redefinir:

IC = K, onde K = (P + J) x (PIB% + POP%) euma constante.
D'

Em outras palavras, esse indice varia eam a inverso do quadrado do

numero de cargos) se mantivermos todos os dernais termos constantes, de

monstrando-se alta nao linearidade e dependencia desse indice em relacao ao

numero de cargos nos tribunais regionais.

4.1 0 problema da alocacao de novos cargos - uma medida de
discrepancia no que diz respeito acarencia dos tribunais

Ao se discutir a criacao de novos cargos nos tribunais regionais

federais, deve-se atentar para alguns fatos objetivos no que concerne a sua

alocacao:

a) ha uma enorme discrepancia entre os tribunais no que diz respeito

ao criterio de carencia, conforme os dados atuais (vide planilha na pagina Ill);

b) 0 numero de novos cargos a ser alocado efinito;

c) a alocacao dos novos cargos ira alterar 0 criterio objetivo de ca

rencia, alterando-se, por consequencia, as discrepancias entre os tribunais

regionais federais.

Creio haver consenso em que 0 que se busca ea melhoria da prestacao

jurisdicional, reduzindo-se as carencias, os gargalos, cornpatibilizando-se os

tribunais para as altas demandas judiciarias presentes na sociedade e conformes

as caracteristicas de cada regiao,

Nao apenas se busca reduzir, mas minimizar as discrepancias, de

modo que os indices de Carencia dos Tribunais sejam os mais uniformes pos

siveis apes a alocacao dos novos cargos de desembargador federal. Esta euma

oportunidade historica.

o problema ede otimizacao, de minimizacao das discrepancias entre

regiDes federais eam a alocaciio dos novas cargos de desembargador.
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Ha de se definir urn criterio para a discrepancia entre as regioes, com
base no indice objetivo de carencia escolhido: uma medida da discrepancia
entre essas carencias.

Proponho que, dado urn indice de carencia qualquer (chamo de "IC")
e uma dada distribuicao de desembargadores entre tribunais regionais (cha
mo de "situacao"), estabeleca-se uma medida da discrepancia entre diferentes
distribuicoes de desembargadores por uma f6rmula simples:"

DISCREPANCIA = MAxIMO (IC) 1MINIMO (IC),

onde: MAxrMO (IC) eo maior Indice de Carencia entre todos os tribunais e
MINIMO (IC) e 0 menor Indice de Carencia entre todos os tribunais. Isto e,
dada uma determinada distribuicao de desembargadores entre reqloes, a medida
da discrepancle de carencias entre esses tribunais regionais edada pela relacao
entre 0 maior fndice de carencla e 0 menor Indicede carenciaentre todas as regioes.

Esse indice de discrepancia tern algumas caracteristicas peculiares:

1) DISCREPANCIA;" 1 e DISCREPANCIA = 1 se, e somente se, a distribuicao
de varas for perfeita (todos os tribunais regionais com 0 mesmo indice de ca
rencia), pois DISCREPANCIA = 1 se, e somente se, MAXIMO (IC) = MINIMO
(IC), isto e, 0 maior Indice de Carencia dos Tribunais e igual ao menor Indice
de Carencia dos Tribunais, 0 que so pode ocorrer quando todos os tribunais
tern 0 mesmo Indice de Carencia:

2) dados quaisquer tribunais regionais X ou Y, temos a seguinte desigualdade:

DISCREPANCIA;" ICx 1ICy, ou seja, quando se compara a relacao entre os
indices de carencia de dois tribunais federais quaisquer, conforme dada distri
buicao de desembargadores, essa relacao e sempre igual ou inferior ao indice
de discrepancia, isto e, 0 indice de discrepancia fornece a maxima diferenca de
carencia de desembargadores entre os tribunais regionais em uma dada distri
buicao de desembargadores.

Portanto, diante do problema de otlmizacao apresentado, postulo
que a melhor alocacao dos novos cargos de desembargadores sera aquela que
minimize a DISCREPANCIA (aproxime a DISCREPANCIA da unidade).
Em outras palavras, partindo-se de uma situacao atual que esta dada (139
desembargadores distribuidos nas cinco regioes), os novos cargos deverao ser

4Tecnicamente, DISCREPANCIA edefinida como uma funcao que tern como dcminio 0 conjunto de
todas as possiveis distnbuicoes de desembargadores e como imagem 0 conjunto dos numeros reels
positivos e maiores ou lguals a L Isto e, cada "situecdo" eum elemento no conjunto das posslveis dis
trfbuicoes de desernbargadores.

II Jornada de Planejamentoe Gestae

alocados de modo que, ao final, a nova situacao apresente a menor DISCRE

pAN CIA possivel.

4.2 Osdados atuais colhidos no IBGE e no CJF - os indices lCD, ICTe
ICD+T

A planilha na pagina seguinte mostra os ultimos dados disponiveis

de todas as regioes federais.

Os dados socioeconi\micos foram obtidos no IBGE, sendo que os
dados de populacao foram obtidos no Censo 2010, conforme resultados pre
Iiminares apresentados em 29/11/2010, e os dados dos PIBs regionais foram
obtidos nas Contas Regionais 2008 do IBGE, ultimo dado disponivel, divulgado

rarnbern em novembro de 2010.

Os dados processuais foram obtidos na pagina de estatisticas pro
cessuais do CJF, que fornece dados dos tribunais regionais federais de 1996 a
2010'. Os dados informam 0 numero de processos distribuidos, julgados e em
tramitacao no ultimo dia uti! de cada exercicio.

Como houve alteracao na composicao dos tribunais nesse periodo,
optou-se por utilizar apenas os dados de 2003 a 2010 - subperiodo em que 0

numero de cargos ficou constante em todos os tribunais - e fazer os calculos
usando a media aritmetica simples de todo esse subperiodo, que significa uma
media de sete exercicios, 0 que certamente evita distorcoes e da uma ideia bern
ajustada da demanda processual media de cada tribuna!.

Ha urn pequeno problema na deflnicao do numero de processos
por desembargador: pode-se uti!izar 0 numero de processos distribuidos ~u 0

numero de processos em tramitacao, bern como a soma de processos distribu
idos e em tramitacao, Para evitar distorcces e/ou escolhas indevidas de indice,
optou-se por caleular tres Indices de Carencia distintos:

No «ICD", utilizou-se, como "numero de processes", a media dos
processos "distribuidos" entre 2003 e 2010.

No "ICT)), utilizou-se, como "numero de processes", a media de
processos "em tramitacao" entre 2003 e 2010.

5 Em 01/03/2011, havia obtido os dados entre 1996 e 2009, mas, em 03/04/2011, houve uma atuallzacao,
estando disponiveis os dados entre 1997 e 2010. Os dados das duas visitas embasaram 0 presente estudo

e encontram-se no anexo, bern como os dados obtidos no IBGE.
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No "ICD+T", 0 "numero de processos" foi ca!culado pela media da
soma dos processos "distribuidos e em tramitacao" entre 2003 e 2010.

a indice "ICD" da uma ideia melhor de qual e a demanda recente
(tendencia) de processos, pois se baseia apenas na media dos processos distri
buidos entre 2003 e 2010.

Ja 0 "ICT" da uma ideia melhor do estoque pass ado de processos e,
portanto, da atual carga processual.

a indice "ICD+T" apresenta 0 problema da redundancia, pois muitos
dos processos distribuidos em um ano permanecem em tramitacao no mesmo
ano, resultando em contagem em dobro do mesmo processo, porem ele mescla
as duas caracteristicas dos outros indices (carga processual atual e tendencia
da demanda). Vejam os dados atuais:

Dados lnlclals para calculo dos indices de carencia dos tribunals regionais federais

i
Julgados ! Tfilmltil~i\o Cargos

28,20% 100.650 84.197 245.192 27

10,23% 13.65% 41.998 59.226 10S.836 27

34,25% 140.005 156.765 422.422 43 179,1

16,60% 103.349 103.788 119.514 27 94,8

39.336 42.029 74.200 15 82.1 117,2

100% 425.339 446.005 967.165 139 90,2 146,3

nlscrepsnces tnlciats "';. 4,994 5,457

(.) Fonte: IBGE - Censo 2010 - Primeiros resultados divulgadosem 29/1l/2010 - http://www.ibgc.gov.br/estadosat/)
(H) Fonte:IBGE- Contos Regionaisdo BntsilZ008- http://www.ibge.gov.br/estadosat/)
(H~) Fonte CJF/SPI - http://daleth.cj£jus.br/atlasflnternetiMPTRFtab.htm- media anual de 2003 a 20ID
As pdginas do mGE accssadas pcla internet em 01/03/2011 e a do CIF em 03/04/2011

ONDE:
POP%(20ID) :=> ea perccntagem que a populacao regional reprcsenta da poputccao nartonal, conforme 0 Censo 2010 do
IBGE(ultimo dodo disponfvel}
PlB% (2008) :=> e 0 percentagcm quer 0 PIB regional reprcscnta do plB naclonal, conforme as Contos Rcglonais 2008 do
lBGE(ultimo dado disporuvel)
DADOSPROCESSUAlS MEDIOS=> s50as medias de processes distrlbufdos,julgedoscem trarnitacaoem cadn regiiio em
2003 e 2010 (ultimo dado dtspontvel)
ICD:=>[ndice de CarenclanciaDistrtbuidose {{POP% + PIB%)/CARGOSj X {(DlSTIUBUfDOS + JULGADOSliCARGOSI
leI':=> indite de Carencia Tramitaclo e {(POP%+ PIB%)/CARGOSj X {(TRAMITA<;:Ao + JULGADOSjfCARGOSI
ICD+T => indite de CarencfaDistrituidos + Tramltacao e {(POP%+ PIB%l/CARGOS) X {(DlSTRIBUIDOS +TRAMITA
<;:AO + lULGADOSl/CARGOS)
DlSCREPANCIA :=> E a razao entre 0 maier [ndice de Carencia e 0 menor lndlcc de Carencia - rnedc a mniordlfcrcnra de
carenctade descmbargadorcsentre os tribunals, quanto rnaisproximo de 1 slgniflcamenor difcrcnca entre as regtccs.

II Jornada de Planejamento e Gestae

Observarn-se grandes distorcoes entre as regi6es, por qualquer dos
ICs utilizados, havendo maior carencia (MAxIMO (IC)) na l' Regiao e menor
carencia (MiNIMa (IC)) na 2' Regiao em todas as modalidades dos indices
de Carencia atuais.

A discrepancia esuperior a cinco au muito proxima de cinco em
todas as modalidades, ou seja, a carencia de urna regiao chega a ser mais de
cinco vezes superior acarencia de outra,

4.3 Propostas de alocacao considerando-se urn algoritrno de otimi
zacao

Em se tratando de grandezas nao lineares, nem sempre e factivel
a obtencao de formulas simples, finitas, para solucao dos problemas que se
apresentam. Para tanto, utilizam-se metodos iterativos, computacionais.

No caso em tela, 0 problema pode ser resumido facilmente: mini
mizarern-se as desigualdades entre os ICs dos tribunais regionais federais,
distribuindo-se um nurnero finito de novos cargos de desembargador entre os
tribunais, mantidas as demais variaveis (P, J, PIB%, POP%) constantes. Eum
classico problema de otimizacao, de minimizacao da funcao DISCREPANCIA.

Em se tratando de uma grandeza discreta a ser distribuida com a
finalidade de se reduzir a funcao DISCREPANCIA ao minimo possivel, e in
tuitivo entender qual 0 procedimento a seguir. Lembrando as formulas da
DISCREPANCIA e do IC:

DISCREPANCIA ~ MAxIMO (IC) / MINIMa (IC) e

IC ~ K, onde K~ (P + j) x (PIB%+ POP%) e urnaconstantee D e 0 numero
D'

de cargos nos tribunais

Pelas formulas acima, temos tres informacoes importantes:

1) 0 IC de qualquer tribunal sempre se reduz quando se aloca um
novo cargo de desembargador (D) nesse tribunal;

2) portanto, se colocarmos um novo cargo de desembargador no
tribunal com MAXIMO (IC), sempre havera uma reducao do MAXIMO (IC)
- pois 0 novo MAXIMO (IC) sera 0 daquele tribunal onde foi colocado 0

novo cargo (que e sempre inferior ao IC anterior) ou sera 0 de outro tribunal
cujo IC era inferior ao do antigo MAXIMO (IC) - e nao havera alteracao
no MiNIMa (IC) ... conclui-se que 0 novo valor da DISCREPANCIA sera
inferior ao anterior;
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3) por outro lado, se colocarmos urn cargo de desembargador em
qualquer outro tribunal que nao seja 0 que tenha 0 MAxIMO (IC), 0 novo IC
desse tribunal sera ainda menor do que 0 anterior e, portanto, menor do que 0

MAxIMO (IC) anterior. Assim, 0 novo MAxIMO (IC) sera igual ao anterior,
enquanto 0 MINIMO (IC) podera ser igual ou menor do que 0 anterior (elesera
menor, por exemplo, se 0 novo cargo for alocado exatamente no tribunal que
ja tinha 0 menor IC anterior). Logo, nesse caso, 0 valor da DISCREPANCIA
sera igual ou maior do que 0 anterior.

Em resumo: s6 ha urn metodo garantido para reducao da DISCRE
pANCIA a cada alocacao de urn novo cargo ~ e aquele em que 0 novo cargo de
desembargador e colocado sempre no tribunal que tenha 0 maior valor de IC.

Assim, 0 metodo iterativo e rnuito simples, com repeticao dos mes
mos passos ate que se esgotem os novos cargos:

1) verifica-se qual 0 tribunal com maior IC e adiciona-se urn cargo
nesse tribunal;

2) recalcula-se 0 novo IC para esse tribunal (assim 0 MAxIMO (IC)
se reduzira sempre que for colocado urn novo cargo);

3) volta-se ao passo "1".

Utilizando esse metodo e os dados atuais, socioeconornicos e pro
cessuais, procedi a algumas simulacoes de alocacao, como trato a seguir, sub
divididas nas tres modalidades de Ie.

4.4 Alocacao otima utilizando-se os ICs conforme as modalidades e
nurnero de novas desembargadores igual a 106

Procedi a tres simulacoes do algoritmo de otimizacao supracitado,
para minimizar a DISCREPANCIA entre os tribunais regionais federais quanto
it carencia de novos desembargadores, utilizando cada uma das modalidades
citadas (lCD, ICT e ICD+T).

Como ainda nao ha uma definicao do numero total de novos desem
bargadores, fixei 0 nurnero total de 106 novos cargos, de modo que 0 total de
desembargadores ao final, sornando-se todos os tribunais, seja urn rnultiplo
impar de cinco - as razoes dessa restricao serao expostas no t6pico seguinte.
Sornando-se 0 numero atual com os novos cargos dessa simulacao, 0 numero
total de desembargadores federais devera se elevar de 139 para 245.

II Jornada de Planejamento e Gestae

Os resultados das simulacoes estao a seguir:

Alocacao de 106 novas vagas de desembargadores minimizando discrepancia - ICD

Atual Novas Final Atual Final Acresclrnc

27 38 65 165,6 28,6 31

27 2 29 33,2 28,7 2 0

43 34 77 91,8 28,6 27 7

27 21 48 88,0 27,8 17 4

15 11 26 82,1 27,3 8 3

139 106 245 90,2 29,0 85 21

ICD => [ndicc de Carenciancin Distrlbufdos = {(POP% + PIB%)fCARGOSj X {(DISTRIBUfDOS + JULGADOS)/CARGOSj

DISCREPANCIA => f: a razao entre 0 maier fndice de Carencla e 0 mencr [ndlce de Carencta - mede a maier difcrenca de

carencia de desembargadores entre os tribunals, quanto mais proximo de 1 significa menor dfferenca entre as rcgrecs.

Alocacao de 106 novas vagas de desembargadore minimizando discrepancia -10

Neves Final Atual Final Acresdmc Acresctmo

27 41 68 295,1 46,5 33 8

27 2 29 54,1 46,9 2 0

43 42 85 179,1 45,8 34 8

27 12 39 94,8 45,4 10 2

15 9 24 117,2 45,8 7 2

139 106 245 146,3 47,1 86 20

lCT => [ndice de Carencia Tramitacdc = {(POP% + PIB%)/CARGOSj X {(TRAMlTAc.;::AO + JULGADOS)/CARGOSj

DISCREPANClA => f: a razao entre 0 maier [ndice de Ccrencta e 0 menor [ndice de Carencia - mede a maior dlfcrenca de

carencia de desembargadorcs entre os tribunais, quanta mats proximo de I significa menor dlfcrerca entre as regtccs,
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Atual Novos Final Atual Final Acresctmo Acresctmc

27 38 65 165,6 28,6 31 7

27 3 30 33,2 26,9 3 0

43 32 75 91,8 30,2 26 6

27 23 50 88,0 25,6 19 4

15 10 25 82,1 29,5 8 2

139 106 245 90,2 29,0 87 19
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Alocacao de 106 novas vagas minimizando discrepancia e arrendondando
para multiple de 5 - ICD

dos por integrantes da advocacia e do Ministerio Publico Federal nao pode ser
inferior a urn quinto do numero total de desembargadores, arredondando-se
para cima na hipotese de 0 "quinto" ser fracionario",

o resultado pratico desse entendimento eque, quando a tribunal tem
numero totaldedesembargadores que nQO emultiplode cinco, a parcela destinada
aadvocaciae ao Mlnisterio Publico supera 20%dos membros. Em consequencia,
a parcela destinadaacarreira dejuizes federaiseinferiora 80%dos membros.

Exemplificando, nas 1" 2" e 4' Regioes federais, com 27 desembar
gadores, a divisao por cinco fornece resultado "5,4", de modo que ha obriga
toriedade de se destinarem ao "quinto" pelo menos 6 vagas nesses tribunais.
Sobram 21 vagas para a carreira, Entao, na pratica, 0 "quinto", nesses tribunais,
equivale a 22,22%, enquanto a parcela destinada acarreira equivale a 77,78%,

Procedi a tres simulacoesdo algoritmo de otimizacao supracitado, para
minimizar a DISCREPANCIA, utilizando cada uma das modalidades citadas
acima (lCD, ICT e ICD+T), mas forcando, ao final, que cada tribunal tenha
nurnero de desembargadores final multiple de cinco, Os resultados estao a seguir:

[CD=> lndlce de Ccrenctancta Distrlbuidos = {(POP90 + PIB%)/CARGOSj X {(DISTRIBUIDOS + JULGADOS)fCARGOSj

DISCREPANC1A => E a razzo entre0 major Indtcc de Carencia e 0 mcnor lndice de Carencta - mede a maier difercnca de

carencra de desembnrgadores entreos tnbunais, quantarnais proximode 1slgniflca menordifcrenca entreus rcgtees.

6 Nesse senttdo, julgados do STF, AO 493-PA, rel. min. Octavio Galletti, l- 06/06/2000, e MS 22.323-SP,

rel. min. Carlos Velloso.]. 28/09/1995 (DJU de 19/04/1996). Este ultimo, por unanimidade. 0 STJ tern
a mesma poslcao: RMS 15.583-PR, Dj 30106/2003; RMS 12.602-AL, Dj 19/11/2001, e RMS 1O.594-AC,

Dj 02/05/2000. RMS 31.448-RJ, rel. min. Haroldo Rodrigues (desernbargador convocado do TJ-CE),

.,jjulgado em 22/02/2011.
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385,2
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41

Novos

27

27

Atual

Observa-se facilmente a dramatica reducao das discrepancias
as regioes. Enquanto a DISCREPANCIA atual chega a mais de 5,6 (isto e,
maior Indice de Carencia supera 0 menor lndice de Carencia em mais de
vezes), a DISCREPANCIA final varia de 1,031 (no caso do ICT) a 1,052 (no
caso do ICD), Isto e, a diferenca entre a maior e a menor carencia seria de no
maximo 5,2% (0 tribunal com maior carencia superaria aquele com menor
carencia em meros 5,2%), enquanto hoje a diferenca chega a 468%,

4.5 Alocacao sub6tima utilizando-se os ICs conforme asmodalidades,
o numero total de novos desembargadores iguala 106 e arredon
dando-se 0 resultado finalde cada tribunalparamultiples de cinco,

Em urn segundo conjunto de simulacoes, mantenho 0 mesmo pro;
cedimento anterior, inclusive quanto ao numero total de novos cargos (106),
porern acrescentando uma nova restricao: a de que a quadro final de desem-.
bargadores em cada tribunal regionalfederal seja muitipio de cinco,

o objetivo aqui eainda 0 de minimizar a discrepancia entre tribunais,
mas tambern maximizar a preenchimento de cargos nos tribunais par juizes de
carreira. Explico.

Dada a regra do "quinto" constitucional, a jurisprudencia do e, ST
consolidou-se pela garantia de que 0 numero de cargos nos tribunais preenchi-

Escola de MagistraturaFederalda 1<l Reqlao

1CD+T=> lndlce de Carencta Distrltufdos + Tramltacdn = {(POP% + PIB%)/CARGOSI X lCDiSTRIBUfDOS +TIW,HTA,

<;:AO + JULGADOS)/CARGOSj

DISCREPANC1A => Ba razaoentre0 ranier [ndiccde Cnrencia e 0 menor lndtccde Carencta- ruedca maier diferenca
carcnciade dcscmbargadorcs entreos tribunals,qucnto maisproximode 1signiflca rncnordifercnca entreas regtoes.
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Alocacao de 106 novas vagas minimizando discrepancia e
arredondando para rnultlplos de 5 - IG

27 38 65 295,1 50,9 31

27 3 30 54,1 43,8 3 0

43 42 85 179,1 45,8 34 8

27 13 40 94,8 43,2 11 2

15 10 25 117,2 42,2 8 2

139 106 245 146,3 47,1 87 19

ICT::::> [ndiccde CarenciaTramitacdoe {(POP% + PIB%)/CARGOSj X {(TRAMITA<;AO + JULGADOS)/CARGOSj
DISCREPANCIA ::::> E a razaoentre 0 maier Indtcc de Carencia e 0 menor Indicc de Cnrencla- mede a .,,10, diferenca

carenciade desembargodores entre os tribunals,qunntomatsproximode I slgnlflca menor diferenca entre as rcgtees.

Alocacso de 106 novas vagas minimizando dfscrepancia e
arredondando para multiples de 5 ICD+T

27 38 65 385,2 66,5 31 7

27 3 30 67,8 54,9 3 0

43 42 85 222,3 56,9 34 8

27 13 40 138,7 63,2 11 2

15 10 25 156,9 56,5 8 2

139 106 245 190,3 61,3 87 19

ICD+T::::> [ndlce de CarenciaDlstrituldos + Tramita010:::: {(POP96 + PIB90)/CARGOSJ X {(DISTIUBUfoos +TRAMITA
<;AO + JULGAOOS)/CARGOSj

DISCREPANCIA::::> E a razao entre 0 maier lndlcc de Curenciae 0 menor Indlce de Carencia- mede a mater duerence de

carenctade desembargadores entre os tribunais,quanto matsproximode 1significamenor diferenca entre as rcgrecs.

Como se pode ver nas planilhas apresentadas, essa alocacao e
tima, isto e, nao minimiza a DISCREPANCIA como a alocacao anterior,

II Jornada de Planejamento e Gestae

a restricao do numero final de desembargadores ser multiple de cinco implica
uma reducao na otimizacao, Ainda assim, a DISCREPANCIA maxima (com
o ICD+T) atinge 21%.

As planilhas demonstram que essa alocacao garante 0 maior acres
cimo no total de cargos destinados acarreira dos juizes federais (87 dos 106),
considerando-se 0 "quinto".

4.6 Alocacao sub6tima utilizando-se os ICs conforme as modalida
des, 0 ruimero total de novos desembargadores igual a 106 e
estabelecendo-se um minima de novos cargos para cada reqiao

Em urn terceiro conjunto de simulacoes, mantenho 0 mesmo pro
cedimento de otimizacao, inclusive quanta ao numero total de novos cargos
(106), mas acrescentando outra restricao: de que 0 minimo de novos cargos em
cada tribunal seja de cinco.

a objetivo aqui eainda 0 de minimizar a discrepancia entre tribunais,
mas tambern respeitar 0 principio federativo, de modo que 25 das novas vagas
(cerca de urn quarto do total de 106) sejam distribuidas igualmente entre todos
os tribunais, perfazendo urn minimo de 5 novos cargos para cada tribunal. a
resultado encontra-se a seguir:

Alocacao de 106 novas vag as minimizando discrepancia e minlmo de
5 novas cargos para Regiao 5 - ICD

Novas Final Acresclrno

27 37 64 165,6 29,5 30 7

27 5 32 33,2 23,6 4

43 33 76 91,8 29,4 26 7

27 20 47 88,0 29,0 16 4

15 11 26 82,1 27,3 8 3

139 106 245 90,2 29,0 84 22

Dtscrepancta 4,994 1,248

ICD::::> [ndice de CarencianciaDistrfbufdnse {(POP%+ PIB%)/CARGOSj X{(DISTRIBUIDOS + JULGADOS)/CARGOSJ

DISCREPANClA::::> E a mzao entre 0 maier [ndice de Carencia c 0 menor lndlce de Carencfa- rnedea mater dlferencade

karencla de descmbargadorcsentre os tribunals,quantc matsproximo de I slgnlflcamenor difcrenca entre as regtoes.
:l{

115



Escola de Magistratura Federal da 1'1 Regiao

Alocacao de 106 novas vagas minimizando discrepancia e mlnimc de
5 novos cargos para Regiao -ICT

117

Atual Novas Final Atual Final

27 38 65 165,6 28,6 31

27 8 35 33,2 19,7 7

43 32 75 91,8 30,2 26

27 18 45 88,0 31,7 15

15 10 25 82,1 29,5 8

139 106 245 90,2 29,0 87

tnscrepancta => 4,994 1,605

Alocacao de 106 novas vagas minimizando discrepancia, quadro final rnultiplo de 5 e
minimo de 5 novas cargos para Regiao ICD

II Jornada de Planejamento e Gestae

4.7 Alocacao sub6tima calculando-se os ICs conforme as modalida
des, utilizando-se as duas restricoes anteriores

Em urn quarto conjunto de simulacoes, utilizo as duas rcstricoes an
teriores (numero minimo de cinco novos cargos para cada tribunal e numero
final de desembargadores multiple de cinco em cada tribunal) e as demais
definicoes para obter as planilhas seguintes:

Como se pode ver nas planilhas acima, essa alocacao tambem esubo
tima, isto e, nao minimiza a DISCREPANCIA como a alocacao otima, pois a
restricao do numero minimo de cinco novos desembargadores em cada tribunal
implica uma reducao na otimizacao,

Essa ea simulacao em que a DISCREPANCIA se reduz menos, Ainda
assim, a DISCREPANCIA maxima (com 0 ICD+T) atinge 29,8%.

ICD => [ndice de Carenclancia Distribuidos = {(POP% + PIB%)/CARGOSj X {(DISTRIBUfDOS + lULGADOS)/CARGOSj

DISCREPA.NCIA => .f a razao entre 0 maior lndlce de Carencta e 0 menor Iodice de Carencta - rnede a maier diferenca de

carencla de desembargadores entre os tribunals, quanto mais proximo de I slgnlfka menor dtfcrcnca entre as regtecs.

Neves Final Atual Final Acresclmc Acresctmo

27 40 67 385,2 62,6 32 8

27 5 32 67,8 48,3 4

43 38 81 222,3 62,7 30 8

27 14 41 138,7 60,1 11 3

15 9 24 156,9 61,3 7 2

139 106 245 190,3 61,3 84 22

Dlscrepancte => 5,680 1,298

Atual Novas Final Atual

27 40 67 295,1 47,9 32 8

27 5 32 S4,1 38,5 4

43 41 84 179,1 46,9 33 8

27 11 38 94,8 47,9 9 2

15 9 24 117,2 45,8 7 2

139 106 245 146,3 47,1 85 21

Dtscrepancla => 5,457 1,245

Alocacao de 106 novas vagas minimizando discrepancia e minlmo de
5 novos cargos para Regiao -ICD+T

lCD+T => Indtcedc CcrenclaDlstrituldos + 'Iramitacao= {(pOp% + plB%)/CARGOSj X {(DISTRlBUIDOS +TRAMITA·

C;:A.O + lULGADOS)/CARGOSj

DISCREPANCIA => £ a razno entre 0 maier [ndicc de Carencta e 0 menor [ndlcc de Carencla - mede a maier diferenca de

carencia de desembargadores entre os tribunals, quanto rnais proximo de 1 slgnifica mellor difcrcnca entre as regtoes.

leI' => [ndicc de Carencia Tramltacao = {(POIJ% + PIB%)/CARGOSj X HTRAlvIlTAC;:AO + JULGADOS)/CARGOSj

DISCREpANCIA => E a razan entre 0 mnlor [ndice de Carencta c 0 menor [ndice de Cnrencta - mcdc a rnnior diferenca de

cnrencia de desembargodores entre os tribunais, quento mats proximo de 1 significa menor dlferenca entre as rcgioes.
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Alccacao de 106 novas vagas minimizando dlscrepancle, quadrofinal rnultlplo de 5 e
minima de 5 novas cargos paraReqleo - ICT

38 65 295,1 50,9 31 7

27 8 35 54,1 32,2 7

43 37 80 179,1 51,7 30 7

27 13 40 94,8 43,2 11 2

15 10 25 117,2 42,2 8 2

139 106 245 146,3 47,1 87 19

Icr => lndlcedeCarenclaTramitacdo = {(POP% + PlB%)/CARGOSj X HTRAMlTAGAO + JULGADOS)/CARGOSj
DISCREPANCIA => Ea razao entre 0 maior Indicc de Carencla e 0 menor Indlce de Carenclc - medea maier dlfercncade
carencia de dcsembergadores entre os tribunais, quanta mais proximo de 1 significa menor difcrencc entre as regtoes.

Alocacao de 106 novas vagas minimizando discrepancla, quadrofinalmultiple de 5 e
minima de 5 novas cargos paraRegiao - ICD +T

27 38 65 385,2 66,5 31 7

27 8 35 67,8 40,4 7

43 37 80 222,3 64,2 30 7

27 13 40 138,7 63,2 " 2

15 10 25 156,9 56,5 8 2

139 106 245 190,3 61,3 87 19

ICD+T => lndice de Carencta Distrhuldos + Tramltacjo = HPOP% + PIB%)ICARGOSj X HDiSTRIBUfOOS +TRAMITA
<;AO + JULGAOOS)/CARGOSI
DISCREPANCIA => £ a razao entre0 maier fndicede Carencia e 0 menor [ndice de Carencta - mede a maier diferencade
cerenctededcscmbergedoresentreos tribunais,quanta maispr6ximo de I slgnlflcamencr diferencaentreas regtces.

II Jornada de Planejamento e Gestae

Ainda que a utilizacao das duas restricces em conjunto resulte em
uma alocacao subotima pior do que as demais - a DISCREPANCIA maxima
(com 0 ICD+T) atinge pouca mais de 64,7% - essa simulacao eaquela que
mostra a maior convergencia entre as diversas modalidades de IC, pois a 1',2'
e 5' Regioes tern 0 mesmo numero de novos cargos em todas as modalidades
e ha apenas uma pequena variacao da 3' e 4' Regioes,

Alem disso, e!a tambern apresenta 0 maximo acrescimo de cargos da
carreira da magistratura (87 em 106), considerando-se a regra do "quinto".

Essa convergencia eurn sinal de que 0 atendimento conjunto dos cri
terios objetivos estritos (reducao da DISCREPANCIA) e das injuncoes politicas
(as restricoes estudadas) fornece urn sabio resultado medic equidistante entre
a rigidez tecnocratica e a adequacao politica que me parece mais defensavel do
ponto de vista dos interesses regionais e corporativos.

5 Conclusao

Sem a pretensao de esgotar 0 tema, buscou-se apresentar uma gama
de propostas de alocacao de novos cargos nos tribunais regionais federais da
forma mais objetiva possivel, utilizando-se 0 metodo iterativo de reducao de
diferencas entre regioes de uma grandeza previamente escolhida como indica
dora da carencia de desembargadores, 0 IC - Indice de Carencia - derivado,
analogicamente, do ICV)F da Resolucao C)F 297/2002.

As simulacoes, baseadas em urn numero prefixado de novos cargos
(106), utilizado apenas para exernplificacao, demonstraram que a aplicacao do
metodo iterativo resulta em uma reducao substancial das grandes diferencas
atuais dos ICs dos diversos tribunais.

Utilizou-se 0 conceito de DISCREPANCIA - medida de desigual
dade dos tribunais no que respeita ao IC, definida pela relacao MAxIMO (IC)I
MINIMa (IC) para cada distribuicao de desembargadores entre tribunais. a
problema da alocacao dos novos cargos se resume em uma mlnimizacao da
DISCREPANCIA.

Alern da alocacao 6tima - aquela em que a DISCREPANCIA atinge
o minimo possivel-, mostrou-se que epossive! mesclar 0 criterio de mini
mizacao da DISCREPANCIA com outros criterios tarnbem relevantes, como
o numero final de desembargadores ser multiple de cinco, para permitir que
cada tribunal seja composto de 80% de desembargadores oriundos da carreira,

119



EscoJa de MagistraturaFederal da 1a Regiao

ou que urn percentual dos novos cargos seja dividido igualmente entre todas
as regi6es utilizou-se na sirnulacao cerca de urn quarto do total de novos
cargos -, de modo a enaltecer 0 principio federativo.

De todas as simulacoes, a que apresenta a maior convergencia eaque
la em que as restricoes supracitadas (numero final multiplo de cinco e numero
minimo de cinco novos desembargadores para cada tribunal) sao utilizadas em
conjunto, sendo tambem esta a que possibilita a maior expansao dos cargos de
carreira nos tribunais (87 de 106).

Observo que os numeros finais muitas vezes implicam uma dificul
dade na distribuicao dos desembargadores entre os orgaos fracionarios dos
tribunais, pois nem sempre permitem uma divisao dos desembargadores em
6rgiios fracionarios com 0 mesmo numero de integrantes, porem nao ha na
Loman, ou em qualquer outra norma que rege a magistratura, a obrigacao de
que todos os 6rgiios fracionarios tenham igoal numero de integrantes, pelo que
isso pode ser sempre adequado segundo as caracteristicas de cada tribunal, nos
termos de seus regimentos internos, privilegiando-se, por exemplo, as secoes
com maior numero de processos para terem maior numero de integrantes e/
au turmas.

Outros criterios podem ser mesclados, acrescentados, 0 numero de
novos cargos pode ser modificado, enfim, 0 importante eter consciencia de
que epossivel aproveitar essaproxima expansiio dos tribunais regionaisfederais
para reduzir, de forma objetiva, as desigualdades na carga de trabalho e no
acessoe efetividade da lustica. finalidade ultima da existencia do pr6prio Poder
Iudiciario,

A maior eficiencia do [udiciario depende, em grande parte, da solu
cao dos problemas estruturais que acometem esse Pcder, em particular, dos
gargalos decorrentes da rna distribuicao dos julgadores e demais recursos ma
teriais e humanos entre os diversos orgaos de jurisdicao, vis-a-vis, sua carga de
trabalho e complexidade das causas, Sem tal solucao, dificilmente a morosidade
e a ineficiencia, hoje percebidas pela populacao, poderao ser reduzidas nem a
missao de fazer justica ser cumprida.

6 Planilhas com dados originais

A seguir, apresento as planilhas corn os dados de origem utiliza
dos neste estudo, obtidos no IBGE e no CJF, cujos sites foram visitados ern
01/03/2011 e 03/04/2011, respectivamente.
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Populacao em 01/08/2010

""
. I ... " ~. p, ..,,,'~ % I,ac,ollal

l' Acre 732.793 0,38%

t- Amapa 668.689 0,35%
t-

,
Amazonas 3.480.937 1,83%

14.021.432
,

7,35%l' Bahia
t- Distrito Federal 2.562.963 1,34%

l' Golas 6.004.045 3,15%

! t- Maranhao 6.569.683 3,44%

l' Mato Grosso 3.033.991 1,59%

l' Minas Gerais 19.595.309 10,27%

t- Para 7.588.078 3,98%

l' Piauf 3.119.015 1,64%

l' Rondonia I 1.560.501 0,82%
I Roraima 451.227 0,24%

,
l'

l' Tocantis 1.383.453 0,73%

Total da 1'Reqiao 70.772.116 37,11%

2' Esplrito Santo 3.512.672 1,84%

2' Rio de Janeiro 15.993.583 8,39%

Total da 2' Regiao 10 <0< -rcc 10,23%

3' Mato Grosso do Sui 2.449.341 1,28%

3' Sao Paulo 41.252.160 I 21,63%

Total da A> '0' <m 22.~1 'II>

4' Parana 10.439.601 5,47%

4' RioGrande do 5ul 10.695.532 5,61%

4' 5anta c: "0 coo 3.28%

Total da 4' Reglao 27.384.815 '·4.36%

5' Alagoas 3.120.922 1,64%

5' Ceara 8.448.055 4,43%

5' Paraiba 3.766.834 1,97%

5' Pernambuco 8.796.032 4,61%

5' Rio Grande do Norte 3.168.133 1,66%

5' Sergipe 2.068.031 1,08%

Total da 5' Reqiao OQ «onm 15.40%

Total 190.732.694 ~'-'

(Fonte: IBGE - Censo 2010 - Primeiros resultados divulgados em 29/11/2010. Disponfvel em:

<http://www.ibge.gov.br/estadoat/>)
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PIB regional em 2008
Serie hist6rica da rnovlmentacao processual dos

tribunais regionais federais de 1996 a 2010

Acre 6.730 0,22%
l' Arnapa 6.765 0,22%
l' Amazonas 46.823 1,55%
l' Bahia 121.508 4,02%

29.472 25.935 77.633

t- Distrito Federal 117.572 3,89% 86.847 101.254 239.125

l' Golas 75.275 2,49% 51.659 56.532 88.453 74.776 45.479
t- Maranhao 38.487 1,27% 34.830 29.821 63.749 57.747 27.106 213.253
l' Mato Grosso 53.023 1,75% 119.312 126.871 225.689 127.579 22.354 621.805
l' Minas Gerais 282.522 9,34% 105.660 i64.343 43.803 89.054 54.420 357.280
l' Para 58.519 1,93%

.._- ------j--
53.727 36.574 67.607 61.297 253.107l' Piauf 16.761 0,55% --_ ..

l' Rondonia
107.635 141.703 258.944 148.507 25.534 682.323

17.888 0,59%
l' Roraima 4.889

97.552 55.738 185.290 141.685 68.561 548.826
0,16%

l' Tocantis 13.091 0,43%
80.131 42.788 74.139 85.497 45.147 327.702

Total da 1'Regiao 853.123 28,20%
2' Espirito Santo 69.870 2,31%
2' Rio deJaneiro 343.182 11,34%

Total da 2' Regiao 413.052 13,65%
3' Mato Grosso do Sui 33.145 1,10%
3' Sao Paulo 1.003.016 33,16%

Total da 3' Regiao 107.360
1.036.161 34,25%

4' Parana 114.968
179.270 5,93%

4' Rio Grande do 5ul 199.499 6,59%
4' Santa Catarina 123.283 4,08%

Total da 4' Regiao 502.052 16,60%
5' Alagoas 19.477 0,64%
5' Ceara 60.099 1,99% 35.840 305.122
5' Parafba 25.697 0,85% 861.868
5' Pernambuco 70.441 2,33% 410.855
5' Rio Grande do Norte 25.481 0,84% 332.0845' 5ergipe 19.552

946.304

83.143 34.979 134.387 37.175 409.274

(Fonte: lEGE - Contas Regionais do Brasil 2008. Disponfvel em: <http://W\V\v.ibgegov.b / t-
77.163 47.204 141.956 115.978 37.450 419.751

dosat/> . . . r es a 201.478 116.952 427.671 157.057 71.738 974.896
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(**) Obtida pela divisdo do nurncro de precesses pelo numero de vagasde desembargador no respective

tribunal, Independente do preenchimento efetivo, tendoem conta a possibilldade de substltulcao/convocacao

de jufzesde prtmeirograu.
(***) Restringlram-se as mediasao perfodo 2003-2009em mzaoda diversidade de composicaodos tribunals

no periodoanterior.

(Fonte: CjF/SPI. Disponfvel em: <http://daleth.cjf.jus.br/atlas/lnternet/MPTRFtab.htm>·

(0) Processos em tramltacao no ultimodiautil do periodo)

II Jornada de Planejamentoe Gestae
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o juiz moderno e 0 desafio de administrar - a funcao
administrativa de organizar e a necessidade de

racionalizar os orqaos do Poder Judiclarlo
no ambito da Justlca Federal

Pablo Zuniga Dourado'

1 lntroducao

Eunanime, entre os atores do sistema judiciario e da sociedade atu
ai, a existencia de uma situacao de "crise do Iudiclario". Tambem e do senso
comum que a "crise" decorre das profundas transforrnacoes econornicas e
sociais ocorridas no seculo passado.

_ Uma das principais consequencias desse contexto de profundas al-
tera~o.es f~1 uma expansao subita da litigiosidade, sem a necessaria correcao
da legislacao e do sistema judicial. Edizer: nao houve urn adequado acompa
?ham:nt~ das estruturas existentes, de sorte que 0 sistema judicial padece de
ineficiencia.

. . ~sse contexto e ainda mais complexo no Brasil, sobretudo apos a
Constituicio de 1988, generosa no reconhecimento de direitos fundamentais
p.~rquanto a protecao dessas especies e incumbencia precipua do Poder ]udi~
CIano, diante do sistema de jurisdicao una e do principio da inafastabilidade
do Poder Iudiciario (art. 5°, XXXV, da CF).

. A evolucao para tecnicas nao judiciais (privadas) de resolucao de
conflitos e especialmente ditlcil, tendo em vista 0 carater petreo do monopolio
da jurisdicao (art. 60, § 4°, IV, da CF).

A superacao da "crise do [udiciario" e sem duvida urn dos maiores
desa!'os das sociedades modernas. As tecnicas e metodos de planejamento,
gestao e controle, COmo por exemplo, 0 planejamento estrategico, sao instru
mentos vah?sos que ~ ciencia da adrninistracao coloca a disposi~ao dos juizes
para cumpnr esse mister.

Eurgente urn dialogo entre 0 direito e a administracao.

1lutz federalsubstituto.
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Neste artigo vamos destacar a necessidade de melhor organizacao do
poder [udiciario, especificamente no ambito da [ustica Federal, relativamente
as funcoes do Conselho da [ustica Federal e do Conselho Nacional de Iustica.

Reconhecemos que a dificuldade e 0 fato de a reorganizacao proposta
nao depender apenas do Iudiciario, mas do Legislativo, tendo em vista que a
estrutura organica e estabelecida na Constituicao, As reformas dependem de
emenda a Constituicao.

2 Deflnlcao de administracao

A administracao define 0 ato de administrar como aquele que envolve
uma das funcoes administrativas, quais sejam: prever, organizar, comandar,
coordenar e controlar (CHIAVENATO, 1999).

Constatamos que 0 plexo de competencias afetado aos juizes exige
conhecimentos e habilidades relacionadas ao ato de administrar. A tarefa e
assaz complexa, tendo em vista a formacao academica dos profissionais do
direito em gera!, cujas disciplinas nao incluem as de adrninistracao, tampouco
o relacionamento do direito com a administracao.

Nesse contexto, 0 [udiciario tern a tarefa de aperfeicoamento dos
juizes para 0 fim de lhes moldar essas aptidoes imprescindiveis a prestacao
jurisdicional eficiente (art. 5°, XXXV, da CF) e a realizacao da democracia'.

°juiz administrador deve ter a consciencia dessas novas tarefas e nao
resistir a realidade social de exigencia de service eficiente extraido do mundo
competitivo privado. °desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades
administrativas e inevitavel. Esse e 0 juiz do seculo XXI.

No que tange a organizacao, a escassez de recursos e evidente. Basta
uma rapida passagem pelos foruns e instalacoes da [ustica Federal para se
verificar a notoria precariedade. Nao ha dinheiro suficiente para manutencao
e aperfeicoamento dos orgaos, de sorte a comprometer a independencia ga
rantida pela Constituicao, Conforme assentou Gilmar Ferreira Mendes (2011):

A concretizacao do principia da protecao judicial efetiva pressupoe uma
justica celere e eficiente, tal concepcao, implicita na pr6pria ideia de aces
so ajustica, foi explicitada pela inclusao do inciso LXXVII, do art. 5°,da
Constituicao de 1988, realizada pelaja referida EmendaConstitucional45,

2 Nas palavrasdo eminente professorJose Geraldode SousaJunior, "rao eposstvel uma democratlzacao
plena da sociedade se uma de suas instituicoes essenciais se conserve como modelo instrumental

'ff''/ resistente,porqueele se tornara obstaculo it propriamudanca" (SOUZAlONIOR, 2010).
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no ambito da Reforma do Iudiciario, segundo 0 qual: "a todos, no ambito
judicial e administrative, sao assegurados a razoavel duracao do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitacao".

Para realizar esse objetivo, 0 aperfeicoarnento do service publico de presta
c;ao da justica passa pela busca incessante da melhoria da gestae administra
tiva, com a diminuicao de custos e a maximizacao da eficacia dos recursos.

Nesse contexto, enecessaria racionalizar as estruturas do Iudiciario,
Devemos economizar as parcos recursos e evitar que a mesma funcao seja
exercida par orgaos distintos. Em outras palavras, as processos decis6rios e
administrativos nao podem ser promovidos mais de duas vezes par instancias
administrativas do [udiciario.

3 Estrutura constitucional da Justice Federal

A Constituicao estabelece, resumidamente e no que importa ao en
saio, como orgaos da [ustica Federal e do Poder Iudiciario as Tribunais Regie
nais Federais e as juizes federais (92, III, e 107 da CF); a Conselho da [ustica
Federal (105, paragrafo unico, II, da CF); e a Conselho Nacional de Iustica
(92, I-A, e 103-B da CF), alern do Supremo Tribunal Federal (102 da CF) e do
Superior Tribunal de Iustica (I05 da CF).

Todos estes 6rgaos possuem funcoes administrativas. Os juizes fe
derais na administracao dos juizos e foros; as TRF com a funcao de prever,
organizar, comandar, coordenar e controlar a Iustica Federal; a Conselho da
)ustica Federal, que, na expressao da Constituicao, deve exercer, na forma da
lei, a supervisao administrativa e orcarnentaria da [ustica Federal de primeiro
e segundo graus, como orgao central do sistema e com poderes correcionais,
cujas decisoes terao carater vinculante; e a Conselho Nacional de [ustica, cuja
competencia constitucional e:

§ 4° Compete ao Conselho 0 controle da atuacao administrativa e financeira
do Podel' Iudiciario e do curnprimento dos deveres funcionais dos juizes,
cabendo-lhe,alernde outras atribuicoesque the forem conferidaspelo Es
tatuto da Magistratura:

1- zelar pela autonomia do Poder Judicia-rio e pelo cumprimento do.Esta
tuto da Magistratura, padendo expedir atos regulamentares, no ambito de
sua cornpetencia, ou recomendar providencias:

II - zelar pela observancia do art. 37 e apreciar, de oficio ou mediante pro~

vocacao, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou
orgaos do Pader Iudiciario, podendo desconsrltui-los, reve-los ou fixarprazo
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para que se adotem as providencias necessarias ao exato cumprimento da
lei, sern prejuizo da competencia do Tribunal de Contas da Uniao;

III - receber e conhecer das reclamacoes contra membros ou orgaos do
Pader Judicia-rio) inclusive contra seus servicos auxiliares, serventias e orgaos
prestadores de services notariais e de registro que atuem por delegacao do
poder publico ou oficializados, sem prejuizo da competencia disciplinar
e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em
curso e determinar a rernocao, a disponibilidade ou a aposentadoria com
subsidies ou proventos proporcionais ao tempo de service e aplicar outras
sancoes administrativas, assegurada ampla defesa;

IV _ representar ao Ministerio Publico, no caso de crime contra a adminis

tracao publica au de abuso de autoridade;
V - rever) de oficio ou mediante provocacao, os processos disciplinares de
juizes e membros de tribunals julgados ha menos de urn ano,

VI - elaborar semestralmente relat6rio estatistico sobre processos e senten
cas prolatadas, par unidade da Federacao, nos diferentes orgaos do Poder
Judiciario:

VII - elaborar relatorio anual, propondo as providencias que [ulgar neces
sarias, sobre a situacao do Poder Iudiciario no Pais e as atividades do Con
selho,a qual deveintegrar mensagemdo Presidentedo Supremo Tribunal
Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasiao da abertura da

sessao legislativa.

Esta estrutura foi implementada pela Emenda Constitudonal
45/2004, que promoveu grandes avances na area de administracao do Poder
[udiciario, sobretudo com a criacao do Conselho Nacional de [ustica. A partir
desta reforma, a paradigma da gestao administrativa excelente do Iudiciario
foi trazido it discussao pelos juizes, tribunais e ministros.

3.1 Sobreposicao de 6rgaos com ldenticas funcoes administrativas e
a necessidade de se racionalizar a estrutura orqanica

Facil perceber, apenas pela leitura do texto constitucional, que ha
uma sobreposicao de orgaos com identicas funcoes administrativas, de sorte

a tornar 0 sistema irracional e caro.

No sistema organico atual, urn proeesso decis6rio administrativo no
ambito da )ustica Federal erepetido tres au quatro vezes. Assim, par exemplo,
a proposta de criacao de uma vara federal ediseutida e decidida nos TRFs; no
ClF; no STj; e, finalmente, no CN). Apenas depois da decisao do eNj, a projeto

Jde lei eeneaminhado ao Congresso Nacional. A decisao pode levar anos e estar
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defasada tecnicamente quando for discutida, votada e aprovada pelo Legislatj,
yo. 0 mesmo se darla caso a opcao fosse pela extincao do orgao jurisdicional.

Evidentemente que esta estrutura eincompativel COm os modemos
principios da administracao publica, segundo os quais as atividades de prever,
organizar, comandar, coordenar e controlar devem ser racionais e eficientes
(37 da CF).

A indagac;ao einevitavel: eadequado um sistema Com dois orgaos
superiores encarregados de realizar a supervisao da atuacao administrativa e
financeira do Iudiciario e com poderes identicos? A resposta edesenganada
mente negativa.

Nao se pode confundir 0 controle externo ou interno a posteriori
com a realizacao da mesma competencia mais de uma vez por orgaos distin.
tos com 0 mesmo resultado pratico, como ocorre hoje na Justica Federal. E
que 0 CJF e 0 CNJ possuem as mesmas funcoes e cornpetencias na estrutura
administrativa da [ustica Federal. As decis6es e processos administrativos sao
implementados nos dois orgaos,

o legislador constituinte derivado de 2004, ao proceder a reforma
do Iudiciario, por meio da Emenda Constitucional45, perdeu a grande opor
tunidade de tornar a estrutura da Justica Federal mais racional e economico
financeiramente mais adequada. Com efeito, a manutencao do Conselho da
Iustica Federal, mesmo com a criacao do Conselho Nacional de [ustica, foi
um equivoco.

Enotorio 0 desperdicio de recursos publicos para sustentar os dois
Conselhos, ambos gigantes com corpo de servidores, predios, equipamentos
e estruturas proprias.

Nesse contexto, em face da importancia estrategica do CNJ, assim
como suas cornpetencias enderecadas a todos os ramos do Poder Iudiciario, 0

mais consentaneo com os principios da administracao publica (37 da CF) seria
extinguir-se 0 Conselho da Iustica Federal. Nao sao precisos grandes conheci
mentos de adrninistracao para se constatar a irracionalidade da existencia de
dois orgaos administrativos com funcoes, competencias e atribuic;6es identicas,

o Conselho da [ustica Federal apenas aumenta os gastos com a ad
ministracao da Justica, bem como burocratiza os processos administrativos,
sem nenhuma justificativa, haja vista a sobreposicao de atribuic;6es com 0 CNJ.
Em outras palavras, a existencia do CJF nao promove a finalidade de "busca
incessante da melhoria da gestae administrativa, com a diminuicao de custos
e a maximizacao da eficacia dos recursos",

II Jornada de Planejamentoe Gestae

Reconhecemos que esta reorganizac;ao edificil de ser realizada, por
quanta enecessaria a aprovacao de emenda constitucional, porem, a atual
quadra historica e a imprescindibilidade do Poder [udiciario permitem 0 ra
ciocinio aqui proposto.

4 Conclusao

o nascimento do novo juiz -.0 juiz administrador - ocorre diante
da necessidade da construcao sistematica de uma teoria de administracao judi
ciaria, As necessidades imperativas da sociedade moderna exigem a passagem
do discurso retorico para a acornodacao das modernas teorias da ciencia da
administracao as estruturas do Poder Iudiciario, a fim de atender as especifi
cidades do sistema judiciario.

o objetivo de superar a crise da [ustica eum dos pontos nucleares
para a relevancia dos temas referentes a administracao aplicada ao direito. Com
o objetivo de solucionar a explosao da demanda e de minimizar a morosidade,
sao implementadas cada vez mais acoes criativas que possam racionalizar os
recursos humanos e materiais disponiveis, bem assim 0 tempo dos magis
trados. Sern discrepar dos Iimites legals, ha 0 escopo de se dar celeridade ao
andamento dos processos, a fim de se concretizar a Constituicao, especifica
mente a prestacao jurisdicional eficiente e a democracia. Para isso, os agentes
do "sistema judiciario" tern se utilizado dos metodos e tecnicas desenvolvidos
pela administracao.

A estrutura atual do Iudiciario foi estabelecida pela Emenda Consti
tucionaI45/2004, que promoveu grandes avances na area de administracao do
Poder Iudiciario, sobretudo com a criacao do Conselho Nacional de Iustica.
A partir desta reforrna, 0 paradigma da gestae administrativa excelente do
[udiciario foi trazido a discussao pelos juizes, tribunais e ministros.

Para se realizar 0 objetivo da protecao judicial efetiva, 0 aperfeicoa
mento do service publico de prestacao da justica passa pela busca incessante
da melhoria da gestae administrativa, com a diminuicao de custos e a maxi
mizacao da eficacia dos recursos.

No ambito da [ustica Federal, ha uma sobreposicao de orgaos com
identicas funcoes administrativas, de sorte a tornar 0 sistema irracional e caro.
Evidentemente que esta estrutura eincompativel com os modernos principios
da administracao publica, segundo os quais as atividades de preyer, organizar,

Jcomandar, coordenar e controlar devem ser racionais e eficientes (37 da CF).
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o legislador constituinte derivado de 2004, ao proceder areforma
do Iudiciario, por meio da Emenda Constitucional45, perdeu a grande opor
tunidade de tornar a estrutura da [ustica Federal mais racional e economico.
financeiramente mais adequada.

A manutencao do Conselho da Iustica Federal, mesmo com a criacao
do Conselho Nacional de Iustica, foi um equivoco. Enotorio 0 desperdicio de
recursos publicos para sustentar os dois Conselhos, ambos gigantes com corpo
de servidores, predios, equipamentos e estruturas proprias,

Nesse contexto, em face da importancia estrategica do CNj, assim
como suas cornpetencias enderecadas a todos os ramos do Poder judiciario,
o mais consentaneo com os principios da administracao publica (37 da CF)
seria extinguir 0 Conselho da [ustica Federal.

A reorganizacao proposta neste artigo e dificil de ser realizada, por
quanta enecessaria a aprovacao de emenda constitucional, porem a atual qua
dra historica e a imprescindibilidade do Poder Iudiciario permitem 0 raciocinio
aqui proposto.
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Necessaria alteracao da orqanizacao da Justica Federal
de primeiro grau para mais eficiente

prestacao jurisdicional

Paulo Ricardo de Souza Cruz'

Nas ultimas duas decadas, podendo-se adotar, como marco tempo
ral inicial aproximado do fenomeno, a prornulgacao da atual Constituicao da
Republica, ou seja, 05/10/1988, 0 Brasil tem convivido com uma verdadeira
explosao no numero de processos judiciais.

o fenorneno tem diversas explicacoes, como a ampliacao do rol de
direitos pela Constituicao, a criacao dos juizados especiais, que permitem a
propria populacao buscar os seus direitos e mesmo as maiores facilidades que
os meios de comunicacao modernos propiciam nao so para 0 conhecimento
das questoes juridicas como ate mesmo para 0 proprio ajuizamento de de
mandas adistancia,

Nao nos aprofundaremos nessas causas, uma vez que nao e esse 0

objetivo do presente trabalho.

A questao que surge, entao, e como responder a essa verdadeira ex
plosao de Iitigiosidade, que vem causando series problemas aprestacao juris
dicional, gerando nao apenas uma demora excessiva na solucao dos Iitigios,
como tambern uma queda na qualidade da prestacao jurisdicional, ja que,
pressionados pelo numero de processos, cada vez crescente, e pela exigencia,
por parte da sociedade e dos orgaos administrativos e correcionais do Poder
Iudiciario, os orgaos julgadores (juizes de primeiro grau, tribunais e turmas
recursais) acabam por ter de decidir Iitigios sem 0 exame dos fatos e dos ar
gumentos juridicos com a profundidade que seria minimamente desejavel.

Para esse problema, multiplas solucoes tern sido propostas, envol
vendo desde solucoes constitucionais, como a criacao das sumulas vinculantes
e da existencia de repercussao geral para a admissibilidade dos recursos extra
ordinaries para 0 Supremo Tribunal Federal, ate a tentativa de criacao do que
se poderia chamar de uma "mentalidade de gestae" nos juizes.

1Iuiz federal.
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Essas multiplas tentativas de solucao formam urn arcabouco com
plexo para se ten tar solucionar urn problema tambern complexo, sendo
se esperar que assim 0 seja, ja que e urn mito que problemas complexos tern
sempre uma solucao simples.

Se problemas complexos por vezes tern uma solucao simples, na
maioria das vezes, problemas complexos tern solucoes tambem complexas,
sendo que algumas solucoes simples muitas vezes oferecern falsas solucoes,

o objetivo deste trabalho tambern nao e examinar todas as multi
plas facetas para a solucao do problema apontado, mas oferecer uma pequena
contribuicao, ou seja, trabalhar uma das multiplas facetas que tern de ser tra.
balhadas para que 0 Brasil passe a ter uma prestacao jurisdicional mais celers,
sem prejuizo da qualidade, ja que e inadmissive! que se pretenda transformar a
solucao dos litigios em uma "linha de montagem de arquivamento de proces
sos", ja que por tras dos processos estao pessoas e, em muitos desses processes,
discutem-se questoes fundamentais para a vida dessas pessoas.

Tem-se muitas vezes dito que 0 problema do Iudiciario e somente de
gestae,que nao ha necessidadede expansaode numero de varas,juizese servidores.

Desde ja, registramos que a afirmativa nos parece equivocada.

Eevidente que 0 Iudiciarlo tern problemas de gestae e e necessario
que os juizes passem a adotar tecnicas de gestae, de administracao.

Todavia, nao se pode partir do pressuposto de que, em certos casos,
nao haja a necessidade de alteracao de numero de unidades jurisdicionais e de
seus recursos humanos, pais muitas vezes isso sera necessaria.

Por outro lado, embora seja necessario criar nos juizes uma mentali
dade de que eles tambem sao gestores, como tern procurado fazer 0 Conse!ho
Nacional de [ustica, dois erros tern de ser evitados.

o primeiro erro seria esquecer que 0 juiz pode ser tambem urn gestor,
mas ele nao e apenas urn gestor e a gestae nao e e nao pode ser a sua unica
atividade.

Esse risco existe em especial quando se adotam solucoes de consulto
rias sem efetivo conhecimento da atividade jurisdicional, que imaginam que 0

juiz e apenas urn administrador de uma unidade, apenas dirigindo 0 trabalho
dos respectivos servidores, quando 0 juiz e, acima de tudo, urn artesao, de quem
se espera que pessoalmente examine os autos, pessoalmente examine as provas,
pessoalmente receba e oUya os advogados, pessoalmente realize audiencias e
pessoalmente profira as decisoes judiciais, ou seja, julgue.

II Jornada de Planejamento e Gestae

o segundo erro seria superestimar 0 que se pode esperar de medidas
administrativas pontuais em cada unidade jurisdicional.

De fato, embora seja fato inegavel que e possive! melhorar (e mui
to) a prestacao jurisdicional por medidas pontuais de gestao em uma unidade
jurisdicional, fato que e empiricamente demonstravel pela cornparacao entre
unidades jurisdicionais semelhantes em situacoes analogas, em que muitas vezes
ha discrepancia assustadora nos resultados, ha limites ate onde se pode chegar.

Eque, por mais brilhante administrador que se revele detenninado
[uiz, ele sempre estara constrangido pelo fato de que os instrumentos de gestae
ao seu alcance sao limitados, havendo fatores essenciais sobre os quais e!e nao
tem a menor ingerencia, notadamente os recursos humanos e materiais que ele
tem asua disposicao e a forma basica como os processos devem ser conduzidos.

Quanto aforma basica como os processos devem ser conduzidos, ela
vern prevista na legislacao, havendo series limites para 0 que pode ser feito.

Quanto aos recursos humanos, 0 [udiciario e composto por servi
dores publicos, estaveis e de remuneracao fixada por lei, razao pela qual estao
totalmente fora do alcance do juiz-administrador medidas como substituir
servidores pouco competentes ou pouco eficientes ou alterar 0 numero de
servidores que com ele trabalham.

Em suma, 0 juiz-administrador e constrangido a trabalhar rigoro
samente com os recursos humanos e materiais que Ihe sao destinados pela lei,
pelos concursos publicos e pela administracao dos tribunais.

Pois bem, uma questao que esta alern do alcance da atuacao do juiz
de primeiro grau, por maiores que sejam os seus conhecimentos de gestae, mas
que precisa urgentemente ser trabalhada e a organizacao da [ustica Federal de
primeiro grau.

Isso porque a j ustica Federal de primeiro grau esta organizada em
urn modele claramente obsoleto, rigido, definido na Lei 5.010, de 30/05/1966
e alteracoes posteriores.

Esse modele e simples: a [ustica Federal esta organizada em varas,
cuja localizacao e rigida, contando cada vara com urn juiz federal e um juiz
federal substituto e urn numero de servidores fixado por lei.

A titulo de exemplo numerico dessa estrutura, as 230 varas criadas
pela ultima lei que tratou do tema, ou seja, a Lei 12.011, de 04/08/2009, foram
dotadas, cada uma, de 2 juizes (urn titular e urn substituto) e 18 servidores,

Jsendo 9 analistas judiciarios ell tecnicos judiciaries.
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Quanta it Iocalizacao das varas, embora par vezes a definicao de sua
Iocalizacao seja delegada it Administracao, como aconteceu com a ja citada Lei
12.011, de 04/0812009, que delegou ao Conselho da [ustica Federal a sua locali
zacao, com base em criterios tecnicos, na forma dos parametres estabelecidos
no § 10 do seu art. 10 2

, par vezes a localizacao efeita par lei, como aconteceu
com as varas criadas pela Lei 10.772, de 21/11/2003, que, ao criar 183 varas
federais, definiu expressamente as cidades que as receberiam",

Ressalte-se que, ainda nos casas em que a lei delega a localizacao das
varas it administracao, a tradicao tern sido no sentido de, uma vez localizadas,
essa localizacao nao ser alterada, alterando-se, quando muito, a especializacao
da vara.

Como trace final do modelo basico atual, registre-se que, nas cha
madas secoes judiciarias, au seja, nas unidades da Justica Federal de primeiro
grau localizadas nas capitais, que disp6em de mais de uma vara cada uma,
existe a figura do diretor do foro, que eurn juiz que assume a direcao de certas
tarefas administrativas, tais como gestae de recursos humanas, administracao
de materiais e cumprimento de mandados judiciais.

2§ 10A localizacdo das varas criadas por este arttgo sera estabelectda pelo Conselho da Iustlca Federal,

com base em crttenos tecnlcos objetivos que identifiquem a necesstdade da presence da Iustlca Federal
na localidade, levando-se em conta, prlncipalmente, a demanda processual, inclusive aquela decorren

tc da competencta delegada, a densldade populacional, 0 Indice de crescimento demografico, 0 Produto

Interno Bruto, a dlstancta de locahdades onde haja vara federal e as areas de fronteiras conslderadas
estrategtcas.

3Meramente como exernplo, 0 incise I do art. 1°da refertda lei definiu que a 1" Reglao da [ustica Federal

receberta 59 varas, "ficando ja fixadas as sedes das seguintes Varas: 01 (uma) em Rio Branco/AC, 01

(uma} em MacapMAP,01 (uma) em Tabatinga/AM, 01 (uma) em Manaus/AM, 01 (uma) em Barreiras/

BA,OI (uma) em Campo Formoso/BA, 01 (uma) em Eunapolts/Ba, 01 (uma) em Feira de Santana/BA,

01 (uma) em Guanambi/BA, 01 (uma) em Itabuna/BA, 01 (uma) em JequietBA, 01 (uma) em Iuazelro/

BA, 01 (uma) em Paulo Afonso/BA, 03 (tres) em Salvador/BA, 01 (uma) em Vltorta da Conquista/

BA, 02 (duas) em Goitinia/GO, 01 (uma) em Anapolls/Gt), 01 (uma) em Luzhi.nia/GO, 01 (uma) em

Rio Verde/GO, 01 (uma) em Aparecida de Goiania/GO, 01 (uma) em Caxias/MA, 01 (uma) em Sao
Luis/MA, 04 (quatro) no Dlstrtto Federal, 03 (tres) em Belo Horizonte/MG, 02 (duns) em Dlvlnopolts/

MG, 02 (duas) em Governador Valadares/MG, 01 (uma) em Ipatinga/MG, 01 (uma) em Lavras/MG, 01
(uma) em Montes Claros/MG, 01 (uma) em Passos/MG, 01 (uma) em Patos de Minas/MG, 01 (uma) em

Pouso Alegre/MG, 01 (uma) em Silo jose del-Rei/MG, 01 (uma) em Sao Sebastlao do Paraiso/MG, 01

(uma) em Sete Lagoas/MG, 01 (uma) em Varginha/MG, 01 (uma) em Caceres/MT, 01 (uma) em Cuia

batMT,Ol (uma) em Sinop/MT, 01 (uma) em Rondonopolls/M'I; 01 (uma) em Belem/Pa, 01 (uma) em

Altamira/PA, 01 (uma) em CastanhallPA, 01 (uma) em Tereslna/Pl, 01 (urna) em Picos/PI, 01 (uma) em

Palmas/TO, 01 (uma) em Porto Velho/RO, 01 (uma) em Ii-Parana/Rr), 01 (uma) em Boa Vista/RR".
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o modelo que sugerimos, que evidentemente necessitaria de apro
vacac de lei para sua viabilizacao, adotaria algumas alteracoes que nada tern
de revolucionarias, mas que permitiram uma melhor gestae dos recursos dis
poniveis para a Poder Iudiciario, que evidentemente nao sao e nao devem ser
ilimitados.

Em primeiro lugar, parece-nos que nao deveria haver uma estrutu
ra demasiadamente rigida em termos de sedes da [ustica Federal. Em outras
palavras, as Tribunais Regionais Federais deveriam ser Iivres para, de acordo
com as necessidades do service e respeitada a garantia constitucional da ina
movibilidade dos juizes, irem adequando a Iocalizacao das unidades da Iustica
Federal de primeiro grau.

De fato, com a passar dos anos, com as alteracoes na economia enos
fluxos migratorios, bern como alteracoes nos meios de comunicacao, determi
nadas localidades aumentam au diminuem a sua importancia e a sua adequacao
para funcionar como uma sede da Justica Federal.

Par outro lado, nao necessariamente as unidades da Iustica Federal
de primeiro grau devem ser todas iguais, au seja, compostas de varas com
dais juizes e urn numero fixo de servidores, sendo intuitivo que determinadas
localidades poderiam ser bern atendidas com apenas urn juiz, outras com dais,
outras com tres e assim par diante.

Nesse modelo, as Tribunais Regionais Federais, embora tendo de
respeitar a inamovibilidade, que egarantia constitucional dos juizes e dos
proprios cidadaos, poderiam ir definindo a numero mais adequado de juizes
para cada unidade.

E haveria a possibilidade clara inclusive de unidades jurisdicionais
sem a presen~a constante de urn juiz, a que se releva uma tendencia com a
inforrnatizacao do processo.

Com a processo virtual, que euma tendencia inexoravel, a juiz com
jurisdicao sabre determinada localidade pode estar a centenas au milhares de
quilornetros dela e instantaneamente receber as autos virtuais de processos
ali distribuidos, a que permitiria diminuir significativamente a tamanho das
estruturas descentralizadas da [ustica Federal.

No futuro, pode-se imaginar que as juizes e a maioria dos servidores
estejam concentrados apenas nas capitais au em algumas poucas outras cidades
de grande porte e haja a descentralizacao apenas do atendimento do publico,
que, ainda assim, atuaria apenas em carater subsidiario, ja que a tendencia ea

1peticionamento via internet, a consulta dos autos via internet etc.
(JY

137



Escola de MagistraturaFederalda 1Oil Reqlao

Restaria, entao, apenas a questao das audiencias, podendo-se facil
mente estabelecer urn modelo pelo qual os juizes periodicamente se deslocariam
as varias cidades componentes de sua jurisdicao para a realizacao de audiencias,
de acordo corn as respectivas necessidades, ou seja, de acordo corn 0 numero
de audiencias a ser realizado ern cada cidade.

No tocante ao atendimento aos advogados, ressalvada a possibilida
de de preferirem se deslocar aos locais onde estariam os juizes para contato
pessoal, poderiam ser criados mecanismos para os advogados despacharem
corn os juizes por teleconferencia, a partir de equipamentos instalados nas
unidades locais.

Por outro lado, nas grandes secoes judiciarias ern que estariam con
centrados os juizes, teria de ser adotado urn modelo inteiramente diverso do
atual, ern que cada vara tern os seus servidores dedicados a atividades buro
craticas.

No novo modelo proposto, as atividades eminentemente adminis
trativas seriam todas concentradas ern setores especializados, sob a direcao de
urn ou mais juizes (de acordo corn 0 porte da secao judiciaria), que estariam
afastados das atividades jurisdicionais e dedicados as atividades administrativas.

Sob 0 comando de cada juiz, seja ele titular ou substituto, restaria
apenas uma pequena subunidade, grosso modo, 0 que atualmente constitui 0

"gabinete" do juiz, dedicado exclusivamente a atividade judicial precipua, que
ea de julgar.

o singelo modelo proposto, assim, dotaria a Iustica Federal de pri
meiro grau de uma maior flexibilidade na sua localizacao material e na distri
buicao de seus recursos humanos (servidores e [uizes), que poderia ser alterada
pelos tribunais regionais federais de acordo corn a evolucao das necessidades,
respeitada a inamovibilidade dos julzes; permitiria uma descentralizacao menos
custosa do atendimento, ja que as unidades locais seriam pequenas, visando
suprir apenas os atendimentos que nao pudessem ser realizados via internet
(tendencia em todas as organizacoes, ern todo 0 mundo) e permitiria melhor
prestacao jurisdicional, ja que as tarefas eminentemente administrativas seriam
concentradas ern setores especializados, sob a direcao de julzes que se dedica
riam apenas a dirigi-los, afastados temporariamente da atividade jurisdicional
para se dedicarem a esse mister.

E, finalmente, as atividades eminentemente jurisdicionais teriam a
dedicacao plena de juizes dedicados apenas a julgar, atividade fim do Poder
Iudiciario, ern numero que poderia ser alterado, a medida que necessario, pelos
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tribunais regionais federais, que poderiam relocalizar cargos it medida que fosse
necessario, corn a restricao apenas da garantia da inamovibilidade dos juizes.
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Gestae processual: crime organizado e
valoracao de proves

Pedro Francisco da Silva'

1 lntroducao

Neste trabalho pretende-se investigar se 0 modelo de intervencao
penal adotado pela legislacao brasileira para conter 0 avanco da criminalidade
organizada adotou boas praticas de gestae processual, capazes de prornover
a composicao de relevantes interesses em conflito, especialmente aqueles que
emergem do embate entre 0 direito de punir estatal e os direitos e garantias fun
damentais da pessoa humana. No mesmo contexto dessa reflexao, nao havera
de ser desconsiderada a indagacao formulada por muitos autores e resumida
por Percival de Souza (1995, p. 52), no sentido de que parece evidente haver
algo errado no cenario criminologico, quando se constata 0 triunfo do crime
organizado, apesar da existencia de uma serie de aparatos legals adisposicao
das agencies encarregadas de seu controle.

Com vista a esse proposito, a primeira questao a ser abordada cinge
se anecessidade de identificacao dos modelos de intervencao penal frente ao
fenomeno da criminalidade organizada. Na verdade, as respostas penais a essa
modalidade delitiva sao relativamente recentes. Salvo na Italia enos Estados
Unidos, onde se percebeu anteriormente tal fenomeno, na maioria dos palses,
antes da decada de noventa, ainda nao se havia tomado consciencia da dano
sidade social das organizacces criminosas que, acopladas ao processo de libe
raliza<;ao dos mercados, expandiram-se pelo mundo afora, adquirindo carater
transnacional, alcando assim um significativo saito quantitativo e qualitativo, 0

que resultou na necessidade de os Estados formularem respostas legais frente
a essa nova realidade delituosa.

o primeiro modelo de intervencao penal, que encontra suas origens
na legisla<;ao italiana, e0 modelo de emergencia: confere ao crime organizado

I [uiz federal.
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um tratamento analogo a urn inimigo a ser combatido. Trava-se uma "luta"
contra esse tipo de criminalidade, mediante respostas estatais cruninalizadoras
e penalizadoras. Luiz Plavio Gomes (1997) observa que:

Primeiro foi 0 "combate" ao trafico, depois aos crimes violentos
grande"inimigo" (cia erapos-industrial, algunsafirmam) eo crime 01"1,,,,,,i'
zada. Em muitos lugaresfala-se abertamente em "guerra" ou "luta"
a criminalidade, dentro ainda de uma visao crimino16gica "positivista",
esquecendo-se que ela eurn problema "cia" comunidade, que nasce "na"
comunidade e que deve ser solucionado "pela" cornunidade.

Esse tipo de resposta de emergencia ou excecao muito se aproxima da
politica contra 0 terrorismo, de modo que a tendencia, nos ultimos tempos, tem
sido a de assemelhar 0 tratamento penal do terrorismo ao da criminalidade orga
nizada, resultando no conceito de "direito penal do inimigo", consoante formu
lacao teorica proposta por Gunther Iakobs e Manuel Cancio Melia (2007, p. 49):

A funcao manifesta cia pena no Direito penal do cidadao ea contradicao, e
no Direito penal do inirnigo e a eliminacao de um perigo. as corresponden
tes tipos ideais praticamente nunca aparecerao em uma configuracao pum.
Ambos os tipos podem ser legitimos. [...j Quem porprindpio seconduz de
modo desviado, nao oferece garantia de um comportamento pessoal. Por
isso, nao pode ser tratado como cidadao, mas deve ser combatido como
inimigo. Essa guerra tern lugar como urnlegitimo direito dos cidadaos, em
seu direito aseguranc;a; mas diferentemente da pena, nao eDireito tambem
a respeito daquele que e apenado; ao contrario, a inimigo eexcluido.

Por outro lado, os criticos desse modelo de intcrvencao penal- em
certa medida, poderiamos reuni-los no modelo garantista - nao hesitam em
afirmar que ele da origem a uma legislacao essencialmente simbolica, chegan
do Alessandro Baratta (apud MOCCIA, 1999, p. 104-105) a denunciar uma
falta de coerencia dessa luta que pode fazer com que 0 Estado pague urn pre<;o
muito alto pela perda de eficacia do pacto social, numa clara alusao aausencia
de legitimacao dessa opcao pela luta frontal do tipo emergenciaL

Luigi Ferrajoli (2006, p. 753) reconhece haver incompatibilidade
entre Estado de direito e direito penal de excecao, acentuando que:

[...j a contradicao se da em termos: a ruptura das regras do jogo se do, de
fato, neste caso, invocando a tutela das mesmas regras do jogo; a Estado de
direito edefendido mediante sua negacao [...j 0 direito penal produzido
na Italia para enfrentar a emergencia do terrorismo e da criminalidade
organizada e, indubitavelmente, sob mais de um dos pontos perfilados,
contrastante com as principios do Estado de direito.
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Nao convem desconsiderar os importantes argumentos da corrente
garantista, que pugna pela necessidade de uma politica criminal que respeite os
principios basicos do Estado de direito, mesmo porque se trata de conquistas
historicas da humanidade que nao admitem retrocessos. Contudo, igualmente
nao se pode olvidar que a criminalidade organizada tem assumido proporcoes
gigantescas e gradativamente vem degenerando as estruturas do Estado, espe
cialmente pela reconhecida simbiose com 0 poder publico, caracterizando-se
como um poder transversal ao seu aparato politico-administrative ou policial.
Em razao dissc, faz-se necessario pavimentar uma terceira via para prevenir e
reprimir esse fenomeno criminologico, buscando formulas que nao negligen
ciem a funcao protetora da sociedade por parte do Estado e garantam respostas
legais substancialmente validas e eficazes, mediante a adocao de boas praticas
de gestae processual.

2 Crime organizado: meios operacionais versusgarantias individuais

o gigantesco avanco da criminalidade organizada tem gerado pro
blemas de matizes diversos a sociedade contemporanea, que passou a experi
mentar graves contradicoes na forma de cornposicao do binomio: direito de
punir estatal e garantias individuais do acusado. Essas exigencias contrapostas
alcancam elevado nivel de tensao no campo da producao de provas, posta
que as organizacoes criminosas, alern de se articularem de maneira comple
xa, beneficiam-se do que se convencionou chamar de cultura da supressao
de provas, a qual tanto emerge naturalmente da propria sofisticacao de suas
acoes, como tambern de um comportamento dirigido a eliminacao dos sinais
de sua atuacao, como a destruicao de documentos, a arneaca ou a eliminacao
de fontes testemunhais.:a implantacao da solidariedade pelo medo entre seus
membros, as comunicacoes cifradas ou mediante dialetos etc.

Enesse contexto que se desenvolveu uma tendencia de conferir maior
eficiencia ao procedimento probatorio relativamente as acoes praticadas pelas
organizacoes criminosas, pois os meios tradicionais ate entao utilizados nao
mais se revelavam eficientes.Ada Pellegrini Grinover (2006,p. 152)observa que:

Hoje, ateoria dominante, dainadmissibilidade processual dasprovas ilfcitas,
colhidas com infringencia a principios au normas constitucionais, vem,
porem, atenuada por outratendencia, quevisacorrigir possiveisdistorcoes
a que a rigidez daexclusaopoderia levar em casosde excepcional gravidade.

Nao e por outra razao que Winfried Hassemer (1993, p. 68) afirma
que 0 medo da criminalidade organizada e 0 principal responsavel pelas mais
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radicais alteracces e exacerbacoes do poder de policia e do direito penal dos
ultimos tempos. Principios fundamentais como 0 in dubio pro reo, a separacao
entre poder de policia e persecucao penal (ou seja, entre prevencao e repres
sao), a limitacao do emprego de medidas restritivas de direitos a pessoa e a
regra basica da transparencia das investlgacoes ou nao valem mais ou valem
apenas limitadamente.

Fauzi Hassan Choukr (2002, p. 66) critica com vigor essa tendencia
restritiva de garantias individuais:

Cria-se, desta forma, a quebra do Estado de Direito pelo proprio Estado
que the da vida, situacao paradoxal que nao apresenta solucao, vez que os
paradoxos, por definicao, sao insoluveis [...1a paradoxo se evidencia na
buscada recomposicao do Estado de direitoatraves daquebra dasgarantias
fundamentaisqne sustentam,por definicao, esse mesmoEstado.

Aqueles que se posicionam contrariamente a relativizacao das ga-
rantias fundamentais em nome de uma maior eficiencia penal sustentam que
a resposta estatal a criminalidade organizada em hipotese alguma podera se
afastar de sua estrita obediencia, sob pena de quebra de uma conquista his
torica consagrada na clausula do devido processo legal, assentada em bases
humanisticas, advertindo Fauzi Hassan Choukr (2002, p. 69) que:

Nao se pode admitirurn conceito de seguran~a que passepelaviolacao das
normas fundamentais. Essa seguranca, que aqui s6 pode ser aceita pelo seu prisma
jurldico,residena obediencia, pelosparticulares e pelopoder publico, daqniloque foi
estatuido no ate de fundacao da sociedade, Patrocinaroficialmente a quebradessa base
significa incorrerno retorno ao caos e na negacao da pr6priaconvivencia comum,
conseqiiencia esta justamentealcancada pelo sistema repressive ora criticado.

Contudo, nao ha como negar 0 fato de que os mecanismos de con
trole outrora manejados pelo Estado tornaram-se obsoletos diante da sofis
ticacao das organizacoes criminosas, justificando plenamente uma mudanca
de paradigma. Parece inconcebivel que se pretenda oferecer uma resposta a
esse fenomeno criminologico lancando mao de algumas estruturas tipologicas
arcaicas do Codigo Penal brasileiro de 1940, a exemplo do art. 288, que tipifica
o crime de quadrilha ou bando, com nitida inspiracao nas acoes desenvolvi
das pelo cangaco. fenomeno ocorrido no Nordeste brasileiro e notabilizado
pela expressiva lideranca de Virgulino Ferreira da Silva, 0 "Lampiao", morto
numa emboscada em 28/07/1938, circunstancia que resultou na rendicao de
significativa parcela de seus seguidores.

o grande desafio e exatamente a busca de um equilibrio entre os
J interesses estatais de conferir maior eflciencia penal na apuracao de certas
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formas de criminalidade e a necessidade de preservacao dos direitos indivi
duais. Neste ponto, impende observar que uma das caracteristicas dos direitos
ou garantias fundamentais e a sua limitabilidade, revelada nas precisas li,oes
de Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior (2004, p. 95-96):

Os direitos fundamentais nao sao absolutos. Isto quer dizer que. por vezes,
dois direitos fundamentais podem chocar-se, hipotese em que 0 exercicio
de urn implicara a invasao do ambitode protecao do outro [...JVerificado 0

conflito e fixada a limitabilidade dos direitos fundarnentais, resta estabelecer
o mecanismo de equacionamento do conflito emergente.

Algumas dessas colisoes foram antevistas pelo pr6prio legislador
constituinte originario, 0 qual se encarregou de estabelecer urn regime de har
rnonizacao. Cite-se 0 exemplo do art. 5°, XII, que excepciona a inviolabilidade
do sigilo das comunicacoes telefonicas, por ordem judicial, nas hip6teses e na
forma que a lei estabelecer para fins de investigacao criminal ou instrucao pro
cessual penal. Nesse ponto, releva observar 0 posicionamento jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal, em voto proferido pelo ministro Celso de Mello':

[...] nao hal no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se
revistam de carater absoluto, mesmo porque razoes de relevante interesse
publico ou exigencias derivadas do principio de convivencia das liberdades
legitimam, ainda que excepcionalmente, a adocao, por parte dos orgaos
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas,
desdeque respeitados os termosestabelecidos pelapropria Constituicao, 0
estatuto constitucional das liberdades piiblicas, ao delinear 0 regime juridico
a que estas estao sujeitas - e considerado 0 substrato etico que os informa
-. permite que sobre elas incidam limitacoes de ordem juridica, destina
das, de urn lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a
assegurar a coexistencia harmoniosa das liberdades publicas, pois nenhum
direito au garantia pode ser exercido em detrimento da ordem publica ou
com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.

Reconhecendo a existencia de urn conflito positivo de normas
constitucionais, cuja solucao deve ser obtida pela maxima observancia dos
direitos fundamentais envolvidos e pela sua minima restricao compativel
com a salvaguarda adequada de outro direito fundamental ou outro inte
resse constitucional em causa, Canotilho e Vital Moreira (1991, p. 134)
concluem que:

2MS23.452-lIRJ_ reI. min. Celso de Mello.
Dtsponlvel em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador,jsp?docTP=AC&docID=85966>, Aces
so em: 15 maio 2012.
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[...] a restricao de direitos fundamentais implica necessariamente em uma
reiafiio de conciliafao com outros direitos ou interesses constitucionaise
exige necessariamente uma tarefade ponderacao ou de concorddllcia pratica
dos direitos ou interesses em conflito. Nao se pode falarem restricao de um
determinado direito fundamental em abstrato, fora da sua relacao com urn
concreto direito fundamental ou interesse fundamental diverso.

Da mesma forma que nao se admitem direitos fundamentais absolu
tos, tambem nao se pode tolerar 0 exercicio de poderes ilimitados pelo Estado,
como consignado no Col6quio de Toledo, realizado em abril de 1992, de cujo
preambulo, segundo relato de Mario Chiavario (1994, p. 34), constou 0 seguinte:
"nern mesmo a luta contra 0 terrorismo e 0 crime organizado podera restringir
os direitos fundamentais, senao na medida do estritamente necessario [...]",

Decorre desse prop6sito que qualquer iniciativa tendente arestricao
de direitos fundamentais deve ter carater excepcional, a flm de nao se abalarem
as conquistas inerentes ao processo de evolucao da humanidade, especialmente
aquelas que rejeitam peremptoriamente as praticas abusivas agressoras da dig
nidade da pessoa humana. Essa intervencao minima deve preservar, igualmente,
outros valores correlatos de alta grandeza, como a inviolabilidade da vida e a
integridade moral e fisica dos investigados, os quais constituem 0 nucleo es
sencial dos drreitos, liberdades e garantias que constituem a unidade material
de todo 0 sistema constitucional de direitos fundamentais, como sustenta Jose

Miguel Sardinha (1989).

Procurar solucao para as mazelas sociais causadas pelo avanco da
criminalidade organizada no campo do direito penal e processual penal tern
sido uma atitude recorrente dos governantes no mundo inteiro. Talvez essa
estrategia encontre sua justificacao na necessidade de colheita de dividendos
politicos, sobretudo pela relativa facilidade de implantacao de urn direito penal
simb61ico que, ao menos em tese ou durante algum tempo, possa confortar 0

espirito das comunidades.
No Brasil, essa pratica nao sofre nenhuma singularidade. As mu

dancas legislativas ocorridas no campo penal e processual penal acerca do
fen6meno tratado seguem os influxos da opiniao publica, ou mais precisa
mente, das opini6es veiculadas pelos meios de cornunicacao social. Nota-se
com facilidade que 0 movimento do legislador sempre sucede aagitacao do

problema por parte destes meios.
Decorre dessa realidade que algumas dessas medidas elaboradas a

?~evelia de qualquer reflexao mais acurada, ou sao invalidas, porque ferem 0
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ordenamento canstitucional; ou sao ineficazes, porque sem nenhuma possi
bilidade de aplicacao pratica, em face da nossa cultura juridica, bern como
estruturacao administrativa do Estado, que nao dispoe dos meios para tanto.
Portanto, quando se pretende dar uma resposta efetiva e racional a esse feno
meno que esta solapando as estruturas legals, culturais, econornicas e politicas
da sociedade, convem buscar solucces juridico-penais que respeitem os prin
cipios basicos do Estado de direito e que estejam sintonizadas com a propria
estrutura administrativa e policial do Estado, resultando em respostas legais
validas e eficazes.

Esob esse ponto de vista que este trabalho passa a analisar os meios
operacionais para prevencao e repressao do crime organizado no Brasil, en
carando-os como instrumento de gestae processual penal para uma prestacao
jurisdicional justa e eficaz.

2.1 as reflexos da utillzacao da delacao premiada no Brasil

Uma das primeiras objecoes que se apresenta em relacao a esse
meio de prova diz respeito it sua propria natureza juridica. Sabe-se que
o interrogatorio e meio de defesa do acusado exercido direta e pessoal
mente pelo juiz da causa. Nessa linha de compreensao, denota-se que a
delacao premiada ou colaboracao processual, alem do beneficio buscado
pelo acusado it sua propria defesa, tambern se reveste de urn denso conte
udo acusatorio em relacao ao correu, nao encontrando identidade pura e
simplesmente ao interrogatorio.

Por outro lado, tarnbem nao se pode cornpara-lo formalmente it
prova testemunhal, pois suas consequencias praticas sao diferentes. Eduardo
Araujo da Silva (2003, p. 143), citando Ignacio Flores Prada, observa que 0

imputado e parte no processo, encontrando-se protegido "pelo principio nema
tenutur se detegere, enquanto a testemunha esta obrigada a dizer a verdade,
sob pena de praticar crime de falso testemunho".

Vitor Moreno Catena (1999, p. 143) identifica a delacao do correu
como uma forma de "testemunho improprlo", ja que possui ingredientes de
interrogatorio, em relacao ao delator, mas de depoimento testemunhal em face
dos demais integrantes da empreitada criminosa. Cumpre observar que essa
realidade exige do jurista urn especial cuidado no tratamento da modalidade
probatoria em questao, sob pena de transforma-la num cruel instrumento de
acusacao, ou num mecanisme inutil, porque ineficaz para a finalidade que
motivou a sua criacao.
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Eduardo Araujo da Silva (2003, p. 143), citando Orestes Dominioni,
adverte:

Independentemente da classificacao juridicaquesede it delacao do co-reu,
nao ha duvidas de que se trata de verdadeira provaacusat6ria e, como tal,e
de rigorassegurar a participacao dos defensoresdos demais acusadosquan~
do de sua realizacao em juizo, em observancia ao contraditorio sucessivo,
paraque a defesapossa contribuirde formadialetica na formacao da prova.

Outra situacao que justifica 0 permanente acompanhamento do
defensor do acusado diz respeito it integridade fisica, moral e psicologica do
reu colaborador, que nao pode ser afetada durante a forrnulacao do acordo,
quebrando assim a voluntariedade do ato. Nao e crivel que 0 reu colaborador
possa aderir a urn acorde de delacao sem a participacao da defesa tecnica,
especialmente porque essa primeira fase deve ser formalizada exc1usivamente
entre a acusacao (materializada pelo Ministerio Publico, como titular da acao
penal publica) e a defesa, sem a participacao do juiz, que, somente ao depois,
podera acolher ou nao 0 acordo firmado entre as partes.

Nao ha duvida de que a participacao do juiz na formalizacao do
acordo e tcmeraria, por evidente quebra de imparcialidade. Ao contrario,
mantendo-se equidistante, 0 juiz conserva seu poder discricionario de apreciar
livremente as provas produzidas, podendo ate mesmo denegar motivadamente
algumas condicoes estabelecidas no acordo, quando julgadas desproporcionais
aos resultados alcancados,

Enatural que alguns beneficios pretendidos pelo reu colaborador
podem e devem ser antecipados durante a instrucao criminal, tudo em nome
da seguran<;ajuridica que deve permear a aplicacao do instituto, bern como
da credibilidade que se deve atribuir ao ente publico que participou de sua
elaboracao, a exemplo de medidas de protecao da vida e da integridade fisica,
moral e psicologica do reu,

Nao se nega que a maior dificuldade ocorre no processo de valoracao
da prova obtida mediante delacao do correu, haja vista que 0 reu colaborador

. nao presta compromisso de dizer a verdade em seu mterrogatorio e, alem dis
so, esta na iminencia de obter beneficios com a inculpacao de terceiros, Para
Eduardo Araujo da Silva (2003, p. 145), a combinacao desses dois fatores deve
suscitar no espirito do julgador urn alerta para 0 perigo de 0 pretenso colabo
rador incriminar "indevidamente os demais acusados em troea de beneficios
previstos em lei (manutencao no sistema de protecao, cumprimento da pena

","em regime especial, concessao de perdao judicial, diminuicao da pena)",
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Vitor Moreno Catena (1999, p. 144) sugere que a credibilidade das
declaracoes do "correu" colaborador deve ser submetida a urn rigoroso controle
por parte do orgao julgador, que precisa levar em conta a ausencia do dever de
ser veraz em suas palavras, 0 que pode servir de estimulo para incriminar os
demais acusados, atribuindo-Ihes deliberadamente falsas imputacoes,

Tendo-se em conta essa realidade, importa observar que a declaracao
do reu colaborador, por si so, nao pode desmontar a presuncao de inocencia
reconhecida constitucionalmente, de modo que, para ensejar a condenacao do
coimputado, necessita de estar ancorada em algum outro elemento de prova
que a corrobore razoavelmente. Essas declaracoes devem ser contextualizadas
nos demais elementos de provas, perquirindo 0 julgador se elas conquistaram
o aval de algum fato, circunstancia ou dados externos a elas, colacionados no
curso da instrucao processual. Eduardo Araujo da Silva (2003, p. 148) reco
menda que essa confrontacao deva ser urn importante vetor a orientar 0 juiz
quando da valoracao da prova, servindo tarnbem esse prudente entendimento
para nortear "as condutas da autoridade policial e do representante do Minis
terio Publico na busca da prova, os quais, portanto, nao devem limitar suas
atividades a obtencao de delacoes dos co-reus".

Parece verdadeiro que a valoracao da prova obtida mediante depoi
mento de reu colaborador e uma atividade extremamente complexa, cujo fator
acentua sobremaneira a contradicao do instituto com os postulados sobre os
quais assentam 0 direito penal liberal, constituindo-se numa dificil justificacao
dogmatica.o que resulta numa desafiadora experiencia de gestae processual
penal para 0 magistrado.

Nao obstante, razoes de ordem politico-criminals utilitaristas no
enfrentamento da criminalidade organizada tern justificado sua utilizacao nos
paises ocidentais, inclusive no Brasil, a partir de 1990. Sua utilizacao presta-se
principalmente a instrumento de revelacao das estruturas de funcionamento
das organizacoes criminosas, ja que ordinariamente adotam urn modelo fecha
do, cujas senhas somente estao disponiveis em alguns niveis de suas instancias.
Portanto, sua utilizacao deve se revestir de acurada cautela e na medida da
necessidade que a justifique, conforme acentuado nas linhas precedentes.

Essa recomendacao se revela ainda mais valiosa quando se verifica
que, no plano legislativo em que se deu a sua utilizacao no direito nacional, nao
ha nenhuma previsao de urn procedimento que possa orientar sua aplicacao.
Nao se ocupou 0 legislador patrio de estabelecer urn parametro procedimental
nessa seara, deixando tal tarefa a cargo dos aplicadores da lei, que haverao de
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construir urn ambiente etico onde possam operar a aplicacao do instituto,
sopesando os interesses da coletividade em face dos direitos e garantias funda
mentais, tendo como vetores principais valores constitucionais de alta grandeza,
como a dignidade da pessoa humana e os principios da proporcionalidade, do
contradit6rio e da ampla defesa.

2.2 Algumas diretrizes na utilizacao da inflltracao por agentes do
Estado em orqanizacoes criminosas e na acao controlada

Optou-se por estudar estes do is institutos em conjunto, tendo em
vista que a cornpreensao de ambos passa pela categorizacao do que vern a ser
"agente provocador", "agente infiltrado" e "agente encoberto". A primeira
categoria tern sua utilizacao proscrita no direito penal brasileiro, tanto pelo art.
17 do C6digo Penal, quanto pela Sumula 145 do Supremo Tribunal Federal.

No que se refere as duas outras categorias, 0 direito patrio acolheu
a figura do "agente infiltrado" no art. 2', V, da Lei 9.034/1995, com redacao
determinada pela Lei 10.217/2001, enquanto a especie de "agente encoberto"
foi contemplada pelo inciso II da mesma lei, com a denominacao de "acao
controlada". Posteriormente, ambas as categorias foram contempladas na Lei
11.343/2006, conhecida como a nova lei antidrogas.

Fundamentalmente, a tecnica de infiltracao de agentes em organiza
coes criminosas constitui uma providencia que tern por finalidade maior obter
informacoes que possam ser utilizadas como provas habeis a fundamentar uma
sentenca penal condenat6ria. Duvida nao ha de que essa tecnica responde a
uma politica tendente a articulacao de meios extraordinarios de investigacao
a service da instrucao processual penal. Caracteriza-se como urn meio ex
traordinario porque afeta principios constitucionais basicos e promove uma
forte restricao de direitos fundamentais, devendo ser empregada nos estritos
limites legais, diante dos riscos que representa para as garantias processuais
do Estado de direito. Trata-se de mais urn produto do direito penal simb6lico
que muitos autores reputam como de eficacia duvidosa.

A literatura juridica especializada na materia atribui as duas caracte
risticas essenciais desse meio de producao probatoria a responsabilidade pela
sua duvidosa validade: 0 engano e a identidade ficticia do agente infiltrado
(BRAUN, 1999, p. 7). Inegavel que a obtencao de informacao de relevancia
incriminadora vern motivada por uma falsa relacao de confianca, fruto da
ocultacao da verdadeira condicao do agente, bern como pela utilizacao de

iuma identidade flcticia, com alta potencialidade lesiva a direitos fundarnen-
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tais, a exemplo daquele direito que a doutrina alema denomina de direito it
autodeterminacao informativa, assim como tambern pode afetar 0 direito it
intimidade tanto em sentido amplo (privacidade) quanta em sentido restrito.
Por via de consequencia, essa modalidade probat6ria coloca em risco 0 direito
a intangibilidade de dignidade humana, bern como ao livre desenvolvimento
da personalidade.

o direito a autodeterminacao informativa implica que todos tenham
o direito de eleger livremente os destinatarios de suas conversas, precavendo-se
desse modo em sua esfera privada, pela escolha de seus interlocutores, embora
correndo urn risco natural representado pela possibilidade de quebra da con
fianca depositada. Entretanto, no ambito das relacoes com 0 poder publico,
esta ultima circunstancia nao pode ocorrer, posta que a relacao de confianca
tern assento na pr6pria moralidade dos atos do poder publico, de modo que
nao ha lugar para enganos ou subtcrfugios, sob pena de subversao dos preceitos
eticos que devem permear essa relacao.

Convern agregar a esse contexte a observacao de que todas as pes
soas tern a faculdade de saber tudo que consta a seu respeito em registros ou
bancos de dados de entidades governamentais ou de carater publico. No Brasil,
a esse direito corresponde uma garantia representada pela possibilidade de
ajuizamento do habeas data, previsto no artigo 5', LXXII, "a", da Constituicao
Federal.

Em outras palavras, 0 direito a autodeterrninacao informativa visa
assegurar que as relacoes entre os cidadaos e 0 Poder Publico se desenvolvam
num ambiente imune a enganos e subterfugios, exigindo-se, por parte deste,
uma atitude transparente. Desse modo, quando se admite que 0 Estado possa
enganar sem violar direitos constitucionais, outra coisa nao pode ser senao
a admissao pura e simples do modelo de Estado policial, no qual, a qualquer
momenta e sob qualquer pretexto, 0 Poder Publico pode violar as comunica
coes postais, telefonicas, bern como introduzir agentes encobertos (GASCON
INCHAUSTI, 2001, p. 94-95).

Toda vez que 0 Poder Publico lanca mao desse meio de prova, pene
tra, sem 0 consentimento do cidadao, na esfera de sua vida privada (intimidade
em sentido amplo), mediante uma acao de natureza continuada, que se revela
muito mais grave do que, por exemplo, uma escuta telefonica, que se reveste
de carater pontual. Esse mecanisme pode ultrapassar os limites da privacidade
do individuo, adentrando ao nucleo duro da sua intimidade (intimidade em
sentido restrito), composto por suas relacoes afetivas, sexuais, entre outras,
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que muitas vezes 0 sujeito deseja que perrnanecam ocultas, ou apenas com
partilhadas com outras pessoas de sua extrema confianca,

Por tudo isso, tem-se como absolutamente necessario que a infiltra
cao de agentes em organizacoes criminosas apenas se de em carater excepcio
nal e mediante ordem judicial devidamente fundamentada. Evidentemente,
antecede a essas possibilidades 0 cumprimento do principio da legalidade, que
consiste na exigencia de esse procedimento probat6rio encontrar-se regnla
mentado por lei, a exemplo do que ocorre nas duas legislacoes brasileiras que
disciplinam a materia.

No direito brasileiro, a regulamentacao do instituto e demasiada
mente laconica, posto que nem na Lei 9.034/1995, nem na nova lei antidrogas
(Lei 11.343/2006), ha maiores esclarecimentos a respeito do procedimento a
ser adotado no caso de sua utilizacao, razao pela qual alguns auto res apontam a
utilizacao da lei que regulamenta a interceptacao de cornunicacoes telef6nicas
(Lei 9.296/1996) como forma de suprimento dessa lacuna legal. Nesse sentido,
Eduardo Araujo da Silva (2003, p. 87-88):

[...] a lei nacional nao disciplinou urn procedimento proprio para seu proces
sarnento, assim como nao previu quais as requisitos para seu deferimento,
quem ternlegitimidade para requere-la, sea juizpode determina-lade oflcio
au nao, por quanta tempo pode perdurar, se e possivel sua renovacao, se
as inforrnacoes obtidas pelo policial devem ser relatadas ao juiz e como se
da a participacao do Ministerio Publico. [...J visandn assegurar a respeito
as garantias do investigado, somente resta valer-se, par analogia e no que
cnuber, do procedimento previsto na lei 9.296/1996, [...J pnis refletea mo
derna concepcao do principio da proporcionalidade em relacao a materia
que igualmente pode resultar em restricao ao direito a privacidade.

Consoante tal compreensao, esse procedimento probat6rio restritivo
de direitos fundamentais somente podera ser utilizado quando nao seja possivel
a obtencao da prova por outros meios dlsponiveis, no caso de acoes praticadas
por quadrilha ou banda ou organizacoes ou associacoes criminosas de qualquer
tipo, bern como em relacao aos crimes previstos na nova lei antidrogas.

Podera ser requerida pelo delegado de policia que preside 0 inquerito
policial, alern do Ministerio Publico, que tern a faculdade de faze-lo tanto na
fase de investigacao criminal quanta na instrucao processual penal. Nao se
ha de negar a possibilidade de 0 juiz determina-la de oflcio, a titulo de suprir
eventual omissao das partes, especialmente dos demais legitimados, conforme

'P';art. 3', I e II, da Lei 9.296/1996.
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Tanto 0 requerimento dos legitimados quanta a decisao judicial
devem ser fundarnentados, de modo a revelar amplamente a necessidade da
medida para a apuracao das acoes criminosas que se pretende provar, com
indicacao dos meios a serem empregados para sua execucao. a prazo para
execucao da medida de interceptacao de comunicacoes ede 15 dias, prorro
gave! caso comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Obviamente,
o prazo inicialmente formulado emuito curto para a execucao de uma medida
de infiltracao de agentes em organizacoes criminosas, cabendo ao juiz analisar,
em cada caso, a necessidade de sua prorrogacao de modo a alcancar maior
utilidade do ponto de vista da producao probatoria,

Entretanto, tratando-se de medida que implica rcstricao de direitos
fundamentais, devera 0 juiz observar 0 tempo minimo imprescindivel e ne
cessario para realizacao das diligencias, requisitando inforrnacoes periodicas
sobre 0 desenvolvimento das investigacoes,

Concluidas as operacoes, os agentes de policia ou de inteligencia,
atraves de seus orgaos especializados pertinentes, deverao encaminhar 0 resul
tado das apuracoes ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado contendo 0

resumo das operacoes realizadas, observando-se 0 mais absoluto sigilo durante
toda a fase de infiltracao.

A legislacao brasileira igualmente nada disp6s a respeito dos limites
a serem observados pe!os agentes infiltrados, posto que a referencia acerca da
exclusao de antijuridicidade que havia no projeto aprovado pelo Poder Legis
lativo em relacao ao crime de formacao de quadrilha ou qualquer outro tipo
analogo fora vetada. Nada obstante, nao se pode negar que, em tal circunstan
cia, 0 agente encontra-se acobertado pe!o estrito cumprimento do dever legal,
na forma do art. 23, Ill, do Codigo Penal.

Outra controversia tratada pela doutrina especializada refere-se it
possibilidade de 0 agente infiltrado, no cumprimento de sua missao, sujeitar-se
it necessidade de cometer delitos de outra natureza, posto que, para sua perfeita
ambientacao na organizacao criminosa investigada, nao se pode descartar a
hipotese da pratica de algumas modalidades delituosas, sob pena de ter reve
lada sua verdadeira intencao, expondo nao apenas a operacao ao fracasso, mas
especialmente a sua propria vida a risco.

Eduardo Araujo da Silva (2003, p. 90) exp6e assim sua preocupacao
com 0 tema:

Enecessario identificar urn ponto de equilibria entre as interesses estatais
e os principios orientadores do Estado de Direito, pois se de urn lado 0
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Estado deve buscar reprimir com eficiencia a criminalidade organizada, de
outro nao podem seus agentes praticar quaisquer infracoes penais, que ate
eventualmente podem ser mais gravosas que as cometidas pela organizacao
criminosa. Haveria inevitavel contra-senso, pois naturalmente nao se afi

gura razoavel conceber que 0 Estado possa, por seus agentes, na atividade
de persecucao criminal. praticar condutas mais gravosas que as apuradas.

A solucao que se apresenta nao poderia ser outra senao a analise da
proporcionalidade entre a conduta do agente infiltrado e 0 fim buscado pela
Investigacao, nao podendo 0 agente infiltrado converter-se em agente provo
cador, ultrapassando a linha de proposito de exclusiva busca dos elementos de
provas. Seria ideal que, na iminencia de se ver em situacoes que possam resultar
na pratica de alguma figura tipica, 0 juiz fosse comunicado previamente para
analisar a conveniencia do prosseguimento na operacao, Contudo, nao ha como
negar 0 fato de que, na maioria das vezes, tal medida se torna materialmente
impossivel, sob pena de comprometimento grave das diligencias, restando
apenas a possibilidade de analise posterior da conduta do agente infiltrado
tendo-se como parametro 0 juizo de proporcionalidade acima referido, a fim
de se concluir pela ocorrencia ou nao de excessos.

Seguindo 0 mesmo estilo conciso, a legislacao brasileira nao estabe
leceu nenhum procedimento especifico para a hipotese de agente encoberto,
entre nos denominada acao controlada, relegando sua utilizacao ao esforco
doutrinario bern como ao prudente criterio judicial escudado em outras re
gras procedimentais que possam auxilia-lo na sua operacionalidade. Eduardo
Araujo da Silva (2003, p. 94-95) observa que:

Malgrado a ausenciade previsaolegal de urn procedimento, a adocao da
acao controlada exige limitacoes: nao poderao os policiais abandonar uma
conduta meramente passiva de acompanhamento e observacao das ativi

dades investigadas, sob pena de provocacao das condutas ilicitas, assim
como nao poderao praticar atos que comprometam a intimidade e a vida
dos investigados (interceptacao das conversacoes telefonicas e ambientais,

invasao de domicilio, busca e apreensao de bens e violacao do sigilo bancario

e fiscal). salvo mediante previa autorizacao judicial: Ainda nao poderao os
policiais retardar suas condutas por tempo indeterrninado, sob pena de
ensejar especulacoes sobre os reais motivos desse retardamento. Embora
nao seja prevista na lei uma limitacao temporal para a diligencia de acorn

panhamento das atividades ilicitas, sua paralisacao deve ocorrer quando ja
satisfeita a "formacao das provas" ou 0 "fomecimento de inforrnacoes" [...J.

153



Escola de MagistraturaFederal da 1'3 Regiao

No que se refere avalorizacao das provas obtidas pelas modalidades
de infiltracao de agentes em organizacoes criminosas e acao controlada, 0

sistema processual penal brasileiro admite como validos os depoimentos dos
agentes que participaram da operacao, por forca do art. 202 do C6digo de
Processo Penal. Contudo algumas cautelas devem ser adotas pelo juiz, ante a
possibilidade de os depoimentos prestados encontrarem-se carregados de uma
excessiva carga valorativa, como decorrencia natural da tentativa de demonstra
cao da pr6pria legitimidade dos trabalhos realizados (ARANHA, 1987, p. 127).

Eduardo Araujo da Silva (2003, p. 152) recomenda que 0 juiz deva
atentar-se para dois elementos de valoracao: "(I) a inexistencia de interesse
em afastar eventual ilicitude em suas diligencias: (2) a cornprovacao de seu
depoimento por outros meios de prova, salvo impossibilidade de faze-lo".
Isto significa que os depoimentos, como regra geral, nao tern valor absoluto,
devendo ser confrontados com outras provas reunidas durante a instrucao
processual. tais como as apreensoes de bens e documentos relacionadas aos
crimes imputados, interrogat6rios dos acusados, alem de eventuais provas
obtidas licitamente atraves de mecanismos diversos, como interceptacoes te
lef6nicas, quebras de sigilo fiscal e bancario, entre outras. Portanto, a medida
alcanc;a maior eficaciaprobat6ria na proporcao em que os agentes que integram
a operacao reunam outros elementos de provas complementares.

2.3 0 valor da interceptacao das comunicac;6es telefonlcas em
processos relativos acriminalidade organizada

A Constituicao Federal adotou a corrente que atribui ao segredo das
cornunicacoes telef6nicas uma construcao rigorosamente formal. Assim sendo,
o sigilo das cornunicacoes telef6nicas nao decorre do conteudo da conversa,
mas do fato de se tratar de uma expressao transcendente da liberdade do in
dividuo, de modo que, para Ada Pellegrini Grinover (1976), a liberdade de
comunicacao eespecie de liberdade de manifestacao de pensamento, enquanto
o sigilo eexpressao do direito aintimidade.

Luiz Flavia Gomes (1977, p. 87) , citando a mesma autora, pontifica
que "a tutela desse direito concretiza-se seja pela 'protecao do segredo' (nin
guem pode ter conhecimento ou controle de uma comunicacao), seja pela
'protecao da reserva' (que impede a divulgacao abusiva daquilo que se conheceu
licitamente)".

o sigilodas cornunicacoes telefonicas,no Brasil,somente foi contem
plado pela Constituicao Federal de 1969, de modo que a possibilidade de seu
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afastamento era impossivel por falta de regulamentacao, Ap6s a Constituicao
Federal de 1988, mesmo a despeito do art. 5°, XII, parte final, a rernocao do
sigilo ficou condicionada aregulamentacao legislativa, 0 que somente ocorreu
pela Lei 9.294, de 24/07/1996. Embora nao sendo urn instrumento de produ
c;ao de prova especifico para apuracao de condutas delituosas praticadas por
organlzacoes criminosas, tern prestado urn importante papel nessa seara.

Enquanto medida que afasta pontualmente 0 exercicio de urn direito
fundamental, a interceptacao telef6nica tern sua utilizacao exclusiva como
emanacao da reserva de jurisdicao, vale dizer, somente pode ser decretada por
ordem judicial devidamente motivada, nas hip6teses e na forma legal "para
fins de investigacao criminal ou instrucao processual penal", consoante art.
5°, XII, da Constituicao Federal.

Regulamentando a materia, a Lei 9.296/1996 estabeleceu a necessida
de de se garantir segredo de justica arnedida, aplicando a mesma regra ainter
ceptacao do fluxo de comunicacoes em sistemas de informatica e telematica,
Alias, 0 plenario do Supremo Tribunal Federal negou liminar questionando
essa extensao", A lei em questao veda 0 deferimento da medida quando nao
houver indicios razoaveis da autoria ou participacao em infracao penal ou a
prova puder ser feita por outros meios disponiveis.

Entre outras particularidades da norma, convern observar que a
medida somente se aplica aos crimes punidos com pena de reclusao, mas
o Supremo Tribunal Federal admite a licitude de gravacoes relacionadas a
crimes apenados com detencao, desde que conexos com aqueles, no mesmo
procedimento'. 0 acusado somente tera conhecimento do conteudo ap6s sua
producao, no curso da acao penal correspondente, devendo 0 contradit6rio
ser diferido em razao do sigilo necessario aproducao da prova.

Nao pode ser interceptada a conversa entre 0 acusado e seu defensor,
pois 0 sigilo profissional do advogado, no exercicio da profissao, egarantia
do pr6prio devido processo legal. Excecao deve ser feita se 0 advogado estiver
envolvido na atividade criminosa'.

3ADI 1488/DF _ reI. min. Nery da Silveira.
Disponivel em: <http://www.stf.jus.br/portal!peticaoInicial!verPeticaolnicial.asp?base=ADIN&sl=I4

88&processo=I488>. Acesso em: IS maio 2012.

4 HC 83.SIS-S/RS - rel. min. Nelson [obim.
Disponivel em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79377>. Acesso

em: 15 maio 2012.

,JHC 83.966-5/SP - reI. min. Celso de Mello.
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Considera-se gravacao clandestina a captacao da conversa pessoal,
ambiental ou telef6nica no mesmo momento em que se realiza, feita por urn
dos interlocutores, ou terceira pessoa com seu conhecimento, sem que haja
conhecimento dos demais interlocutores. Note-se que, na interceptacao, ne
nhum dos interlocutores tern conhecimento da escuta, enquanto, na gravacao
clandestina, pelo menos urn deles tern. Esta conduta e vedada pelo inciso X,
enquanto aquela pelo inciso XII do art. 5' da Constituicao Federal. A tutela
constitucional pretende tornar inviavel a manifestacao de pensamento que niio
se dirige ao publico em geral, mas a pessoa, ou pessoas determinadas. Consiste
no direito de escolher 0 destinatario da transmissiio. 0 Supremo Tribunal
Federal niio admitiu a licitude da prova de adulterio obtida por gravacao clan
destina em fita magnetlca, em antiga acao de desquite".

Do mesmo modo, "a gravacao de dialogos privados, quando exe
cutada com total desconhecimento de urn dos seus participes, apresenta-se
eivada de absoluta desvalia, especialmente quando 0 orgao da acusacao penal
postula, com base nela, a prolacao de urn decreto condenatorio'", Importante
consignar, entretanto, que 0 mesmo Supremo Tribunal Federal ja admitiu
gravacao ambiental com autorizacao judicial, mesmo ausente lei especifica que
regulamente 0 assunto: "Gravacao magnetica de conversa mantida entre vitima
e reu. Ilegalidade inexistente. Realizacao, ademais, com autorizacao [udicial'".

A doutrina passou a atenuar a vedacao das provas ilicitas, visando
corrigir distorcoes a que a rigidez da exclusiio poderia levar em casos de ex
cepcional gravidade. Defende-se que, em tais casos, tern aplicacao 0 principio
da proporcionalidade, ja que nenhuma liberdade publica e absoluta, havendo
casos delicados, em que se percebe que 0 direito tutelado e mais importante do
que 0 direito a intimidade, segredo, ou liberdade de cornunicacao, por exemplo.

Disponivel em: <http://redir.stf.jus.brlpaginadorpub/paginadoejsp?docTP=AC&docID=325127>. Acesso
em: ISmaio 2012,

6RESS.439/RJ - reI. min. Xavierde Albuquerque.
Disponivel em: <http://redir.stEjus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=179S7S>. Aces

so em: IS maio 2012.

7AP 307~3/DF - reI. min. I1mar Galvao.

Disponivel em: <http://redir.st£.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=32429S>. Aces
so em: 15maio 2012.

S HC 74.678~l/SP - rei.min. MoreiraAlves.
Disponivel em: <http://redir.stEjus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=7S414>. Acessc

em: ISmaio 2012.
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Da mesma forma, na jurisprudencia entende-se que a invalidade e
eliminada por causas excludentes de ilicitude, em prol do principio da inocen
cia. Portanto, a regra ea da inadmissibilidade das provas obtidas por meios
ilicitos, que so excepcionalmente deveriio ser admitidas em juizo, em respeito as
liberdades publicas e ao principio da dignidade humana na colheita de provas e
na propria persecucao penal do Estado. Em linha de conclusiio, aqueles que, ao
praticarem atos ilicitos, ao niio observarem as liberdades publicas de terceiras
pessoas e da propria sociedade, desrespeitando a propria dignidade da pessoa
humana, niio poderiio invocar, posteriormente, a ilicitude de determinadas
provas para afastar suas responsabilidades civil e criminal perante 0 Estado.

Aponta-se como exemplo a utilizacao de uma gravacao realizada pela
vitima, sem 0 conhecimento de urn dos interlocutores, que comprovasse a pratica
de crime de extorsiio, pois 0 proprio agente do ate criminoso, primeiramente,
invadiu a esfera de liberdades publicas da vitima, ao ameaca-la e coagi-la, Nesse
contexto, deve-se reconhecer que a vitima, em legitima defesa de suas liberdades
publicas, obteve uma prova necessaria para responsabilizar 0 agente.

Ocorre, nessa hipotese, uma ausencia de ilicitude da prova, pois quem
a produziu agiu em legitima defesa de seus direitos humanos fundamentais,
que estavam sendo ameacados ou lesionados em face da conduta anteriormente
ilicita. Eis a posicao do Supremo Tribunal Federal sobre a materia:

E licita a gravacao de conversa telefonica feita por urn dos interlocutores, ou
com sua autorizacao, sem ciencia do outro, quando ha investida criminosa
deste ultimo. :E inconsistente e fere a sensa comum falar-se em violacao do
direito aprivacidade quando 0 interlocutor grava dialogo com sequestra
dores, estelionatarios au qualquer tipo de chantagista".

Em outro julgado, relativo a crime praticado por agente publico, re
conheceu 0 Supremo Tribunal Federal que as condutas deste devem pautar-se
pela transparencia e publicidade, niio podendo a invocacao de inviolabilidades
constitucionais constituir instrumento de salvaguarda de praticas ilicitas, que
permitam a utilizacao de seus cargos, funcoes ou empregos publicos como
verdadeira clausula de irresponsabilidade por seus atos ilicitos'",

9 HC 7S.338~8/RJ _ reI. min. Nelson Iobim.
Disponivel em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=75912 . Acesso

em: 15 maio 2012.

10 HC 70.814-5/SP- rel. min. Celso de Mello.
Dispcnivel em: http://redir.st£.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72703 . Aces
so em: 15 maio 2012,
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Nesse breve panorama acerca da aplicacao da interceptacao das co
municacoes telefonicas autorizadas judicialmente, constata-se que, entre todos
os meios operacionais para prevencao e repressao do crime organizado, este
e0 que oferece maior garantia no que se refere ao seu valor probatario, espe
cialmente porque regulamentado com maior precisao. Alem disso, uma vasta
jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal tem orientado os aplicadores do
direito na sua utilizacao, de modo a evitar excessos e tendencias autoritarias
que possam representar risco para a convivencia das liberdades democraticas,

Registre-se, apenas, que ainda nao se desenvolveu uma cultura de
preservacao do sigilo das provas. Frequentemente, 0 teor de conversas tele
fonicas obtidas mediante tal procedimento tem sido divulgado nos meios de
comunicacao social, em frontal contradicao com a propria norma regulamen
tar, que imp6e 0 sigilo das provas. Urge que se estabeleca maior mecanisme de
controle dessas provas, responsabilizando civil e criminalmente todo aquele
que indevidamente fizer divulgar 0 seu teor sob qualquer pretexto.

2.4 Producac probat6ria por meio de acesso a dados, documentos
e lnforrnacoes fiscais, bancarias, financeiras e eleitorais dos
integrantes das orqanlzacoes criminosas

o sigilo fiscal, bancario, financeiro e eleitoral nao encontra um re
gramento especifico na Constituicao Federal, mas pode ser entendido como
uma espccie de tutela da privacidade inerente it personalidade das pessoas. A
remocao do sigilo bancano e financeiro encontra-se regulada pela Lei Com
plementar 105/2001, podendo ser promovida por ordem judicial ou comiss6es
parlamentares de inquerito, em qualquer caso, mediante decisao fundamen
tada, embora a propria lei tarnbern a permita atraves de solicitacao do Poder
Legislativo,apes deliberacao aprovada pelo Plenario da Camara dos Deputados
ou do Senado.

Nao se discute que a preservacao do sigilobancario, fiscal e financeiro
encontra-se compreendido em nosso ordenamento juridieo como direito fun
damental, sendo uma especie do direito it privacidade das pessoas. Contudo,
assim como qualquer direito ou garantia fundamental encontra-se sujeito a
limitacoes, podendo ser removido para satisfacao de interesse publico.

Importa para este trabalho apenas a utilizacao desse meio para apu
racao de acoes praticadas por organizacoes criminosas. Nesse passo, nao ha
procedimento especifico para a rernocao do sigilo em nenhuma das hipoteses
em estudo, mas essa circunstancia nao causa maiores dificuldades, posto que
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as inforrnacoes poderao ser requisitadas em qualquer fase, seja do inquerito
policia\, seja da instrucao processual, desde que em condicao de ser submetidas
ao crivo do contraditorio.

Entre todos esses mecanismos, 0 que oferece maior elemento de pro
va ejustamente a movimentacao bancaria e a financeira da organizacao, que
pode revelar sua potencialidade operativa em funcao do volume de recurso
manejado. Outrossim, pode deixar transparecer as conexoes existentes entre
terceiros, sejam pessoas fisicas sejam juridicas, assim como com os agentes
do poder publico.

Nao ha maiores dificuldades na sua utilizacao, especialmente porque
nao estao sujeitas ao principio da oportunidade, pois, a qualquer momento em
que se fizer necessario, pode-se requisitar os elementos existentes em poder
do Estado ou das instituicoes bancarias, submetendo-os posteriormente ao
crivo do contraditorio. Alem disso, as provas obtidas poderao ser utilizadas
para subsidiar outras medidas complementares no enfrentamento do crime
organizado, especialmente aquelas relativas it indisponibilidade de bens ou
perdimento do produto do crime. Isto, alias, pode ser a parte mais eficaz da
medida, pois as investidas mais eficientes contra as organlzacoes criminosas
sao aquelas que afetam 0 seu conteudo economico ou patrimonial.

3 Conclusao

o aparato processual penal adotado pela legislacao brasileira para
composicao dos conflitos de interesses que emergem das acoes pratieadas por
organizacoes criminosas convive com uma dualidade que apreende 0 legislador
entre as exlgencias contrapostas de uma definicao restritiva ou ampliativa dos
conceitos.

Essa circunstancia exige a busca de um criterio racional capaz de
conferir utilidade a esses modelos de intervencao, sem menoscabar os direitos
dos acusados, a fim de valorizar 0 processo como instrumento de gestae dos
interesses conflituosos. Reconhecendo os efeitos deleterios causados pelas or
ganizacoes criminosas no meio social, recomenda-se a adocao de um criterio
valorativo que privilegie a ponderacao de interesses, sem perder de vista a
premissa de que as provas obtidas atraves desses meios devam ser confrontadas
com outros elementos reunidos durante a instrucao processual.

o grande desafio nesse campo, portanto, ea busca de um equilibrio
Jentre os interesses estatais de se conferir eficiencia penal it apuracao de certas
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formas de criminalidade e a necessidade de preservacao dos direitos funda

mentais dos agentes implicados nas apuracoes,

Adotando-se como ponto de partida a fato de que qualquer iniciativa
tendente it restricao de direitos fundamentais deve ter carater excepcional,
exigindo-se uma ponderacao de interesses, conclui-se que a valoracao das

provas obtidas por interrnedio dos meios operacionais para a prevencao e a
repressao das acoes praticadas par organizacoes criminosas tambem nao se

pode afastar dessa exigencia.

°aleance desse desiderata tem a virtude de transformar a processo
penal num importante instrumento de gestao, garantindo eficiencia nas acoes
praticadas pelo Poder [udiciario voltadas ao controle do crime organizado, sem

agressao a valores constitucionais.
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Mutlrao para perfcias e a
experiencia da 3"Vara da SJRR

Regivano Horindo'

lntroducao

Urn grande problema enfrentado pelos magistrados e servidores que
atuam nos [uizados Especiais Federais e 0 de encontrar mecanismos eficientes
para acelerar a producao de prova tecnica nos processos judiciais onde ha 0

pedido dos chamados beneflcios por incapacidade.

Ha hoje urn grande volume de feitos que correm em juizo nos quais a
parte requer a tutela jurisdicional para ter concedido beneficio previdenciario
ou assistencial, dada SUa alegada incapacidade para 0 trabalho e para os atos
do cotidiano.

A partir do momento em que eSSaS demandas sao ajuizadas, iniciam
se problemas com os quais magistrados e servidores precisam Iidar.

Destacam-se 0 grande volume de processos, como ja ressaltado; a
intimacao da parte interessada para comparecer ao ato, a qual muitas vezes
esta desacompanhada de advogado, 0 que dificulta 0 ato, porque devera ser
feito de maneira pessoal, e nao pela imprensa oficial; a disponibilidade de
medicos interessados em realizar 0 exame, valendo lembrar que muitas dessas
pericias sao pagas pelo proprio Poder Iudiciario, porquanto normalmente a
parte e pobre na acepcao legal e esta isenta deste pagamento; 0 desinteresse de
muitos medicos em trabalhar nestes casos, seja porque a remuneracao oficial
e baixa, seja porque ha demora no pagamento; uma vez havendo interesse, a
secretaria do juizo ter ainda de conferir a agenda disponivel do perito e adequar
a marcacao da data da pericia com a regular intimacao das partes para eventual
impugnacao, apresentacao de quesitos e indicacao de assistentes tecnicos,

Todos esses empecilhos, somados ao pequeno numero de servidores
e colaboradores existentes para fazer frente a demanda posta, exigem do ma-

I ]uiz federal.
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gistrado e sua equipe inovacao, pois as solucoes a estes problemas nao estao na
lei. Epreciso, entao, extrair da norma 0 quanta necessario a eficaz adequacao
das dificuldades.

1 Os principios norteadores dos Juizados Especiais Federais e 0

rnutlrao de pericias no JEF da SecaoJudiciaria de Roraima

Ao assumir 0 juizo da 3' Vara da SJRR - JEF virtual, uma das situa
coes que primeiro me chamaram a atencao foi 0 grande nurnero de processos
paralisados para a confeccao de laudos periciais nos feitos em que havia re
querimento de beneficio por incapacidade.

Vale lembrar que aos Iuizados Especiais aplicam-se os principios
da oralidade, simplicidade, informalidade, econornia processual e celeridade,
devendo haver, sempre que possivel, a busca pela conciliacao ou a transacao
(art. 2° da Lei 9.099/1995).

Percebeu-se, a primeira vista, que a adocao pura e simples do rito
previsto nas Leis 9.099/1995 e 10.259/2001 nao bastava para a solucao dos
problemas detectados. Seria preciso inovar, para que fossem adotados meca
nismos mais eficazes de gestae dos processos, sem, obviamente, desrespeitar
as regras contidas na legislacao e causar prejuizo as partes.

A partir, entao, da ideia da Central para Pericias ja implementada
em outras unidades jurisdicionais no ambito da [ustica Federal da l' Regiao
- mormente em Belo Horizonte/MG -, decidi-rne pela implantacao de urn
mutirao na SJRR.

Deparei-me, entao, com a primeira dificuldade: nao havia local ade
quado na Seccional em Boa Vista/RR para funcionar uma central de pericia
que pudesse dar vazao aOS trabalhos.

Com isso, passei a procurar onde poderia funcionar a central. Des
cobri que havia espa~o fisico no INSS daquela capital, onde poderiam ser re
alizadas as pericias designadas pelo juizo.

A partir de entao, iniciaram-se as tratativas com aquela autarquia
para a implernentacao.

2 A portaria conjunta entre 0 juizo da 3"Vara da SJRR e a gerencia
executiva do INSS em Roraima

, Feitas as tratativas, percebeu-se que a questao das pericias era tam-
~bem urn grande problema para 0 INSS, porque 0 questionamento em juizo
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dos beneficios por incapacidade na maioria das vezes ja requerido na esfera
administrativa gerava tanto urn aumento excessivo da defesa em juizo quanta
sobrecarga de trabalho no apolo administrative a ser dado.

Havia, tambem, uma critica generalizada tanto do INSS quanta dos
jurisdicionados e seus respectivos advogados sobre a qualidade dos laudos
periciais, que se davam sem urn padrao basico de quesitos. Era necessario orien
tacao adequada aos medicos acerca da forma correta de responde-los segundo
os preceitos da lei. Ou seja, ocorria a analise do periciando, mas a prova muitas
vezes nao era conclusiva, ou devidamente justificada, acerca da incapacidade.

Ao final, 0 maior prejudicado com a demora era 0 jurisdicionado,
que ficava sem a resposta em tempo habil para sua questao posta em juizo.

Foi entao editada a Portaria Conjunta JFRR-JEFIINSS/OI/20Il, de
16/02/2011, pelo juizo da 3' Vara e pela gerencla executiva do INSS em Ro
raima.

Sob os auspicios dos principios norteadores dos juizados espcciais,
tendo-se em mira a garantia da previsao constitucional da duracao razoavel
do processo (CF, art. 5°, LXXVIII), foi estabelecido 0 regime de mutirao de
pericias.

A partir dai, foram implantados os quesitos do juizo visando-se it
unificacao do procedimento, por interrnedio da PORTARIAIGABJU/04/2011,
sem prejuizo daqueles eventualmente apresentados pelas partes.

A partir da necessidade da marcacao da pericia, esta era direcionada
para 0 local proprio e havia 0 agendamento previo e diario, mediante escala,
utilizando-se a lista de peritos cadastrados, com intervalo de 30 minutos entre
uma e outra.

A intimacao da parte autora haveria de se dar da forma mais rapida
que fosse possivel, de preferencia no ato de designacao ou por telefone, sendo
que ados peritos assistentes da parte re e ados advogados eventualmente
existentes da parte autora se daria pelo e-Cint (intimacao eletr6nica).

Conforme previsto em lei, a parte interessada no exame seria expres
samente cientificada de que sua ausencia injustificada acarretaria e cxtincao
do feito, sem resolucao do rnerito.

Nao haveria mais intimacao previa para apresentacao de quesitos e
indicacao de assistentes tecnicos, Para se ganhar tempo, tal seria feito direta
mente ao perito no momenta da realizacao da prova.

Por sua vez, os laudos deveriam ser entregues no prazo de dez dias,
caso nao houvesse justificativa para dilacao desse prazo.
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Inovacao importante nesse procedimento adotado foi a citacao da
parte re somente depois da producao da prova pericial.

Isso viabilizaria a defesa da re, que, se fosse 0 caso, diante do resultado
da pericia, ja apresentaria, no prazo para defesa, proposta de acordo, que seria,
de imediato, encaminhada para manifestacao da parte autora, COm posterior
conclusao do processo ao juizo para homologacao, se houvesse transacao,

Caso contrario, ° reu apresentaria sua defesa, nos terrnos e prazo
fixados em lei, com conclusao imediata ao juizo para sentenca,

Com isso, a prova pericial, que se mostrava urn grande empecilho it
regular tramitacao do feito, passou a ser efetuada previamente, sem percalcos,
com a vantagem de se instruir devidamente a causa para julgamento, sem
prejuizo tanto para aquele que requeria a tutela quanto para aquele que dela
se defendia.

Paralelamente, houve comunicacao aos orgaos de fiscalizacao profis
sional, para que fosse dada ciencia do mutirao de pericias e das novas instala
coes, inclusive para cadastro de profissionais que quisessem atuar como peritos.

3 Necessidade de orqanlzacao interna do juizo para adequacao
as novas rotinas

Com 0 intuito de se preparar 0 juizo na atuacao do mutirao de pe
ricias designado, foi editada a PORTARIAIGABJU/03/20Il, de 16/02/2011.

A partir do mutirao designado, foi determinada a formacao de
comissao para acompanhar os trabalhos por intermedio da PORTARIAI
GABJU/05/20Il, de 22/02/2011. A aludida comissao deveria implantar 0

mutirao no ambito da 3' Vara Federal da SJRR, nos termos da PORTARIAI
GABJU/03/2011 e encaminhar, mensalmente, relatorio com os resultados
alcancados,

Por fim, a secretaria deveria identificar, no sistema processual, os
autos que fariam parte do mutirao, nos processos em tramitacao cujos objetos
fossem a concessao ou restabelecimento de auxilio-doenca, aposentadoria por
invalidez, auxilio-acidente, pensao por morte decorrente da aposentadoria por
invalidez e beneficio assistencial para pessoa portadora de deficiencia.

Essa identificacao era importante porque, a partir dos relatorios ge
rados pelo proprio sistema processual, seria possivel acompanhar 0 numero
de feitos enquadrados no mutirao e seu regular acompanhamento pelos ma

Jgistrados e por todos os colaboradores.
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4 Conclus6es

Quando se depara com 0 acurnulo de processos conclusos para a con
feccao de laudo pericial nos chamados beneficios por incapacidade, 0 mutirao
para pericias e medida importante para 0 regular andamento dessas causas.

Cabe ao magistrado, juntamente com seus colaboradores, orienta
rem-se pelas regras insertas nos principios e na legislacao de regencia para
imprimir mecanismos suficientes it tao buscada celeridade na confeccao dos
laudos periciais.

Nesse sentido, e importante (1) a unificacao de quesitos por parte do
juizo, sem prejuizo aqueles apresentados pelas partes; (2) 0 agendamento previo
de pericias com periodicidade e intervalos de acordo com as necessidades do
juizo; (3) a marcacao das pericias em um unico local previamente designado
para esse fim, com a consequente intimacao das partes e dos respectivos ad
vogados na forma mais expedita possivel, de preferencia no proprio ato de
designacao: (4) a busca do acordo tao logo haja 0 resultado da pericia e (5) a
identificacao e 0 acompanhamento regular no sistema processual dos feitos
que estejam em mutirao.

Planejamento e gestao na pratlca: uma experiencla
pessoal na 14a Vara Federal de Brasllia/DF

Roberto Luis Luchi Demo'

1 Proleqornenos

Registro neste trabalho a experiencia vivenciada na 14"Vara Federal
de Brasilia/DF, no periodo de 2006, ana em que iniciei minha jurisdicao na re
ferida Vara como juiz federal substituto, ate 2008, dando enfase para 0 periodo
a partir de 2007, quando se estabeleceu, por iniciativa conjunta do juiz federal
Iamil Rosa de jesus Oliveira, titular da vara, deste juiz federal substituto e do
diretor de secretaria da Vara, Luiz Antonio Cazado da Silva,a meta de imprimir
maior racionalidade e consequente celeridade it tramitacao dos processos na
14"Vara Federal de Brasilia/DF, a fim de que 0 numero de processos remetidos
ao Tribunal Regional Federal da 1"Regiao e de processos arquivados superasse
o numero dos processos distribuidos it Vara.

Deveras, se, por um lado, desde que assumi a jurisdicao na 14"Vara
Federal de Brasilia/DF, fiz 0 que 0 professor Mario Sergio Cortella (2001)
definiu como 0 "melhor possivel", 0 fato e que, mantido aquele compromisso
com 0 "melhor possive!", 0 periodo a partir de 2007 e 0 mais representativo de
um contexto de pensamento sistemico e alinhamento estrategico que, como
enfatizou a professora Denize Athayde Dutra da Costa (2001), ocorre quando
todos na vara tern visao de todo e conhecimento da missao, dos indicadores e
das atribuicoes de cada um.

2 Momento descritivo

2.1 ldentiflcacao

o ano de 2006, em que iniciei minha jurisdicao na 14"Vara Federal
de Brasilia/DF, foi praticamente de observacao, de conhecimento da rotina

;1 [uiz federal substituto.
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da Vara e das materias trazidas a [ustica Federal do Distrito Federal. Assim,
eu concentrava esforcos no estudo dos processos que vinham conclusos para
despacho/decisao/sentenca e na elaboracao das decisoes judiciais. Mas nao
bastava somente sentenciar os processos que vinham conclusos apos a contes
tacao, replica, especificacao de provas, etc. Era preciso mais. Entao, no inicio
de 2007, estabeleceu-se, por iniciativa conjunta do juiz federal Iamil Rosa de
Jesus Oliveira, titular da Vara, deste juiz federal substituto e do diretor de
secretaria da Vara, Luiz Antonio Cazado da Silva, a meta de imprimir maior
racionalidade e consequente celeridade a tramitacao dos processos na 14' Vara
Federal de Brasilia/DF, a fim de que 0 numero de processos remetidos ao
Tribunal Regional Federal da i- Regiao e de processos arquivados superasse 0

numero dos processos distribuidos a Vara. 0 objetivo era diminuir 0 acervo
de processos em tramitacao na Vara ate atingir cerca de 2.500 processos em
tramitacao ajustada, numero considerado razoavel para 0 padrao da Vara Civel
em Brasilia/DF, viabilizando-se deste modo uma eficiente prestacao jurisdi
cional com qualidade de trabalho e de vida para os magistrados e servidores.
Nao seria 0 numero ideal de processos, mas foi 0 objetivo proposto a Vara no
inicio de 2007, considerado um numero possivel e a partir do qual 0 esforco
concentrado e quase sobre-humano da equipe seria reduzido ate se atingir
uma rotina de trabalho normal.

2.2 Qualifica<;ao

Verificou-se a existencia de 4.700 processos em trarnitacao ajustada
na Vara no inicio de 2007. Muitos destes processos tramitavam ha bastante
tempo, sem uma solucao adequada para determinado impasse processual. Por
exemplo: havia processos em que as partes nao chegavam a um acordo sobre a
proposta de honorarios periciais, quando uma analise detalhada do caso mos
trava que a prova pericial era desnecessaria, Outro exemplo: 0 pedido do autor
havia sido julgado improcedente e ele foi condenado a honorarios advocaticios
a favor da Uniao, mas a execucao desses honorarios era dificil e havia a expedi
<;iio de diversas cartas precatorias em virtude de 0 autor morar em outro ente
federativo, sendo que 0 caso autorizava a aplicacao do art. 475-P do Codigo de
Processo Civil, com a remessa do processo para 0 juizo de domicilio do autor.
Alem disso, dado 0 elevado numero de processos em tramitacao, seguia-se uma
rotina processual padronizada que, entretanto, nem sempre era a adequada
para determinado processo, 0 que implicava um trabalho desnecessario da
Vara e, nao raro, um posterior retrabalho.
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2.3 Contextualidade

A Vara contava com: dois juizes federais (titular e substituto), tres
assessores em cada gabinete e oito servidores e duas estaglarias na Secretaria. 0
espaco fisico era reduzido para a alocacao dos processos e dos servidores, pols,
no espa<;o destinado a uma unica Vara, havia duas Varas. Considerando-se
que 0 Distrito Federal e 0 foro nacional da Uniao e de outros entes federais,
havia, no acervo da Vara, processos complexos e de repercussao nacional,
que demandam, por isso mesmo, uma analise peculiar, sendo que um dos
objetivos da reducao do acervo da Vara em relacao aos processos de massa era
justamente possibilitar a melhora da qualidade dessa analise peculiar. Existiam
computadores para todos os servidores.

A divisao do service no gabinete do juiz substituto era feita do se
guinte modo: todos os processos eram encaminhados diretamente ao juiz,
que, apes analise, proferia 0 ato judicial ou encaminhava os autos para um
determinado assessor confeccionar a minuta, de acordo com a materia. Em
relacao as sentencas, os processos eram agrupados por materia, a fim de se pro
ceder a analise de um maior numero de processos sobre determinado assunto,
o que permitia uma visao mais ampla da questao e otimizava a qualidade da
prestacao jurisdicional.

A divisao do servico na Secretaria era feita do seguinte modo: todos os
processos iniciais eram analisados preliminarmente pelo diretor de secretaria.
Tambern era atribuida a Direcao a confeccao de alvaras de levantamento, a
analise de toda minuta realizada pelos supervisores de secao (execucao e civel)
antes do encaminhamento ao respectivo juiz, a analise inicial dos feitos que
tinham pedido de liminar ou antecipacao de tutela, a verificacao e correcao,
se 0 caso, de todo 0 expediente relativo ao juizo, tais como mandados, oflcios,
editais, portarias, envio de correspondencias, etc., exceto aqueles elaborados nos
gabinetes, 0 controle de frequencia dos servidores, a elaboracao de minutas cuja
materia tenha maior complexidade, a administracao dos trabalhos que eram
realizados na Vara, a fim de se distribuir de forma equanime a carga entre os
servidores, sempre se visando a otirnizacao dos trabalhos, a resolucao isolada
ou conjuntamente com os juizes federais de quaisquer problemas adminis
trativos surgidos no cotidiano da Vara, alem de outras questces especificas
e que surgiam no decorrer dos trabalhos diaries. Na Secretaria existiam tres
supervisoes: 1. Supervisao de execucao, que trata dos processos em fase de exe
cucao e cumprimento de sentenca, ou seja, 0 supervisor da secao e responsavel

<!,pela elaboracao da minuta dos despachos, pela expedicao de requisicoes de
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pagamentos (requisicao de pequeno valor e precatorio), alern de orientar, nos
processos de sua area de atuacao, a secao de apoio nas duvidas surgidas para 0

cumprimento das diversas diligencias a serem realizadas, tais como expedicao
de oficios, mandados, etc.; 2. Supervisao de procedimentos civeis diversos,
que trata dos feitos desde a distribuicao originaria ate a remessa ao Tribunal
Regional Federal da l' Regiao ou ao Arquivo Geral, conforme 0 caso especifico.
Cabe a esse Supervisor analisar todos os feitos em tramitacao que ainda nao
foram remetidos ao Tribunal ou que ainda nao se transformaram em execucao,
elaborando a minuta para despacho e atos ordinatorios e encaminhando os
incidentes urgentes aDirecao, bem como prestar orientacao ao Setor de Apoio
da Vara, tal como ocorre em relacao aSupervisao de Execucao, 3. Supervisao
de Apoio: as tarefas pertinentes a essa supervisao sao variadas, pois visam a
implementar toda a atividade relativa a cientificar as partes para 0 que efeti
vamente ocorre nos processos, isto e) consubstanciam-se no atendimento ao
advogado, procuradores e partes no balcao, no encaminhamento da publicacao
dos atos ordinatorios, despachos, decisoes e sentencas aimprensa oficial, na
expedicao de mandados, oflcios, editais, portarias, memorandos e afins, com
o consequente encaminhamento dos expedientes, na certificacao de decurso
de prazo processual, no envio dos autos ao Tribunal, ao Arquivo ou a outro
juizo competente, no recebimento dos variados expedientes encaminhados
ao [ufzo, no recebimento dos processos da distribuicao, de outro juizo ou do
Tribunal e nas demais tarefas que nao sejam afetas aanalise das Supervisoes
de Execucao e de Procedimentos Civeis Diversos.

3 Momento analitico

3.1 Analisedos atores

Todos os servidores de gabinete tinham formacao em direito. Em
relacao aSecretaria, 70% tern referida formacao, sendo que os servidores que
nao sao formados em direito sao alocados para 0 atendimento ao publico.

3.2 Analise dos meios

Foi verificado que, para se atingir 0 objetivo de imprimir maior ce
leridade aos processos, nao haveria necessidade de modificacao de servidores,
instalacoes fisicas e equipamentos de informatica. A unica mudanca a fazer era
de gestae do processo, sendo que essa mudanca de gestae processual haveria
de significar nao so uma reducao do tempo de espera do processo em cartorio,
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mas tambern uma reducao da pratica de atos processuais desnecessarios, a fim
de se tornar mais economica e eficiente sua tramitacao, reduzindo-se 0 custo
do processo. Em relacao ao trabalho no Gabinete, nao havia necessidade de
mudanca, dado que todos os processos que vinham conclusos para sentenca
ou decisao eram feitos em tempo razoavel e retornavam aSecretaria.

3.3 Analise dos fins

as servidores, instalacoes fisicas e equipamentos de informatica nao
demandariam alteracoes para se atingir 0 objetivo proposto. Isso porque os
servidores da Justica Federal sao de regra bern preparados e, a despeito da
sobrecarga de trabalho, realizam suas tarefas com dedicacao e qualidade. as
equipamentos de informatica sao regularmente atualizados, de modo que nao
havia equipamentos obsoletos na Vara. As instalacoes flsicas, embora nao sejam
as ideais, nao impediriam a mudanca da gestae do processo, valendo ressaltar
que a questao do espaco fisico foi resolvida no final de 2008, dentro do cro
nograma da entao Direcao do Foro, gestae do juiz federal Marcos Augusto de
Sousa, 0 que aumentou a satisfacao dos servidores no ambiente de trabalho.

4 Momento prospectivo

4.1 Cenarios de enfrentamento

A mudanca de gestae do processo haveria de levar em conta as garan
tias do devido processo legal e as limitacoes operacionais da Vara. Por exem
plo: em urn determinado processo de massa no qual 0 juiz ja tenha conviccao
formada a favor do autor, com base inclusive na jurisprudencia dos tribunais,
nao e possivel sentenciar liminarmente, havendo necessidade de citacao do
reu para so entao perrnitir-se a prolacao da sentenca, Outro exemplo: embora
fosse 0 ideal que a sentenca fosse encaminhada para publicacao no orgao oficial
no mesmo dia ern que e prolatada, isso nao e possivel se 0 juiz prolata uma
decisao no final do expediente.

4.2 Possibilidades de acao

Como a unica mudanca a fazer era de gestae do processo, esse en
frentamento poderia ser feito com as seguintes acoes: 1. Analise pormenori
zada de todas as peticoes iniciais pelo juiz, a fim de se verificar: [i] se 0 caso se
enquadrava no art. 285-A do Codigo de Processo Civil, permitindo a sentenca,

'Ii'
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liminar e evitando a tramitacao desnecessaria do processo em primeira instan
cia; e iii] se se tratava de cornpetencia da [ustica Federal, a fim de se reduzir
o tempo de tramitacao do processo em juizo incompetente; 2. Analise da lide
apos a contestacao, a fim de se evitar a intimacao desnecessaria para replica
(quando 0 feito admite julgamento antecipado da lide): 3. Analise da lide antes
da intimacao das partes para provas, a fim de se evitar desnecessaria intima
cao das partes para especificarem provas e desnecessaria juntada de peticoes
informando a desnecessidade de provas, 4. Portaria de delegacao ao diretor de
secretaria para pratica de atos ordinatorios, mas sem inclusao de ato referente
areplica e aproducao de provas; 5. Disponibilizacao do inteiro teor de deci
soes e sentencas pela internet, no site da Secao Judiciaria do Distrito Federal,
em ferramenta criada em 2006, na gestae do juiz federal Alexandre Vidigal de
Oliveira, como diretor do foro, a fim de se dar conhecimento aos advogados
do conteudo integral dos atos judiciais tao logo expedidos, 0 que facilita 0 tra
balho do advogado e tambern do atendimento ao publico na Vara, na medida
em que 0 advogado nao precisa se dirigir aVara para conhecer 0 conteudo do
ato judicial; 6. Saneamento de processos antigos em crise, identificando-se 0

motivo que impedia 0 prosseguimento da marcha processual e dando-se uma
solucao para 0 caso, valendo aqui um registro de que costumo falar para os
servidores: "urn tempo maior do servidor na analise do processo significa um
tempo menor na tramitacao do processo", 7. Maior cornunicacao entre 0 juiz
e os servidores da secretaria, a fim de que os atos processuais ali praticados,
geralmente atos ordinatorios e despachos, sejam feitos em consonancia com
o entendimento do juiz acerca da materia, a fim de se evitar retrabalho; 8.
Conscientiza~ao dos servidores que fazem minutas de despachos e decisoes da
necessidade de se analisar bem 0 processo, para nao se utilizarem inadequada
mente os despachos/declsoes-padroes nos casos em que existem peculiaridades
a serem observadas, pois, como ja dito, foi verificado que um tempo maior
gasto pelo assessor na analise do processo reflete um tempo menor de trami
tacao do processo na Vara, na medida em que se evitam despachos/decisoes
desnecessarias ou ineficientes para resolver determinada questao processual;
9. Incentivo ao supervisor da execucao para realizar calculos simples de atu
alizacao de contas referentes ao credito exequendo, em vez de encaminhar 0

processo para a Contadoria Judicial da Secao Judiciaria, pois, em virtude do
acumulo de service dessa Contadoria devido aremessa de todos os processos
do [uizado Especial Federal para previa liquidacao do julgado, os processos
para la remetidos demoram meses para retornarem; 10. Conscientizacao de
toda equipe de que nenhuma meta e alcancada sem a realizacao de trabalho
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arduo, mas que, apos a vinda de resultados, a sequencia do trabalho seria
menos desgastante e, alern disso, com a reducao de processos estabelecida na
meta a ser alcancada, 0 ritmo de trabalho seria reduzido; 11. Priorizacao da
publicacao das sentencas proferidas pelos juizes; 12. Deterrninacao de que as
peticoes referentes ao processamento de recurso de apelacao fossem prioriza
das, visando-se ao imediato encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional
Federal da l' Regiac, 13.Verificacao diaria da certificacao do decurso do prazo
processual; 14. Motivacao permanente da equipe de trabalho, que se pautou
por: [14.1] valorizacao de cada membro da equipe; [14.ii] conscientizacao de que
o mais importante e 0 trabalho realizado pelo juizo federal, desestimulando
se, com isso, qualquer tipo de competicao entre secces A, B ou C, ou seja, a
imagem que fica e sempre a do juizo e da Vara, sendo boa ou ruim, e [14.iii]
dialogos frequentes com os membros da equipe incluindo a demonstracao de
resultados muito positivos. Aqui vale ressaltar que esses dados (diminuicao
do numero de processos em tramitacao), sempre que apresentados, trouxeram
sentimento de orgulho e de realizacao pela missao cumprida, impulsionando
a equipe, consequentemente, na permanente busca pelo aprimoramento, 0

que persiste ate os dias atuais. Com efeito, se a intcncao inicial era realizar as
tarefas a contento e eficazmente, na assertiva de que algum sacrificio teria de ser
experimentado inicialmente para que se pudesse ter, em um futuro proximo,
uma melhor qualidade de vida funcional, a qual resultaria na analise de um
acervo processual consideravelmente inferior, depois, alcancado um padrao
de certa normalidade, passou-se a buscar 0 aprimoramento da qualidade da
prestacao jurisdicional em relacao ao acervo atual da Vara.

4.3. Tarefas a realizar

Todas as possibilidades de acao acima narradas eram viaveis, motivo
por que foram colocadas em pratica, valendo salientar que, em relacao ao sa
neamento de processos em crise, estes eram encaminhados aos servidores do
gabinete, apos analise do juiz, para solucao do caso, retirando-se esse encargo.
pelo menos transitoriamente, da Secretaria. Em relacao a despachos envolvendo
replica e analise de provas, nao eram feitos na Secretaria, mas encaminhados
diretamente ao Gabinete para analise, quando fosse verificada a efetiva neces
sidade de replica ou de provas, sendo que, nao havendo essa necessidade, os
processos eram imediatamente sentenciados ou conclusos para sentenca, A
proposito das contas simples, quando vinha um despacho da Secretaria minu
tado para se encaminharem os autos aContadoria Judicial, 0 juiz verificava a
~mplexidade do calculo e, se fosse simples, chamava 0 supervisor de execucao
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e, explicado 0 caso concreto, indagava se era possivel ele fazer 0 calculo, 0 in
teiro teor da decisao judicial era disponibilizado imediatamente pelo servido r
que recebesse a referida decisao e desse a movimentacao processual, a fim de
que, a partir dai, as partes ja tivessem acesso adecisao via internet. A comu
nicacao entre 0 juiz e os servido res se dava a partir de casos concretos , nos
quai s, uma vez definida a direcao a ser tomada naquelas situacoes pelo juiz, tal
diretiva era comunicada ao diretor de secretaria para repassa-la aos servidores
encarrega dos daquele procediment o. 0 cronograma de contro le de processos
era semestral. Para essa finalidade, foi elaborada um a planilha no Excel pelo
servido r Valter Alves de Sousa, na qual podia ser visualizada a din ami ca do
cumprimento da meta estabelecida. Segue a planilha:
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Apenas para efeito de esclarecime nto, impende salientar que, em
janeiro de 2007, na trarnitacao ajustada (linha azu l clara da planilha acima),
se verificavam 4.688 processos. A equipe entao, implement ando todos os pro
cedimentos visando adirn inuicao de feitos, conform e ja delineado anterior
mente, conseguiu obter exito na reducao do acervo processual da Vara. Nesse
diapasao, constato u-se que, em dezembro de 2007, 0 acervo foi reduzido para
3.582 processos, sendo que, em dezemb ro de 2008, 0 acervo da Vara passou
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par a 2.520 processos em tramitacao ajustada, 0 que traduz uma reducao de
2.168 processos em dois anos de trabalho. Isso veio a conso lida r 0 metodo
aplicado, um a vez que a meta era atingir 0 quant itativo aproxim ado de 2.500
processos em tramitacao ajustada a fim de que a qualidade de vida funcional
de todos os envolvidos (juizes, servido res, estagiar ios e prestadores de servico)
e da pre stacao jurisdicion al em si pudesse ter uma melhoria con sideravel, de
modo que isso tarnbe rn refletisse na vida pessoal de cada um dos membros da
equipe. Registre-se final ment e qu e 0 objetivo somente foi alcancado dada a
eficiente colaboracao e efetivo engajamento de todos que abracaram 0 projeto
com dedicacao e empenho exemplares.

5 Epflogo

Essa experiencia vivenciada na 14' Vara Federal de Brasilia/DF sin
tetiza bem a ilacao do jui z federal substituto Regis de Souza Araujo (2010, p.
57) , de qu e "a pr atica demon str a que a atuacao administrativa planejada re
dunda, necessariamente, em prestacao jurisdicion al mais eficaz". Entretanto,
alern de planejarnento, enecessario 0 empenho pessoal de cada memb ro da
equipe, 0 que somente se consegue com comprometimento de todos com 0

objetivo a ser alcancado, E esse comprometimen to somente eobtido, consoante
o magi sterio da pr ofessora Denize Athayde Dutra da Costa (2001), quando as
pessoas se sentem responsaveis e membros integrantes indispensaveis da Vara.
E, para esse fim, foi preciso ter uma comunicacao constante, eficaz, assertiva
e transparente entre todos os membros da equipe.

Nesse aspec to, importa destacar que, no final do ana de 2006, havia
5.430 processos em tramitacao (linha azul escura na planilha acima) na Vara; no
final de 2007, havia 4.449 processes, e no final de 2008, havia 3.421 processos,
ou seja, em menos de dois anos, houve urn redu cao de aproximadamente 2.000
processos, demonstrando que 0 trabalho foi realizado com extrema dedicacao,
tanto pelos juizes, quanto pelos servidores, estagiar ios e tercei rizados. Alern
disso, no ano de 2006, calha referir que, entre varas de igual competencia no
Distrito Federal, a 14' Vara Federal foi a que mais pro feriu sentencas (1.379), 0

que ocorreu tambem no ana de 2007 (1.558 sentencas) e no ano de 2008 (1.443
sentencas), cf. os seguintes dados, extraidos da base de dados estatisticos da
Iustica Federal de primeira instancia:

,
"
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t- 746 1.093 1.307

2' 1.074 949 1.109

3' 906 1.187 1.356

4' 1.096 1.331 1.056

5' 953 1.291 1.312

6' 1.298 1.249 1.171

7' 1.061 860 1.191

8' 1.118 1.161 1.102

9' 742 541 1.310

13' 1.169 1.073 989

14' 1.379 1.558 1.443

15' 1.219 1.328 1.174

16' 1.178 1.060 839

17a 1.272 1.143 1.179

20' 975 882 1.027

E certo que em 2009 houve diminuicao do ritmo de trabalho, ate
porque a meta havia sido atingida e 0 ritmo entao imprimido, especialmente
por este magistrado e pelos assessores do Gabinete, chegou a urn ponto insus
tentavel, inclusive com prejuizo it propria saude. Procurou-se entao estabelecer
uma rotina sustentavel de trabalho, com a continuidade - de maneira menos
intensa - de rotinas estabelecidas a partir de 2007, as quais se foram consoli
dando e hoje traduzem a cara da 14' Vara Federal de Brasilia/DF, pais, como
bern salientou a juiza federal Cintia Menezes Brunetta, "Hoje voce e tao juiz
como gestor: cada Vara tern a cara do seu juiz".
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Novas perspectivas e desafios do Poder Judlciarlo
brasileiro na garantia da eflciencia de sua atuacao:

planejamento e gestao

Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann'

A vidanfio eurn corredor retoe tranquilo quenos percorre~

moslivres e semempecilhos, masurn labirinto de passagens,
pelasquaisnos devemosprocurar nosso caminho, perdidos
e confuses, devezem quando presos em urn beeosem saida.
Porem,se tivermos fe, uma portasempre sera aberta para
nos, nno talvez aquela sabrea qualnos mesmos nuncaPen
samos, masaquela quedefinitivamente se revelara boapara
nos (A.). Cronin, apud JOHNSON, 2009)

1 lntroducao

a tema proposto para analise, qual seja, 0 processo de transforrnacao
da Justica brasileira, ainda que dentro dos limites de breves consideracces,
revela, como anuncia 0 proprio titulo deste artigo, grandes desafios, tendo
em vista a natural resistencia as mudanc;as tanto na esfera pessoal e nas or
ganizac;6es privadas, como, de forma ainda mais acentuada, no ambito do
Poder Iudiciario, historicamente associado a urn modelo tradicional e rigido,
com menor permeabilidade para trilbar 0 caminho da modernizacao e, assim,
adotar mecanismos de controle, planejamento e gestae de suas atividades,
atualmente disseminados no dia a dia das empresas que buscam a eficiencia
como seu objetivo.

No entanto, a sociedade esta exigindo uma revisao profunda do [u
diciario e de seus integrantes, para que tenha condicoes de atender a uma de
manda crescente pela prestacao jurisdicional, de forma eficaz,eficiente e celere,

Nesse contexto, a Emenda Constitucional45 de 2004 nao apenas
apresentou urn novo alicerce para sua atuacao, qual seja 0 estabelecimento, de
forma expressa, entre os direitos e garantias fundamentais, 0 direito a duracao
razoavel do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitacao,

I Iuiza federal.
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como acolheu novos instrumentos ao exercicio do poder jurisdicional, criando
inclusive novos orgaos, com destaque ao Conselho Nacional de [ustica.

Ademais, a reflexao proposta nesta oportunidade cuidara da necessi
dade de incorporacao de urn novo modelo gerencial, ou mesmo do desenvol
vimento de urn modelo de gestae especifico para 0 [udiciario brasileiro, com
a fixacao de metas relacionadas ao diagnostico dos seus problemas, seguindo
com a definicao do respectivo planejamento estrategico e seu controle, com
o objetivo de atender ao principio da eficiencia assegurado no texto consti
tucional e, nesta direcao, respeitar a observancia da trarnitacao dos processos
por urn prazo razoavel.

2 0 principio da eflciencla

a principio da eficiencia condiciona a atuacao estatal das mais di
versas formas, revelando urn valor normativo de efeitos irradiantes em todo
o ordenamento juridico. Assim, 0 principio mencionado aplica-se a todos os
Poderes que integram 0 Estado brasileiro, abrigando, portanto, 0 Poder Judi
ciario e seus respectivos agentes publicos.

13 certo que alguns doutrinadores apresentam criticas quanta a sua
aplicacao pratica e eficacia, Nessa linha de entendimento, cabe consignar as
consideracoes de Celso Antonio Bandeira de Mello (2000), ao estabelecer que:

Quanta ao principia cia eficiencia, nao ha nada a dizer sobre ele. Trata-se,
evidentemente, de algo mais do que desejavel. Contudo, ejuridicamente
tao fluido e de tao diflcil controle ao lume do Direito, que mais parece urn
simples adorno agregado ao art. 37 ou 0 extravasamento de uma aspiracao
dos quebuliram no texto.Detoda sorte,0 fatoeque tal principionao pode
ser percebido (entre nos nunca edemais fazer ressalvas obvias) senao na
intimidade do pnncipio da legalidade, pois jamais uma suposta busca de
eficiencia justificaria postergacao daquele que e0 dever administrativo por
excelencia, Finalrnente, anote-se que este principio da eficiencia euma face
de urn principio mais amplo ja superiormente tratado, de ha muito, no
Direito italiano: 0 principia da "boa administracao",

Sublinhando 0 respeito pela posicao doutrinaria que vincula 0 prin
cipio da eficiencia a uma ideia de fluidez e dificuldade de controle de sua ob
servancia, penso, ao contrario, que a principiada eficiencia esta disseminado,
na atualidade, especialmente na na iniciativa privada, que 0 persegue cotidia
namente, seja na analise da sua produtividade, da satisfacao dos consumidores

",'e usuaries de seus produtos e services, seja na conferencia de sua imagem
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publica, com relatorios, pesquisas e investimento em capacitacao pessoal e

desenvolvimento tecnologico.
o que acontece no servico publico, uma vez confrontado com a ne

cessidade de eficiencia em sua atuacao, mais envolve a revisao de uma cultura
interna de resistencia it modernizacao, it simplificacao, it submissao a meca
nismos de controle e a um processo continuo de capacitacao profissional dos
agentes publicos, muito apegados, ainda, a um conceito de estabilidade ligado

it estagnacao.
Ou seja, a eficiencia do servico publico pode, sim, ser mensurada e

avaliada de forma objetiva e continua. No [udiciario, por exemplo, a introducao
da tecnologia perrnite, com a emissao dos mais diversos relatorios de fases hoje
disponiveis no sistema informatizado, a conferencia mensal da produtividade
de determinada vara, atraves do numero de decisoes e sentencas proferidas e
os respectivos prazos, bem como 0 diagnastico dos pontos de estrangulamento

do fluxo dos atos processuais.

Tais avaliacoes sao, portanto, instrumentos de gestae e prornocao
da eficiencia do service. Afinal, 0 proprio conceito servifo envolve 0 conteudo
de disponibilidade dos agentes publicos (servidores) para 0 atendimento das
necessidades sociais reveladas nos processos judiciais, que devem ser solu
cionados dentro de um prazo razoavel, direito, alias, agora, fincado entre as

garantias e direitos fundamentais.
Portanto 0 principio da eficiencia deve ser resgatado em sua impor

tancia e em sua perfeita compatibilidade com 0 principio da legalidade, que

condiciona toda e qualquer atuacao do Poder Publico.

Retomando, portanto, a definicao do principio em referencia, cabe
mencionar as licoes de Hely Lopes Meirelles (2000, p. 90), que 0 descreve da

seguinte forma:
[...] a principia da eficiencia exige que a atividade administrativa seja exer
cida com presteza, perfeicao e rendimento funcionaL E 0 mais moderno
principia da funcao administrativa. que ja nao se contenta em ser desempe
nhada apenascom legalidade, exigindoresultadospositivospara 0 service
publico e satisfat6rio atendimento das necessidades da comunidade e de

seus membros.

Outras consideracces oportunas em face do principio da eficiencia
podem ser colhidas atraves das palavras de Dirley da Cunha )unior(2003, p.

35-36) ao afirmar que:
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o Principio da Eficiencia, que integra0 caput do art. 37da CF/88 por forca
da ECno 19198, trouxe para a Administracao Publica 0 dever explicitode
reahzar suas atribuicoes com rapidez, perfeicao e rendimento.

~ a~ividade ad~i?istrativadeve ser desempenhada de forma rapida, para
~l~~lr seus propositos com celeridade e dinamica, de modo a afastarqualquer
ideia de burocracia. Deve ser, outrossim, perfeita, no sentido de satisfat6ria
e completa. Uma Administracao Publica morosa e deficiente se compromete
perante 0 administrado com 0 dever de indenizacao pelos danos causados
e decorrentes da falta de rapidez e perfeicao,

Ademais, e preciso ser rentavel, pois ela deve atuar da forma menos onerosa
possivel, com a maxima produtividade, para alcancar resultados 6timos.

o principio da eflciencia apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser
consideradoem relacao ao modo de atuacao do agentepublico,do qual se
espera 0 melhor desempenho possivel de suas atribuicoes, para lograr os
melhores resultados; e pode tambern ser considerado em relacao ao modo
de organizar, estruturar e disciplinar a Administracao Publica, tambem com
o mesmo objetivo de alcancar os melhores resultados no desempenho da
funcao ou atividadeadministrativa [...J

Feitas estas consideracces preliminares quanto it eficiencia no ser
vico publico, como principio que condiciona sua atuacao e a de seus agentes,
aplicando-se, portanto, ao [udiciario, enquanto orgao de Poder considerado
n? e~ercicio de sua funcao, e aos seus integrantes, na qualidade de agentes
pubhc?,s, cabe, agora, enfrentar os instrumentos disponiveis para 0 alcance
da eflciencia da atuacao do Poder Iudiciario, bem assim para motivar seus in
tegrantes e aqueles que exercem funcoes essenciais it administracao da [ustica
em particrpar desta transforrnacao de forma positiva e proativa.

3 0 planejamento e a qestao como instrumentos para 0 aprimo
ramento da prestacao jurisdicional

Toda atividade exige um determinado nivel de planejamento, da mes
ma forma que os individuos, de modo geral, estao, a todo momento, e mesmo
sem perceber, gerindo suas vidas com base em seus objetivos, suas prioridades
e, de outro lado, considerando os recursos pessoais e materiais disponiveis,
bem como suas respectivas limitacoes, Assim, as pessoas administram seus
relacionamentos, suas casas) suas profissoes, suas escolhas, vezes varias, de
forma inconsciente e automatica,

! Todavia, 0 processo de planejamento e gestae, para ser eficaz, deve
@tcorrer de forma ordenada, consciente e a partir de um objetivo previamente
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fixado, considerado como a meta ou as metas a serem atingidas e segundo
mecanismos e processos que podem ser incorporados atraves de treinamento
e aprimoramento pro fissional adequado. E, neste ambito, 0 Judiciario passa a
incorporar 0 mencionado processo de planejamento e gestao, como forma de
assegurar sua eficiencia e atender aos anseios da sociedade.

a planejamento e a gestae revelam, portanto, temas de crescente
importancia na atuacao do Poder Iudiciario brasileiro na atualidade, especial
mente, conforme ja afirmado, a partir da edicao da Emenda Constitucional45,
de 08/12/2004, que estabeleceu, de forma expressa, entre os direitos e garan
tias fundamentais, 0 direito a duracao razoavel do processo e aos meios que
garantam a celeridade de sua tramitacao-,

Em uma primeira analise, 0 planejamento e a gestae indicam urn
caminho para 0 a!cance da eficiencia na prestacao da atividade jurisdicional e,
nesta direcao, abrigam 0 dever do agente publico de exercer suas funcoes, nao
apenas com observancia da conformacao legal', mas exigindo, como requisito
adicional, que 0 servico publico desempenhado a!cance resultados positivos,
atendendo, de forma satlsfatoria, as necessidades dos usuarios.

4 Da garantia aduracao razoavel do processo judicial

Oportuno observar que, em principio, poderia ser dispensada a re
ferencia expressa do direito a duracao razoavel do processo judicial realizada
pela ja mencionada Emenda Constitucional 45/2004, considerando-se que ja
estava garantida aos cidadaos de forma reflexa, tendo em vista a submissao da
atuacao jurisdicional ao principio da eficiencia que se aplica a todos os Poderes
Publicos, em interpretacao conforme a Constituicao.

au seja, em conclusao logica, nao poderia estar excluida, como ga
rantia constitucional, a necessidade de observancia a duracao razoavel dos
processos judiciais em face do ordenamento juridico brasileiro, na medida em
que nao poderia ser considerado atendido 0 principio da eficiencia da atua
cao estatal, atraves de urn dos seus Poderes, no caso, 0 [udiciario, quando, no

2CF, art. 5°, LXXVIII - "a todos, no ambito judicial e administrative, sao assegurados a razoavel dura

~ao do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitacdo.

30 principio da legalidade estrita que condiciona a atuacdo administrative edefinido, segundo Uadi
Lamego Bulos (2007,p. 794), da seguinte forma: "[...] 0 administrador publico s6 pode agir com base
naquilo que estiver expresso na lei formal e material, 0 que vale dizer, com base nas especies norma
tivas do art. 59 da Constituicao (emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinarlas, leis
delegadas, medidas provisortas, decretos legislativos e resolucoes)",
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desempenho de sua funcao e no exercicio das suas atividades, prevalece, em
grande parte, a morosidade e 0 atraso na resolucao dos conflitos que Ihe sao
encarninhados, com a prevalencia de praticas afastadas de uma gestae eficiente
e eficaz, gerando uma insatisfacao na sociedade.

Portanto, cabe ser reconhecida a importancia da inclusao, com des
taque, do direito it duracao razoavel do processo na Constituicao Federal entre
os direitos e garantias fundamentais. De fato, a inclusao mencionada ratifica
o principle da eficiencia, trazendo, de outro lado, urn chamado it revisao dos
procedimentos adotados pelo Iudiclario em sua atuacao, para que, sob as novas
perspectivas propostas, tenha 0 objetivo indicado, como meta a ser alcancada.

Gilmar Ferreira Mendes e outros (2009, p. 545-547) tratam da dura-
~ao razoavel do processo, afigurando-se adequado transcrever suas observacoes:

AEC4512004 introduziunorma queassegura a razoavel duracaodo proces
so judiciale administrativo (art. 5°,LXXVIII). Positiva-se, assirn, no direito
constitucional,orientacao ha muito perfilhada nas convencoes internacio
nais sobredireitoshumanose que alguns autores ja consideravam implicita
na ideia de protecaojudicialefetiva, no principiodo Estadode Direitoe no
proprio postulado da dignidadeda pessoahumana.

Bcerto, por outro lado, que a pretensao que resulta da nova prescricao nao
pareceestaralem do ambitoda protecao judicialefetiva,se a entendermos
como protecao assegurada em tempo adequado.A duracao indefinida ou
ilimitada do processojudicialafetanao apenas e de formadiretaa ideia de
protecao judicial efetiva, como compromete de modo decisivoa protecao da
dignidadedapessoa humana,na medida em que permitea transforrnacao
do ser humano em objetodos processos estatais.

Dessarte, a Constituicao conferiusignificadoespecialao principio da dig
nidadehumanacomo postuladoessencialdaordemconstitucional(art. 1°,
III, da CF/88).Na sua acepcao originaria, esseprincipio proibe a utilizacao
ou transforrnacao do homem em objeto dos processos e acoes estatais. 0
Estado esta vinculadoao deverde respeito e protecao do individuo contra
exposicao a ofensas ou humilhacoes.

A proposito, em comentarios ao art. 1°daConstituicao alerna, afirma Gun
ther Durig que a submissao do homem a urn processojudicialindefinido e
sua degradacao como objeto do processo estatal atenta contra 0 principio
da protecao judicial efetiva (rechtliches Gehbr) e fere 0 principio da digni
dade humana.

Assim, tendo em vistaa indissociabilidade entreprotecao judicialefetivae
prestacao jurisdicional em prazorazoavel, e a ausencia de autonomiadesta
ultima pretensao, e que julgamos pertinente tratar da questao relativaa
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duracao indefinida ou desmesurada do processo no contexte da proteyao
judicial efetiva.

o reconhecimento de urn direito subjetivo em urn processo celere - ou com
duracao razoavel - impoe ao Poder Publico em geral e ao Poder judicia
rio, em particular, a adocao de medidas destinadas a realizar esse objetivo.
Nesse cenario, abre-se urn campo institucional destinado ao planejamento,
controle e fiscalizacao de politicas publicas de prestacao jurisdicional que
dizem respeito apropria legitimidade de intervencoes estatais que impor
tern, ao menos potencialmente, lesao ou ameaya a direitos fundamentais.

o assunto envolve temas complexos e pretens6es variadas, como a moder
nizacao e sirnplificacao do sistema processual, a criacao de orgaos judiciais
em numero adequado e a propria modernizacao e controle da prestacao
jurisdicional e de questoes relacionadas aefetividade do acesso ajustica,

o direito arazoavel duracao de proccsso, a despeito de sua complexa imple
mentacao, pode ter efeitos imediatos sobre situacoes individuals, impondo 0

relaxamento da prisao cautelar que tenha ultrapassado determinado prazo,
legitimando a adocao de medidas antecipatorias, ou ate 0 reconhecimento da
consolidacao de uma dada situacao com fundamento na seguranca juridica.

Nesse sentido, sao expressivos os precedentes do Supremo Tribunal Federal
que concedem habeascorpusem razao do excesso de prazo da prisao cau
telar. 0 Tribunal tern entendido que 0 excesso de prazo, quando nao atri
buivel adefesa, mesmo tratando-se de delito hediondo, afronta principios
constitucionais, especialmente 0 da dignidade da pessoa humana (art. 1°.
III, da CF/88); devido processo legal (art. 5·, LIV,da CF/88); presuncao de
inocencia (art. 5·, LVII, da CF/88); e razoavel duracao do processo (art. 5·,
LXXVIII, da CF/88), impondo-se, nessecaso,ao Poder [udiciario, 0 imediato
relaxamento da prisao cautelar do indiciado ou do reu,

Outra interessante hipotese de aplicacao desse imperativo de celeridade
da prestacao jurisdicional no contexte do processo penal foi afirmada pela
Segunda Turma do STF no julgamento do HC 90.617/PE. Nesse julgado,
discutia-se a possibilidade, ou nao, de reintegracao de desembargador es
tadual cautelarmente afastado de suas funcoes jurisdicionais em razao de
decisiio do Superior Tribunal de [ustica, que, nos termos do art. 29 da Lei
Complementar 35/79 (Lei Organica da Magistratura Nacional - Loman),
recebeu denuncia criminal em desfavor do magistrado paciente.

No caso concreto, a Segunda Turma reconheceu, por maioria simples de
votos (2 x 1), 0 excessivo prazo de afastamento do desembargador, 0 qual
permanecera distanciado de suas atividades por periodo superior a quatro
anos e seis meses, sem que a instrucao da acao penal instaurada nem sequer
finalizasse a fase de instrucao correspondente aoitiva de testemunhas da
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defesa e da acusacao, Alern disso, a referida Turma tambem firrnou, por
unanimidade de votos, a legitimidade da impetracao de habeascorpus como
garantia fundamental apta a levar ao conhecimento do Poder Iudiciario si
tuacoes de constrangimento ilegal ou de abuso de poder que, a depender do
caso, podem transcender a esfera da liberdade de locomocao propriamente
dita da pessoa do paciente.

Essa evolucao no tratamento jurisprudencial da duracao razoavel do pro
cesso configura-se como passo decisivo para que a propria regularidade da
trarnitacao de procedimentos investigatorios e criminais possa ser vindicada
como uma garantia fundamental que, nos termos do inciso LXXVIII, deve
ser assegurada "a todos, no ambito judicial e administrativo".

5 0 Judlclarlo brasileiro e seus novos paradigmas

a desenvolvimento tecnologico, a multiplicacao de relacoes juridicas
e suas vicissitudes, bern como 0 desenvolvimento economico traduzem uma
nova dinamica social. Surgem, portanto, as dificuldades experimentadas pelo
Iudiciario como Poder com aptidiio de solucionar adequadamente as deman
das e os conflitos que veiculam, especialmente apes a Constituicao Federal de
1988, com 0 crescimento significativo do numero de processos, 0 que afasta
a possibilidade de considerar que a situacao geral do [udiciario, no Brasil,
conferia solido alicerce it eficiencla, para que a garantia it razoavel duracao do
processo nao comportasse ser destacada, de forma expressa, entre os direitos
e garantias fundamentais consignados no artigo quinto da Constituicao Fe
deral, da mesma forma que a necessidade de mecanismos de planejamento
e gestae de suas atividades tornou-se demanda prioritaria, reclamando uma
verdadeira reforma.

A sociedade nao reconhecia, no Iudiciario, urn caminho eficiente
para resolucao dos seus conflitos. A circunstancia, alias, permanece, estando
suas atividades, frequentemente, associadas ao atraso, it lentidao, ao excesso
de formalismo. Seus integrantes, de outro lado, continuam percebidos como
distantes, inacessiveis, hermeticos, entre outros tantos adjetivos completamente
afastados do conceito de eficiencia.

No cenario apresentado, assume relevancia 0 tema da reforma do
Poder Iudiciario. Sob tal titulo, inclusive, Salvio de Figueiredo Teixeira (2001,
p. 57-59) ja afirmava que:

[...] em uma sociedade de massa, complexa, competitiva e altamente ve
loz, a engrenagem estatal ja nao satisfaz. 0 [udiciario, nesse contexto, por
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suas caracteristicas e dependencia orcamentaria, que se aliam a um modelo
desprovido de modernidade e sem planejamento eficaz, reflete ainda Com
mais eloqiiencia esse distanciamento, apresentando-se como uma maquina
pesada e herrnetica, sem as desejaveis dinamica, transparencia e atualidade.

a mesmo autor acrescentava que:

[...Jdessa moldura se conclui que, sem maiores esforcos, ha uma nitida
distincao entre 0 Judiciario que a sociedade reclama, e todos desejamos,
eo [udiciario que ai esta posto, que a todos descontenta, inclusive, e so
bretudo, aos juizes, em quem acabam recaindo as criticas generalizadas,
desconhecendo os jurisdicionados a real dimensao da problematica, quando
temos urn juiz para cada 25.000 a 29.000 habitantes (a media, na Europa,
e de urn para cada 7.000 a 10.000), sendo que 0 SupremoTribunal Federal
julga mais de 100.000 processos par ana (enquanto a Suprema Corte dos
EstadosUnidos julgamenos de 100causasem igualperiodo) e a Superior
Tribunalde[usticamaisde 150.000, numerosde langesemsimilarno plano
internacional, sendo de acrescentar que igualmente supercongestionadas
estao as instancias ordinarias,

No contexto, ressaltava a ausencia, entao, de urn orgao nacional de
planejamento estrategico para 0 Poder Iudiciario, obstaculo vencido com a
criacao do Conselho Nacional de [ustica.

Com finalidade ilustrativa, cabe ressaltar que os dados acima men
cionados quanta ao numero de processos julgados pelo Superior Tribunal de
Iustica referem-se ao ana de 2000.

Nesse tema, pode-se considerar que 0 quantitativo de processos
permanece elevado, circunstancia aferida, inclusive, atraves de consulta aos
sitios eletronicos dos tribunais. Por exemplo, segundo dados obtidos na secao
transparencia em numeros do sitio do Tribunal Regional Federal da l' Regiao",
em 2010 trarnitavam, levando-se em consideracao apenas as varas federais da
capital do Estado da Bahia, 108.124 processos.

Sem duvida, 0 Poder Iudiciario passa por urn momento de trans
formacao, de reposiclonamento, 0 que demonstra a uma situacao de crise,
conceito que, em seu conteudo, traz a possibilidade concreta de revisao tanto
do seu fundamento, quanta dos seus objetivos e de suas praticas. Tanto assim
e que Alessandro Baratta e outros (1995, p. 124) afirmam que "se a crise e tao
profunda porque a sua causa foi congenita no surgimento da modernidade,

4 Dlspontvel em: <http://www.trfLjus.br/TPNUM_WEB/>.
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talvez, para sair dela, devamos rever a propria linguagem e 0 aparato conceitual
com os quais foram fundados 0 Estado eo direito modernos",

Assim, confrontado 0 [udiciario pelas crescentes exigencies e dernan
das da sociedade contemporanea, devera assimilar a eficiencia na prestacao da
atividade jurisdicional, utilizando diversos rnecanismos, como a incorporacao
do planejamento, do controle, da uniformizacao das chamadas boas praticas
em seus diversos orgaos, sem descuidar-se da gestae, 0 que exigira dos seus
integrantes grande comprometimento com 0 objetivo de atingir suas metas e
corresponder aos anseios dos jurisdicionados.

Muitos autores tratam do poder da mudanca de um paradigma ao
permitir a percepcao diversa de uma mesma realidade, indicando a ruptura
com a tradicao, com modos antigos de ver e pensar. De todo modo, nos Iimi
tes afetos ao presente artigo, cabe a referencia as breves consideracoes sobre
o tema feitas por Stephen R. Covey (2010), quando afirma que "poderiamos
passar semanas, meses ou ate mesmo anos usando a Etica da Personalidade
para alterar atitudes e cornportamentos, sem sequer nos aproximarmos do
fenomeno da mudanca, que ocorre espontaneamente quando vemos 0 mundo
por uma nova otica". E acrescenta 0 mesmo autor as diversidades quanta ao
conteudo das mudancas de paradigmas, inclusive por sua natureza, existindo
aquelas que sao instant!meas. Para finalizar, mostra-se adequado transcrever as
ponderacoes do autor quanto ao tema, mesmo que estejam vinculadas ao relato
de uma situacao especifica, na medida em que trazem importantes subsidios
para a questao sob analise:

Tenho certeza de haver no mundo pessoas que, ao entender subitamente
a situacao real, nao sentiriam mais do que uma ponta de arrependimento,
ou uma vaga sensacao de culpa, e eontinuariam indiferentes, sentadas ao
lado daquele homemque sofria desnorteado. Par outro lado,tamberntenho
eerteza da existencia de pessoas mais sensiveis, que desde 0 inicio teriam
percebido que havia urn problema grave, e procurariam eompreender e
ajudar imediatamente.

as paradigmas Sao poderosos, pois eles eriam as lentes atraves das quais
vemos a mundo. A forca de uma mudanca de paradigma impulsiona os
saltos qualitativos, seja essa mudanca urn proeesso lento e deliberado ou
uma transformacao instantanea (COVEY, 2010, p. 45 e 46).

Nessa linha, os desafios para a mencionada mudanca de paradigma
no funcionamento da maquina judiciaria serao muitos, mas devem ser enfren
tados, Alias, como bern situa Spencer Johnson (2009, p. 14), "a adaptabilidade

?~s mudancas e uma condicao indispensavel para a sobrevivencia de pessoas e
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organizacoes, e mais ainda para seu sucesso na economia global de hoje, Quem
consegue se adaptar e recompensado".

Ratificando a percepcao, afiguram-se bern adequadas as conclus6es
de Salvio de Figueiredo Teixeira (2001, p. 61) ao estabelecer que "a trans
formacao do [udiciario brasileiro e tarefa complexa e diflcil, especialmente
porque, alem dos interesses que eventualmente sao contrariados, os vicios e
as anomalias vern de seculos, mas e viavel e imperiosa". Mas 0 mesmo autor,
em seguida, traz uma posicao essencial ao deslinde da questao, aduzindo que
"se quisermos todos, podemos realiza-la, com deterrninacao e idealismo. A
mesma determinacao e 0 mesmo idealismo que de tempos em tempos tern
mudado os horizontes do mundo em que vivemos".

Nesse ponto, a ideia posta esta vinculada a incorporacao de praticas
eficientes de planejamento e gestae na atuacao dos magistrados e de todos que
participam das atividades judiciais, 0 que, no entanto, permanece como urn
grande desafio a ser superado pelo Iudiciario, Assim deve ser para que, em urn
futuro proximo, os cidadaos esquecam 0 velho ditado relativo a Justica tardia
e a percebam viva, presente, eficaz, acessivel as suas necessidades, agil e firme
como garantia de seus direitos e guardia dos seus valores mais caros.

Com efeito, a estagnacao em nada contribui para a superacao pelo
Judiciario dos novos desafios. Alias, como bern afirma Mario Sergio Cortella
(2011), "Para ir da oportunidade ao exito e preciso enfrentar os medos de mu
danca, romper com esse sentimento e ir atras do vento oportuno. Para isso, e
preciso mudar a mentalidade. Epreciso ter uma mentalidade humilde. Uma
mentalidade moderna".

Portanto, mesmo num ambiente de insatisfacao e crise, 0 Poder [u
diciario vivenciou reformas estruturais e finalisticas, surgindo, entao, entre as
novas ferramentas que the foram conferidas para concretizacao de sua efici
encia, urn mecanisme de controle, de forma especifica e sistematica, atraves
do Conselho Nacional de Iustica, ao qual 0 legislador atribuiu, nos termos
do paragrafo quarto do art.103-B da Constituicao Federal, a cornpetencia de
controlar sua atuacao administrativa e financeira, bern assim 0 cumprimento
dos deveres funcionais dos juizes, conforme explicitado em seus incises'.

5ConstituilYao Federal- "Art.103-B. 0 Conselho Nacional de Iustlca compoe-se de 15 (quinze) mem

bros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) reconducao. sendo: (Redacao dada pela Emenda
Constitucional61, de 2009).

[...J
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o setor privado brasileiro ja havia experimentado urn processo de
modernizacao, de incorporacao de praticas e metodos de planejamento e gestae
levando muitas empresas nacionais a alcancar, inclusive, destacada expansao
pela eficiencia e qualidade dos seus resultados, seja na producao de bens, seja
na prestacao de services. Nesse processo, conquistaram posicoes proeminentes
no mercado internacional, contribuindo, de forma decisiva, para que 0 Brasil
passasse, inclusive, a integrar 0 grupo denominado Brie, formado pelas grandes
potencias em desenvolvimento, ao lado da Russia, fndia e China'.

Dessa forma, 0 processo de desenvolvimento economico e social do
pais, bern assim sua consolidacao como Estado democratico de direito, acabou

§ 4° Compete ao Conselho 0 controle da atuacao administrativa e financelra do Poder Iudiclano e do

cumprimento dos deveres funcionals dos juizes, cabendo-lhe, alem de outras atribulcoes que Ihe forem

conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
1- zelar pela autonomia do Poder Iudlciarlo e pelo cumprimento do Estatuto da Maglstratura, poden

do expedir atos regulamentares, no ambito de sua competenciu, ou recornendar providencias:

II - zelar pela observancia do art. 37 e apreciar, de oficio ou mediante provocacao, a legalidade dos

atos administrativos pratieados por membros au orgaos do Poder Iudiciarto, podendo desconstitui-los,

reve-los ou fixar prazo para que se adotem as providencias necessarias ao exato cumprimento da lei,

sem prejuizo da competencta do Tribunal de Contas da Uniao,

III - receber e conhecer das reclamacoes contra membros ou orgaos do Poder Iudictano, inclusive

contra seus services auxiliares, serventias e crgaos prestadores de services notariais e de registro que

atuem par delegacao do poder publico ou oficializados, sem prejuizo da competencta disciplinar e

correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em cursu e determinar a remocao,
a disponibilidade ou a aposentadoria com subsidlos ou proventos proporcionais ao tempo de service e

aplicar outras suncoes administrativas, assegurada ampla defesa;
IV - representar ao Ministerio Publico, no caso de crime contra a administracdo publica ou de abuso

de autortdade:
V - rever, de oficio ou mediante provocacao, os processos disciplinares de juizes e membros de trfbu

nais julgados lui menos de urn uno:

VI - elaborar semestralmente relatorio estatistico sabre processos e sentences prolatadas, por unidade

da Pederacao, nos diferentes orgaos do Poder Iudictarlo:

VII - elaborar relatorto anual, propondo as providencias que julgar necessaries, sobre a situacdo do Poder

[udiciario no Pais e as atividades do Conselho, 0 qual deve integrar mensagerndo Presidente do Supremo

Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasiiic da abertura da sessao legislative.

6"Bric e uma slgla formada pelas Ietras iniciais de Brasil, Russia, India e China, criada em 2001 pelo

economlsta Jim O'Neill, analista de mercado do grupo Goldman Sachs (urn dos maiores bancos de

investimento do mundo), no relatorlo intitulado Building Better Global Economie Brtcs. 'Ele fez urn

estudo de previsao de crescimento economico no mundo para os proximos cinquenta anos, e chegou a
conclusfio de que justamente essas quatro nacoes eram as que mats se destacavam', diz Andre Rober
to Martin, professor de Geografia Politica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da

Universidade de Sao Paulo (USP). Segundo 0 documento, dentro das proximas decadas, esses paises

ocuparao 0 topo no rankingdasrnalores economias do mundo'' - Disponivel em: < http://revistaescola.#abril.com.br/geografia/fundamentos/brie~qual-sua~importancia-economia-mundia l -480660 . sh tml>.
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contribuindo tambem para a modernizacao da maquina administrativa, me
recendo realee a transforrnacao do Poder Iudiciario nessa direcao, tendo em
vista a importancia de sua atuacao COmo garantia efetiva dos direitos reconhe
cidos a populacao, as empresas privadas e ao pr6prio Estado, suas autarquias
e empresas publicas.

Entao, a reforma do Poder Iudiciario resultante da Emenda Cons
titucional45/2004 acaba demonstrando, de certo modo, a busca de seu apri
moramento, inclusive pela criacao de orgaos de controle, nao da atividade
jurisdicional, como exercicio de Poder e, portanto, como uma das faces da
pr6pria soberania estataI, mas, sim, da sua eficiencia, absorvendo a gestae
como fundamental ao fluxo agil dos atos processuais e ao aleance de metas de
produtividade ja utilizadas no setor privado, com exito.

Nesse cenario, 0 Conselho Nacional de [ustica passa a atuar, estabe
lecendo urn planejamento estrategico/, com a fixacao das metas que seguem
transcritas, dentre elas a prornocao de capacitacao em administracao judiciaria
para os magistrados:

Meta Prioritaria 1:Iulgarquantidade igualade processosde conhecimento
distribuidos em 2010 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal:

Meta Prioritaria 2: Iulgar todos os processos de conhecimento distribuidos
(em 1°grau, 2° grau e tribunais superiores) ate 31/12/2006 e, quanta aos
processos trabalhistas, eleitorais, militares e da cornpetencia do tribunal do
Juri, ate 31/12/2007;

Meta Prloritaria 3: Reduzir em pelo menos 10% 0 acervo de processos na
fase de cumprimento ou de exccucao e, em 20%. 0 acervo de execucoes
fiscais (referencia: acervoem 31/12/2009);

Meta Prioritaria 4: Lavrare publicar todos os acordaos em ate 10 dias ap6s
a sessaode julgamento;

MetaPrioritaria5:Implantarmetodode gerenciamento de rotinas(gestiio de
processos de trabalho) empe!o menos50% dasunidades judiclarias de 1°grau;

Meta Prioritaria 6: Reduzir em pelo menos 2%0 consumo per capita (magis
trados, servidores, terceirizados e estagiarios) com energia, telefone, papel,
agua e combustive! (ano de referenda: 2009);

Meta Prioritaria 7: Disponibilizar mensalmente a produtividade dos ma
gistrados no portal do tribunal, em especiala quantidade de julgamentos
com e sem resolucao de merito e homologat6rios de acordos, subdivididos
por cornpetencia,

7Disponlvel em:<http://www.cnj.jus.br/estrategia/index.php/definidas_as-metas-prioritarias-para-2010/>.
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Meta Prioritaria 8: Promover cursos de capacitacao em administracao judi
ciaria, com no mfnimo 40 horas, para 50%dos magistrados, priorizando-se
o ensino adistancia;

Meta Prioritaria 9:Ampliarpara 2 Mbps a velocidade dos links entre a Tri
bunal e 100% das unidades judiciarias instaladas na capital e, no minimo,
20% das unidades do interior;

Meta Prioritaria 10: Realizar, por meio eletronico, 90% das comunicacoes
oficiais entre os orgaos do Poder Iudiciario, inclusive cartas precat6rias e
de ordem.

6 Conclusao

Portanto, se e certo que 0 Poder Judiciario tern buscado sua moder
nizacao, incorporando, com rapidez, as inovacoes tecnoI6gicas disponiveis em
contribuicao ao aprimoramento dos seus services, com a crescente aqulsicao de
computadores, tecnologias, bern como a aplicacao, com sucesso, de relat6rios
e de programas gerenciais, a ponto de ja abrigar os processos virtuais", muitas
reformas ainda serao necessarias para que aleance, de forma satisfat6ria, a
eficlencia em sua atuacao.

Assim, outras reforrnas estruturais ainda serao necessarias no cami
nho da modernizacao e do aleance da eficiencia pelo Poder [udiciario, absor
vendo, em seu cotidiano, a continua aplicacao do planejamento e da gestae
eficiente. 0 processo nao dispensara, de igual forma, 0 envolvimento de todos
os seus integrantes, que devem comprorneter-se com 0 desenvolvimento de
novos paradigmas para a Justica brasileira, como instituicao apta a responder
as novas demandas da sociedade, e a garantir seus direitos e sua dignidade.

Entretanto, os novos caminhos do [udiciario brasileiro, na direcao da
eficiencia de sua atuacao, ja estao sendo trilhados com a mencionada incorpo
racao de urn planejamento estrategico e a promocao crescente da necessidade
de observancia dos mecanismos disponiveis de gestae e controle, enquanto
metodos eficazes para 0 aleance da eficiencia nos seus services e, assim, ao
atendimento das novas demandas da sociedade, afastando as ideias preteritas
de morosidade, rigidez e ineficiencla.

Deve-se reconhecer, no entanto, que a transforrnacao do [udiciario
brasileiro com 0 objetivo de atender, de forma efetiva, ao principio da eficiencia

s Lei 11.419/2006 - Dispoe sobre a informatlzacao do processo judicial;altera a Lei5.869/1973 - Codlgo

Jde Processo Civil; e dd outras providencias.
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e, assim, assegurar que os processos tenham urn prazo razoavel de tramitacao
ate a respectiva conclusao, com a entrega da prestacao jurisdicional definitiva,
representa urn desafio de grande proporcao, que exigira a participacao de todos
que 0 integram, 0 auxiliam e tambem dos proprios usuaries.

o objetivo mencionado, sern duvida, exigira transforrnacoes e
rnudancas tanto nas perspectivas e estrutura do Poder [udiciario, como no
conteudo das suas praticas, com intensa promocao do treinamento e capa
citacao dos seus integrantes. Isso perrnitira a assimilacao do planejamento
continuo e da gestae eficaz e permanente, condicao para 0 reconhecimento
da legitimidade de sua atuacao de acordo com os principios que 0 norteiam,
com alicerce na Constituicao Federal, que, entre os fundamentos da Republica
Federativa do Brasil, destaca 0 respeito it dignidade da pessoa humana, que
se harmoniza com a garantia constitucional de uma duracao razoavel dos
processos judiciais.

Muitas metas firmadas pelo Iudiciario ainda estao pendentes de
atendimento, mas sua definicao e a busca continua do seu alcance ja revelam
uma vitoria significativa. Imimeros outros mecanismos de aperfeicoarnento da
atividade jurisdicional ainda deverao ser criados, como no campo legislativo,
atraves da modificacao de divers as normas processuais, tambern em face da
propria forma de atuacao dos seus integrantes, especialmente nos, magistrados,
que devemos, cada vez mais, incorporar 0 planejamento e a gestae no exercicio
de nossas funcoes jurisdicionais e administrativas.
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Juizados Especiais Federais dveis, prindpios e 0

paradigma da prestacao jurisdicional ampla,
simples, celere e efetiva

Sergio Wolneyde Oliveira Batista Guedes'

lntroducao

o Poder Iudiciarlo tem sido alvo de duras criticas referentes it mo
rosidade na prestacao jurisdicional, especialmente apos 0 advento da Consti
tuicao Federal de 1988 e, por conseguinte, dos princlpios, direitos e garantias
inerentes ao Estado democratico de direito entao inaugurado. Foi revelada,
assim, em termos quantitativos, uma alta litigiosidade contida, pelo que se
cobrou, com 0 passar do tempo, uma resposta mais rapida e efetiva, mormente
pela parcela mais carente da populacao, cujo acesso it prestacao jurisdicional
sempre foi mais dificil.

Porern, a estrutura tradicional do Poder [udiciario e 0 sistema pro
cessual civil ate entao vigente tiveram dificuldade em apresentar uma resposta
adequada e apta a absorver tallitigiosidade.

A falta do devido acesso it prestacao jurisdicional e a morosidade
nessa prestacao significavam, na pratica, alijamento de direitos e afronta aos
principios e garantias previstos na Constituicao Federal, entre os quais 0 amplo
acesso ao Poder Iudiciario (XXXVdo art. 5'), 0 devido processo legal (LIV do
art. 5') e 0 contraditorio e ampla defesa (LV do art. 5').

Contudo, nesse contexto, prescreveu-se, no art. 98, I, da Constituicao
Federal de 1988, a criacao dos juizados especiais, nos seguintes termos:

Art.98. A Uniao, no DistritoFederal enos Territorios, e os Estadoscriarao:

I - juizados especiais, providos por juizes togados, ou togados e leigos,
competentes para a conciliacao, 0 julgamento e a execucao de causas dveis
de menor complexidade e infracoes penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumariissimo, permitidos, nas hipoteses

1[uiz federalsubstituto.
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previstas em lei, a transacaoe 0 julgamento de recursos por turmas de juizes
de primeiro grau;

E, num segundo mornento, estabeleceu-se que a lei federal disporia
sobre a criacao de juizados especiais no ambito da Iustica Federal, acrescen
tando-se, por intermedio da EC 22/99, 0 paragrafo unico desse artigo (apos
renumerado para § i- pela EC 45/2004), in verbis:

§ l' Lei federal disporasobrea criacao de juizados especiais no ambitoda
IusticaFederal. (Renumerado pelaEmendaConstitucional4S, de 2004)

Dessa forma, conforme prelecionam Fernando da Costa Tourinho
Neto e Joel Dias Figueira Junior (2007, p. 44):

Buscou-se, desde entao, concretizar 0 oferecimento de uma nova forma de
justica com 0 advento do novo milenio, de maneiraa equacionar0 acesso
ajurisdicao federal com a instrumentalidade e a efetivacao do processo
(acesso a ordemjuridica justa), mediante a reducao da litigiosidade contida,
diminuindo-se de maneira reflexa a carga de demandasda Iustica Federal
cornum e solucionando-se as lides criminais envolvendo delitos denomi
nados de "rnenor potencial ofensivo",

Consequentemente foi editada a Lei 10.259,de 10/07/2001, que dis
pos sobre a instituicao dos )uizados Especiais civeis e criminais no ambito
da [ustica Federal, estabelecendo-se tambem a aplicacao subsidiaria da Lei
9.099/1995, ate entao aplicada apenas aos )uizados Especiais Estaduais.

Sustentam com propriedade os precitados autores que tal micros
sistema nao versa apenas sabre urn novo procedimento sumariisslmo, mas
sobre um novo processo especialissimo e um rito diferenciado de origem
e fundamento constitucional (TOURINHO NETO; FIGUEIRA )UNIOR,
2007, p. 47-48).

Como se vera, 0 sistema dos )uizados Especiais Federais dveis esta
voltado, especialmente, para a ampla, simplificada, rapida e efetiva prestacao
jurisdicional, sendo informado por principios comprometidos com esse de
siderato.

2 Princfpios dosJuizados Especiais Federais cfveis

Os principios especificos dos )uizados Especiais Federais dveis estao
arrolados no art. 2' da Lei 9.099/1990:"0 processo orientar-se-a pelos criterios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,

Jmscando, sempre que possivel, a conciliacao".
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Tais principios estao na base do sistema dos Iuizados Especiais
Federais civeis e, como se vera, tern, em seu conjunto, como modelo e deside
rato, a prestacao jurisdicional ampla, simples, celere e efetiva. Senao vejamos:

2.1 Prindpio da oralidade

Trata-se de principio geral de direito processual, mas que ganha
irnportancia no sistema dos Juizados Especiais Federais civeis, porquanto,
iuntamente com os demais principios correlatos, tern como paradigma a maior
celeridade e efetividade na prestacao jurisdicional.

A respeito deste principio, preleciona Antonio Carlos de Araujo
Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Candido Rangel Dinamarco (2006, p. 348)
iue hodiernamente e raro 0 procedimento oral na sua forma pura, mas tern
:e adotado 0 procedimento misto, na cornbinacao dos do is procedimentos,
oral e escrito, sendo que pode haver ate predominancia quantitativa da pa
.avra escrita. Igualmente, sustentam que 0 mencionado principio representa
.im complexo de ideias e de caracteres que se traduzem em varies principios
Hstintos (2006):

[...j

Mais do que a verdadeira oralidade, em seu sentido primitive, a oralidade
entre nos representa urn complexo de ideias e de caracteres que se tradu
zem em varies principios distintos, ainda que intimamente ligados entre
si, dando ao procedimento oral seu aspecto particular: os principios da
concentracao, da imediacao ou imediatidade, da identidade fisica do juiz,
da irrecorribilidade das interlocut6rias.

o princlpio da imedim;ao exige a contato direito do juiz com as partes e as
provas, a fim de que receba, sem intermediarios, 0 material de que se ser
vim.para julgar (a imediacao nao esta necessariamente ligada aoralidade,
mas historicamente os dois principios sempre andaram consideravelmente
juntos). Como corolario indispensavel da imediacao, segue-se 0 principia
da identidade fisica do juiz: a magistrado deve ser a mesmo, do comeco
ao fim da instrucao oral, salvo casos excepcionais, para que 0 julgamento
nao seja feito por urn juiz que nao teve contato direto com os atos pro
cessuais. A aplicacao dos principios mencionados completa-se com a da
concentrardo da causa em urn periodo breve, reduzindo-se a uma unica
ou poucas audiencias, em curtos intervalos. E, enfim, para concretizar a
oralidade e a concentracao, faz-se necessaria a irrecorribilidade das in
terlocut6rias, ou seja, das decis6es proferidas no curso do processo, sem
deterrninar-Ihe a extincao,

[...J
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Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Junior (2007,
p. 62) apontam a incidencia do principio da oralidade na legislacao dos [ui
zados Especiais:

o legislador,atendo ao principia da oralidade, dispos, quantos aos Iuizados
Especiais, que: a composicao dos danos civis sera homologada pelo juiz
mediante sentenca irrecarrivel (art. 74 da Lei 9.099/1995), s6 as atos ex
clusivamente essenciais serao objeto de registro escrito (art. 65, § 3°, da Lei
9.099/1995); nenhum ata sera adiado (art. 80 da Lei 9.099/1995); todas as
provas serao produzidas na audiencia de instrucao e julgamento (art. 81, §

1°,da Lei9.099/1995); a sentenca sera proferida em audiencia (art. 81, § 2°,
da Lei 9.099/1995); sornente sera admitido recurso de sentenca definitiva,
salvo nos casas do art. 4° (cf. art. 5° da Lei 10.25912001).

Seguindo essa orientacao, e possivel acrescentar que os seguintes
dispositivos da Lei 9.099/1995 sao informados pelo principio da oralidade e
pelos demais principios a ele relacionados: a) serao deeididos de plano todos
os ineidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiencia
e as demais questoes serao deeididas na sentenca (art. 29, caput); b) sobre os
documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-a imediatamente
a parte contraria, sem interrupcao da audiencia (paragrafo unico do art. 29);
c) a prova oral nao sera reduzida por escrito, devendo a sentenca referir, no
esseneial, os informes trazidos nos depoimentos (art. 36); d) da sentenca ho
mologat6ria nao cabera recurso, tendo eficacia de titulo executivo (paragrafo
unico do art. 22, clc 0 art. 41).

Por outro lado, em face da figura do conciliador (art. 18,2' parte, Lei
10.259/2001, c/c os arts. 16 e 26 da Lei 12.153/2009), houve certa mitigacao do
principio da identidade fisiea e da imediacao, na medida em que 0 conciliador,
sob a supervisao do juiz, pode conduzir a audiencia de conciliacao, bern como,
para fins de encaminhamento da composicao amigavel, podera ouvir as par
tes e testemunhas sobre os contornos faticos da controversia, e, nao obtida a
conciliacao, cabera ao juiz presidir a instrucao do processo, podendo dispensar
novos depoimentos, se entender suficientes para 0 julgamento da causa os
esclareeimentos ja constantes dos autos e nao houver impugnacao das partes'.

2Nesse sentido, alias,e0 Enunciado45 do Fonajef: "Havendo continuae permanente fiscalizacao do julz
togado,concllladores cntertosamente escolhidos pelo Iuiz, poderao, para certas marertas, realtzar atos
in¥rutorios previa mente determtnados, como reducao a termo de depoimentos, nao se admitindo,
e,ntudo, prolacao de sentence a ser homologada".
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2.2 Prindpies da simplicidade e da informalidade

Entende Humberto Theodoro JUnior por principio da simplicidade
que "[...] 0 feito deve fluir sem ensejar incidentes processuais, como as inter
vencoes de terceiros, 0 que, todavia, nao impede 0 cabimento das excecoes
processuais (suspeicao ou impedimento do juiz)" e, quanto ao principio
da informalidade, aduz que "A informalidade dispensa solenidades para os
atos processuais, que poderao ser praticados pela propria parte, sem.a obri
gatoriedade da intervencao tecnica do advogado" (THEODORa JUNIOR,
2007, p. 488).

Veja que os dois principios especificos ora mencionados tern como mo
delo e objetivo a simplificacao,celeridade e efetividadeda prestacao jurisclicional.

Como exemplo da incidencia dos principios ora tratados, podemos
citar os seguintes dispositivos: a) "Nao se admitira, no processo, qualquer forma
de intervcncao de terceiro nem de assistencia, Admitir-se-a 0 litisconsorcio"
(art. 10 da Lei 9.099/1995): b) "0 processo instaurar-se-a com a apresentacao
do pedido, escrito ou oral, aSecretaria do Iuizado" (art. 14 da Lei 9.099/1995)
(destacamos); c) "Do pedido constarao, de forma simples e em linguagem acessi
vel [...]" (§ I" do art. 14 da Lei 9.099/1995) (destacamos), d) "0 pedido oral sera
reduzido a escrito pela Secretaria do Iuizado, podendo ser utilizado 0 sistema
de fichas ou formularies impressos" (§ 3' do art. 14 da Lei 9.099/1995): e) "As
partes poderao designar, por escrito, representantes para a causa, advogado
ou nao" (art. 10, caput, da Lei 10.259/2001).

2.3 Prindpie da economia precessual e prindpies consectarios

Sao principios nao so aplicaveis ao sistema dos Juizados Especiais
Federais, ja que tambern sao principios gerais de direito processual. Todavia,
como se vera, igualmente, tern por paradigma a celeridade e a efetividade na
prestacao jurisdicional, pelo que estao em relevante posicao no microssistema
dos Juizados Especiais Federais civeis.

A proposito, no que tange aaplicacao do principio da economia
processual no ambito dos Juizados Especiais Federais, mister se faz consignar
licao de Guilherme Bollorini Pereira (2004, p. 45), segundo 0 qual tal principio:

[...]eo principiamotriz dos juizados especiais, tantodos federais como dos
estaduais. a processodevebuscar, no menor espac;o de tempopossivel, satis
fazer aspartescom a prestacao jurisdicionalrapida e segura,sem delongas.
Praticado urnato processual, mesmo em forma nao prevista em lei, mas
que atingesuafinalidade, semqualquerprejuizo para aspartes,eleevalido.
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Tern por escopo obter, segundo Moacyr Amaral Santos (1997, P. 68
apud), "0 maximo resultado com 0 minimo emprego possivel de atividades
processuais" (apud TOURINHO NETO: FIGUEIRA JUNIOR, 2005, p. 415).

Outrossim, segundo Antonio Carlos de Araujo Cintra, Ada Pelle
grini Grinover e Candido Rangel Dinamarco, 0 referido principio tern por
consectarios os principios do aproveitamento dos atos processuais (art. 250
do CPe) e da instrumentalidade das formas', 0 qual, por sua, vez "quer que so
sejam anulados os atos imperfeitos se 0 objetivo nao tiver sido atingido (0 que
interessa, afinal, e0 objetivo do ato, nao 0 ato em si mesmo) [...]" (CINTRA, et
a12006, 366). Prelecionam ainda que a adocao de procedimentos sumarissimos
epostulado do principio da economia processual, uma vez que acarreta maior
celeridade na prestacao jurisdicional (CINTRA et al, 2006, p. 79).

Destaque-se sustentar ainda Carreira Alvim, tratando do principio
da economia processual, que, "Em favor desse principio, atua outro principio,
segundo 0 qual nenhum ato processual deve ser corrigido, repetido, ou anulado,
se da sua inobservancia nenhum prejuizo tiver resultado para a parte contraria
(principio da sanacao ou sanabilidade)" (ALVIM, 2003, p. 49).

A titulo de incidencia dos principios da economia processual, da ins
trumentalidade e da sanabilidade, podemos mencionar os seguintes preceitos
legais: a) "as atos processuais serao validos sempre que preencherem as finali
dades para as quais forem realizados, atendidos os criterios indicados no art. 2'
desta Lei" (art. 13, caput, da Lei 9.099/1995): b) "Nao se pronunciara qualquer
nulidade sem que tenha havido prejuizo'' (§ l' do art. 13 da Lei 9.099/1995):
c) "0 comparecimento espontaneo suprira a falta ou nulidade da citacao" (§ 3'
do art. 18 da Lei 9.099/1995): d) "As intimacoes serao feitas na forma prevista
para citacao, ou por qualquer outro meio idoneo de comunicacao" (art. 19 da
Lei 9.099/1995): e) "Dos atos praticados na audiencia, considerar-se-ao desde
logo cientes as partes" (§ l' do art. 19 da Lei 9.099/1995).

2.4 Prindpie da celeridade

a principio em apre<;o dispensa maiores comentarios quanto asua
importancia no sistema dos [uizados Especiais Federais civeis, mormente por
que Ihe einsito 0 modelo da rapida prestacao jurisdicional.

Alias, esta em sintonia com a garantia constitucional a duracao ra
zoavelmente celere do processo (art. 5' da LXXVIII da CF/88). Igualmente,

,;Conf. CINTRA (2006, p. 79),
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esta em conformidade com 0 disposto no art. 98, I, da Constituicao Federal de
1988, que preve que os juizados especiais terao procedimento sumariissimo,
bern assim permitiu, nas hipoteses previstas em lei, a transacao e 0 julgamento
de recursos por turmas de juizes de primeiro grau.

Por outro lado, informa Ricardo Cunha Chimenti (1999, p. 12) que
a maior expectativa gerada pelo sistema dos Iuizados Especiais ea promessa
de celeridade sem ofensa ao principio da seguranca das relacoes juridicas.

Percebe-se a incldencia do referido principio em varios dispositivos
da Lei 9.099/1995 como na Lei 10.259/2001, os quais, em regra, permitem
uma maiar celeridade na trarnitacao do processo, como, por exemplo: a) "Nao
se admitira, no processo, qualquer forma de intervencao de terceiro nem de
assistencia. Admitir-se-a 0 Iitisconsorcio" (art. 10 da Lei 9.099); b) "Na audi
encia de instrucao e julgamento serao ouvidas as partes, colhida a prova e, em
seguida, proferida a sentenca" (art. 28 da Lei 9.099/1991); c) "Serao decididos
de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento
da audiencia. As demais questoes serao decididas na sentenca" (art. 29, caput,
da Lei 9.099/1991); d) "Sobre os documentos apresentados por uma das partes,
manifestar-se-a imediatamente a parte contraria, sem interrupcao da audiencia"
(paragrafo unico da Lei 9.099/1991); e) "Exceto nos casos do art. 4", somente
sera admitido recurso de sentenca definitiva" (art. 5' da Lei 10.259/2001).

2.5 Outros prindpios presentes no sistema dos Juizados Especiais
Federais dveis

Ha tambem outros principios gerais do processo que informam 0

microssistema dos Juizados Especiais Federais civeis, em que e possivel depre
ender os paradigmas de simplificacao, ampliacao, celeridade e efetividade da
prestacao jurisdicional.

Veja que Guilherme Bollorini Pereira (2004, p. 38), seguindo as li
coes de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, aponta outros principios de carater
geral de acesso a [ustica que informam os Juizados Especiais Federais, entre
os quais 0 principia da acessibilidade, que "pressupce a 'existencia de pessoas
(sujeitos de direito) capazes de estar em juizo', mas sem limitacoes de ordem
financeira, com manejo adequado e efetivo dos instrumentos legais postos a
disposicao, tanto judiciais como extrajudiciais, sempre visando a efetivacao de
seus direitos"; 0 principia da operosidade, pelo qual "todos os envolvidos, direta
ou indiretamente, na atividade judicial, devem atuar de maneira produtiva e
com maximo empenho, com a finalidade, sempre presente, de 'assegurar 0
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efetivo acesso a [ustica'"; 0 principio da utilidade, pelo qual Ii assegurado ao
vencedor no processo tudo aquilo que 0 direito the concede, assim como, de seu

lado, sugere ainda 0 principio da igualdade absoluta das partes no processo, "[ ...]
significando identicos direitos e deveres processuais conferidos as partes, sem
discriminacoes no tocante aos prazos processuais da Fazenda Publica Federal,
e sem 0 privilegio do reexame necessario, abolido por completo nas causas de
competencia dos [uizados Especiais Federais (art. 13 da Lei 10.259/2001)".

Quanto ao principio da operosidade, impoe-se salientar a necessidade
de que 0 empenho nao fique apenas restrito aos orgaos do Poder [udiciario
integrantes do JEF, mas que as partes elou seus representantes tambern parti
cipem, de forma ativa e diligente, na busca de uma rapida e efetiva prestacao
jurisdicional, mormente na medida em que 0 sistema do JEFpermite urn maiar
acesso a tal prestacao, com isencao de custas e honorarios no juizo monoera
tico, bern como a possibilidade de se postular em juizo sem a representacao
por advogado.

A ampliacao do acesso a prestacao jurisdicional a uma parcela da
populacao mais carente e ate entao alijada de seus direitos nao pode servir
de justificativa para a negligencia ou falta de compromisso com 0 processo e
seus atos. Isso porque tal acesso ampliado, a meu sentir, implica afirmacao da
cidadania, pelo que acarreta nao s6 direitos, mas tambern os deveres inerentes.

Jose Afonso da Silva (2006, p. 36), ao tratar da nova dimensao da
cidadania, preleciona que:

[...] consiste consciencia de pertinencia asociedade estatal como titular de
direitos fundamentais, de dignidade como pessoa humana, da integraciio
participativa no processo de poder, com a igualconsciencia de que essa situ
afao subjetiva envolve tambem deveres de respeito adignidade do outro, de

contribuirpara a aperfeicoamento de todos. (Destacamos.)

A meu sentir, sao informadas pelo principio da operosidade, por
exemplo, as hip6teses de extincao do processo previstas no art. 51 da Lei
9.099/1995: a) "quando 0 autor deixar de comparecer a qualquer das audi
encias do processo" (I); b) "quando, falecido 0 autor, a habilitacao depender
de sentenca ou nao se der no prazo de trinta dias" (V); c) "quando, falecido 0

reu, 0 autor nao promover a citacao dos sucessores no prazo de trinta dias da
ciencia do fato" (VI). A proposito, 0 § l' desse artigo prescreve que a extincao
do processo independera, em qualquer hipotese, de previa intimacao pessoal,

1I'uas partes.
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Com relacao ao principio da utilidade, percebe-se sua incidencia
nos seguintes dispositivos da Lei 10.25912001, especialmente dos arts. 16 e
17: a) "0 cumprimento do acordo OU da sentenca, com transite emjulgado,
que imponham obrigacao de fazer, nao fazer ou entrega de coisa certa, sera
efetuado mediante oficio do [uiz it autoridade citada para a causa, com copia
da sentenca ou do acordo" (art. 16); b) "Tratando-se de obrigacao de pagar
quantia certa, apos 0 transite em julgado da decisao, 0 pagamento sera efetu
ado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisicao, por ordem
do juiz, it autoridade citada para a causa, na agencia mais proxima da Caixa
Economica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatorio"
(art. 17, caput); c) "Para os efeitos do § 3" do art. 100 da Constituicao Federal,
as obrigacoes ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independen
temente de precatorio, terao como limite 0 mesmo valor estabelecido nesta Lei
para a competencia do juizado Especial Federal Civel (art. 3", caput)" (§ l' do
art. 17); d) "Desatendida a requisicao judicial, 0 Iuiz determinara 0 sequestro
do numerario suficiente ao cumprimento da decisao" (§ 2' do art. 17).

Veja que a execucao se da no bojo do mesmo processo, dispensando,
pols, 0 processo de execucao autonorno, e, nos termos dos dispositivos supra
transcritos, uma vez transitada em julgado a sentenca, da-se inicio it execucao
do julgado. Segundo sustenta Guilherme Bollorini Pereira (2004, p. 202), nao
ha necessidade de 0 exequente requerer para que 0 juiz oficie it re para que
cumpra a sentenca,

3 Particularidades do sistema dos Juizados Especiais Federais
dveis, a apllcacao excepcional do C6digo de Processo Civil e
a garantia constitucional da duracao razoavelmente celere do
processo

Conforme epossive! constatar, 0 microssistema dos [uizados Espe
ciais Federais civeis tem como objetivo e paradigma uma prestacao jurisdi
cional ampla, simples, rapida e efetiva, significando, como ja se disse alhures,
verdadeiro "acesso it ordem juridica justa" (TOURINHO NETO; FIGUEIRA
JUNIOR, 2007, p. 44).

Destarte, em face das particularidades desse sistema e de seu modelo
processual, a aplica~ao do Codigo de Processo Civil deve se dar apenas nos
casos em que houver omissao na legisla~aoespecifica e se for compativel com
tal sistema e seus principios.
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Alias, segundo escolio de Antonio F. S. do Amaral e Silva e [airo
Gilberto Schafer (2007, p. 19):

Somente em ultimo caso devemos recorrer ao C6digo de Processo Civil,
a mais formal das Iegislacoes procedimentais. Ate porque as novas leis de
processo (Lei9.099e Lei 10.259) sao, na verdade, alternativas itvelha forma
de processar, instruir e julgar. Ao chamarmos 0 CPC para resolver os novos
conflitos, estaremos criando urn quarto genero processual, Com certeza, 0

pior de todos, pois advindo da mistura de prindpios diferentes e, muitas
vezes, antagonicos.

E tambem 0 que se depreende da Iicao de Fernando da Costa Tou-
rinho Neto e joel Dias Figueira junior (2007, p. 61):

Dessa feita, ha de se rechacar a inaplicabilidade absoluta das normas de
processo delineadas na referida codificacao: ha que se observar, isto sirn,
que elas s6 terao incidencia em casos excepcionais, na hip6tese de ornissao
legislativa dos microssisternas e desde que se encontrem em perfeita con
sonancia com os principios orientadores dos Iuizados Especiais Federais
(diga-se 0 mesmo a respeito dos Iuizados Estaduais).

E tambern em razao dessas especificidades do sistema dos [uizados
Especiais Federais civeis, este configura instrumento da garantia constitucio
nal da duracao razoavelmente celere do processo prevista no inciso LXXVIII,
incluido pe!a EC 45, de 2004, segundo 0 qual: "a todos, no ambito judicial e
administrativo, sao assegurados a razoavel duracao do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitacao".

Acerca da duracao razoavel do processo, impoe seja colacionado tre
cho do julgamento no TRF4, HC 2008.04.00.000136-2, Selima Turma, relatora
Vera Lucia Feil Ponciano, D.E. 14/02/2008:

[...] I. A questao da razoavel duracao do processo e entendida em varies
paises como uma projecao do principio do devido processo legal, conforme
reconhecido inicialmente na Convencao Europeia para Salvaguardados Di
reitos do Homem e das LiberdadesFundamentais (Roma, 4 de novembro de
1950).Influenciada pelo pacto europeu, a Convencao Americana de Direitos
Humanos de 1969, tarnbem conhecida como Pacto de San Jose da Costa
Rica, da qual 0 Brasil foi signatario, internalizada no direito brasileiro por
meio do Decreto 678, de 06111/1992, tratou, no art. 8', do devido processo
e da celeridade [...]

Ao analisar as dimens6es juridico-constitucionais do direito ao pro
J cesso equitativo, Canotilho (2009, p. 499) defende que tal direito tambern im-
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plica, alern da garantia de uma protecao juridica eficaz, que seja temporalmente
adequada, no que particularmente sustenta que:

[...] ao demandante de uma proteccao jurldica deve ser reconhecida a pos
sibilidade de, em tempo uti! (x-cadequacao temporal», <cjustica tempo
ralmente adequada»), obter uma sentenca executoria com forca de caso
julgado - «a justica tardia equivale a uma denegacao da justicao» (cfr,
supra) [...J

Par outro lado, a citado autor sustenta que a justica em tempo ade
quado nao significa necessariamente justica acelerada, a qual, em razao da dimi

nuicao das garantias, pode conduzir it injustica material. Portanto, a celeridade
ha de ser sopesada com as demais garantias processuais para que configure, de
fato, projecao do devido processo legal, e nao sua supressao.

Conclusao

Conclui-se, par fim, que a Poder [udiciario e a Processo Civil tradi
cionais, ante as criticas referentes it demora na prestacao jurisdicional, sobre

tudo em face do advento da Constituicao Federal de 1988, tiveram dificuldade
em apresentar uma resposta adequada e apta a absorver a alta litigiosidade

contida, sendo que tal morosidade significava, na pratica, alijamento de direitos
e afronta aos principios e garantias previstos na Constituicao Federal, entre as

quais a amplo acesso ao Poder Iudiciario (XXXV do art. 5°), a devido processo
legal (LIV do art. 50) eo contraditorio e a ampla defesa (LV do art. 50).

Contudo, a art. 98, I, da Constituicao Federal de 1988 previu a cria
~ao dos juizados especiais, e, num segundo momenta, estabeleceu-se que a
lei federal disporia sabre a criacao de juizados especiais no ambito da [ustica
Federal, acrescentando-se, par interrnedio da EC 22/99, a paragrafo unico

desse artigo (apos renumerado para § 1° pela EC 45/2004). Posteriormente, foi

editada a Lei 10.259, de 10/07/2001, que disp6s sabre a instituicao dos [uizados
Especiais civeis e criminais no ambito da Iustica Federal, estabelecendo ainda

a aplicacao subsidiaria da Lei 9.099/1995, ate entao com aplicacao restrita aos
Juizados Especiais Estaduais.

Viu-se, em seguida, que a microssistema dos Iuizados Especiais Fe
derais nao era apenas um novo procedimento sumariissimo, mas sobre um
novo processo especialissimo e urn rita diferenciado de origem e fundamento
constitucional.

II Jornada de Planejamento e Gestae

Apes, foram estudados as principios que estao na base do sistema
dos Juizados Especiais Federais civeis.

Tratou-se, primeiramente, do principia da oralidade, destacando-se
que tal principia representa urn cornplexo de ideias e de caracteres que se tra
duzem em varies principios distintos, sendo eles as principios da concentracao,
da imediacao au imediatidade, da identidade fisica do juiz, da irrecorribilidade
das interlocutorlas. Em seguida, foram analisados as principios da simplici
dade, da informalidade, da economia processual, do aproveitamento dos atos
processuais, da instrumentalidade das formas, da sanacao (au sanabilidade)
e da celeridade.

Tambem foram apresentados outros principios gerais do processo
que informam microssistema dos Iuizados Especiais Federais civeis, sendo eles
as principios da acessibilidade, da operosidade, da utilidade e da igualdade
absoluta das partes no processo.

Na analise desses principios, foi possivel verificar que, em seu con
junto, tern par objetivo e paradigma a prestacao jurisdicional ampla, simples,
eelere e efetiva.

Assim, em face dessas particularidades do microssistema dos Iuiza
dos Especiais Federais civeis e de seu modelo processual, constatou-se que a
aplicacao do Ccdigo de Processo Civil deve se dar apenas nos casas em que
houver omissao na legislacao especifica e se for compativel com tal sistema e
seus principios.

Par fim, tambern em razao dessas especificidades, foi assinalado
que a sistema dos Iuizados Especiais Federais civeis configura instrumento
da garantia constitucional da duracao razoavelmente eel ere do processo
prevista no inciso LXXVIII, incluido pela EC 45, de 2004, que, par sua vez, e
projecao do principia do devido processo legal. Par outro lado, asseverou-se
que a celeridade devera ser sopesada com as de rna is garantias processuais
para que configure, de fate, projecao do devido processo legal, e nao sua
supressao.
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Reflex6es a respeito do tema de gestao de pessoas

Silvia Elena PetryWieser l

Esclareco que e dificil escrever a respeito de gestae de pessoas, nao
s6 por nunca ter me dedicado a estudar profundamente 0 assunto e saber do
risco inerente de apresentar urn texto superficial, mas principalmente porque,
embora esteja refletindo a respeito do tema, nao obtive ainda 0 sucesso espe
rado no meu ambiente de trabalho a ponto de me sentir avontade para levar

a terceiros 0 que eu penso.

Sendo assim, pe~o ao leitor que examine 0 que escrevi apenas como
breves reflex6es decorrentes da solicitacao da Esmaf para compartilhar as mi
nhas divagacoes a respeito do curso de gestae oferecido.

Parto de algumas importantes pondcracoes feitas pelo professor de
filosofia da PUC de Sao Paulo, 0 fil6sofo Mario Sergio Cortella em sua palestra
Qual Ii a tua obra?:

a) necessidade sempre de darmos 0 nosso melhor em tudo que fi-
zermos;

b) sempre se ter em mente que a finalidade do poder e servir e nao
servir a si mesmo.

Bern, assume que, ap6s trabalhar na Justica ha quatorze anos, estando
ha oito anos em uma vara de competencia mista com mais de 8.000 processos
na tramitacao ajustada, receio sentir que apenas "enxugo gelo'", estando envol
vida por uma certa letargia, tendo todas as rotinas pre-deterrninadas e sequer
possuindo tempo para refletir a respeito dos diversos temas que aparecem na
minha mesa todos os dias.

Mas sei que 0 pouco poder que tenho e para servir e sera que estou
servindo pouco? Sera que a minha atuacao e mediocre? Sed. que era isso 0 que
me propus quando ingressei na magistratura?

1Iulza federal.

~42"Enxugar gelo'' - expresseo muito utilizada na Iusttca, significa que 0 service nunca chega ao tim.



Esccla de Magistratura Federal da 1il Reqiao

Dizem que eburrice sonhar em mudar 0 mundo aos quarenta; isso so
epossive! se sonhar-se aos vinte anos. Mas podemos adaptar 0 sonho e querer
apenas contribuir para que 0 mundo melhore, nao?

Bern comecei a pensar no que poderia ser alterado no meu trabalho,
saindo da frente do nosso novo grande irrnao, que e0 computador, e olhando
a minha volta: alern de urn locallotado de processos azuis, rosa e laranja, vejo
tambern diversas pessoas trabalhando ao meu lado.

Eis a equipe na qual eu me insiro. Quem esta do lado de dentro do
nosso balcao sabe que existe 0 trabalho essencial de outras rnaos que juntam
peticoes, despacham, certificam, expedem mandados, publicam, atendem bal
cao, minutam sentencas, ainda que caiba aos juizes examinar antes de assinar
os atos praticados e ao diretor fiscalizar, mas nada efeito sem essa equipe.

Logo, faco parte de urn microcosmo no ambito da Iustica, Entendo
tambern que nao se chega a lugar nenhum sem se demonstrar as pessoas que
comp6em esse microcosmo, chamado vara, a importancia do service de cada
urn para Justica,

Lembro bern das palavras de Mario Sergio Cortella e Eugenio Mussak
(2009, p. 114):

[...] lideres sao individuos que necessariamente tern dois focos. Hoje in
sistimos muito que temos que ser focados naquilo que fazernos, porque,
se nao formos focados iremos desperdicar energia. E 0 lider tern sempre
dois focos: "Urn foco e0 resultado que ele deseja atingir e 0 outro sao as
pessoas que vao ajuda-lo a atingir aquele resultado. Tente visualizar esse
grafico Blake e Mounton criaram urn teste que qualquer pessoa pode fazer
na internet; assim ele ficara sabendo se a sua tendencia eser urn lider mais
focado nos resultados - e, no caso ser urn lider mais apolineo - ou se ele
emais focado nas pessoas - e, entao seria urn lider mais dionisiaco. E, ao
perceber-se, a pessoa poderia fazer a devida correcao de rumo. 0 ideal e
que ela nao esteja no quadrante inferior direito, sendo totalmente focada
no resultado, totalmente apolinea; ou que se situe no quadrante superior
esquerdo, sendo, portanto urnlider que pode apaixonar as pessoas, mas que
podera perder 0 respeito, porque esquece 0 resultado. As pessoas desejam
urn lider que as conduza ao resultado.

Saindo do meu foco de resultado, constato que ha urn fator des
motivador intrinseco para a equipe, pois, para as partes e advogados, apa
rentemente, so existe a figura do juiz que assina 0 processo, ou seja, nao ha
o conhecimento direto da importancia que representa para 0 processo 0

trabalho dos servidores.
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Desta forma, preciso garantir urn comprometimento maior da minha
equipe de trabalho. Mas como?

Ap6s alguns anos na Iustica, ja percebi que 0 simples elogio por si nao
fara minha equipe mais comprometida, isso porque podemos correr 0 risco
de nos esquecermos de pessoas importantes para 0 sucesso da empreitada; as
vezes, aparentemente, algumas pessoas se dedicaram menos, mas fizeram 0

maximo que entendiam possive!. Tambem existe 0 elogio feito a todo 0 grupo,
mas que pode acarretar 0 famoso - digamos - "desernpenho padrao", pois,
se a pessoa que recebe 0 mesmo elogio que outro se dedicou menos, qual e0

motivo para que posteriormente se dedique mais?

Vejo a importancia da opiniao da equipe como fator essencial de
garantia de comprometimento, alem de perceber sua importancia pratica,
pois sao pessoas que lidam diretamente com uma imensa gama de tarefas
diferentes da minha, uma vez que ainda entendo que 0 enfoque maior do
trabalho do juiz deve estar no exame dos fatos existentes no processo.

Tambem nao hi duvida que as pessoas sabem mais a respeito do
seu trabalho do que a organizacao permite que elas demonstrem, conforme
exemplo do capitao de mar e guerra D. Michael Abrashoff (2006, p. 52), em que
urn dos marinheiros de seu navio, com 0 qual conversou, sugeriu que, em vez

de pintarem os navios seis vezes por ano em razao da oxidacao dos parafusos,
como era habito na marinha americana, 0 que acarretava que, a cada dois meses,
os marinheiros mais jovens despendessem urn tempo enorme lixando e pin
tando os navios, se utilizassem parafusos de aco inoxidavel. Segundo 0 capitao
de mar e guerra tal simples mudanca permitiu que a Marinha economizasse
tempo e dinheiro, pois comecou a pintar os navios somente uma vez por ano.

Ora, essa simples ideia que economizou tempo, mao de obra e di
nheiro para a Marinha americana partiu de urn jovem marinheiro, pois era ele
que trabalhava na pintura do navio. Com certeza, creio eu, seria mais dificil
urn Comodoro, em razao das muitas estrategias globais que deve examinar em
seu trabalho, olhar para a questao do parafuso, contudo tal detalhe fez uma
diferenca enorme.

Volto as palavras do comandante Abrashoff (2006):

Pouco tempo depois de assumir 0 comando do navio Benfold prometi a
mim mesmo considerar cada encontro com qualquerpessoa do navio como
a coisa mais importante do mom ento. Nao foi facil para mim, e nao sal tao
bern assim, mas 0 entusiasmo da minha tripulacao e as suas ideias inteli
gentes me ajudaram a perserverar.
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Desta forma, vejo a importancia de confiar na minha equipe, mais
uma vez citando 0 capitao de mar e guerra Abrashoff (2006):

Tambern constato que 0 rumo do sucesso e dar as tropas toda a responsa
bilidade que esteja ao alcance delas e entao ficar observando, mas a con
fianca e uma via de mao dupla: voce precisa fazer jus a ela e voce s6 faz jus
a confianca ao concede-lao

Com efeito, mais uma vez, lembro-me do receio de parecer presun
cosa, porque, em urn passado recente, passei por alguns percalcos series com a
equipe com a qual trabalbo, quando permiti que desavencas internas minassem
o trabalho da equipe.

Sendo assim, repensando os meus erros, constato que, embora nunca
tenha deixado de acreditar no espirito de equipe, reconheco que a impedi de
progredir em nao ser assertiva no tocante as metas a serem atingidas e nao
estimular mais 0 espirito de uniao,

Acredito hoje que meu principal desafio nao eso fazer com que as
pessoas se sintam donas da instltuicao, mas que percebam que devem deixar
de lado todas as diferencas individuais e trabalhar todas juntas para 0 bern da
[ustica.

Imagino que isso parec;a ser mais facil em uma organizacao publica
como ea [ustica, mas vejo que todos nos temos dificuldade de nos vermos
dentro de uma estrutura maior, consequentemente abrindo espacos para que
diversos conflitos internos diminuam nossa confianca em nos mesmos e na
nossa equipe.

Pessoalmente, desconfio que 0 fato de lidarmos diariamente com
conflitos alheios nos torna mais sujeitos a ser beligerantes.

Atualmente, verifico que devo ser mais assertiva em relacao a ne
cessidade de esclarecer, no ambiente de trabalho, que ressentimentos e quei
xas devem realmente ser expressos da melhor forma e somente a pessoa que
os causou, procurando-se sempre demonstrar com cuidado 0 erro do outro,
servindo-se de terceiro apenas na situacao em que nao se possa esclarecer 0

seu ponto de vista ao outro.

Tambern a respeito da importancia de permitir que outras pessoas
da equipe the digam 0 que esta errado, transcrevo, mais uma vez, as palavras
do capitao D. Michael Abrashoff (2006, p. 91):

Liem urn artigo do New York Times que, de acordo com 0 que as investi
gacoes sobre 0 Greenville revelaram, a tripulacao do submarino respeitava
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demais 0 oficial comandante para questionar uma decisao dele. "Se isso e
respeito, nao 0 quero. Voce precisa que 0 seu pessoal da empresa seja capaz
de the dar urn tapinha no ombro e dizer: Sera que esse e 0 melhor procedi
mento? ou "Va com calma". A historia registra incontaveis acidentes nos
quais 0 comandante dos navies ou gerentes das empresas permitiram que
urn clima de intimidacao tomasse conta do local de trabalho, silenciando
os subordinados, cujas advertencias podiam ter evitado urn desastre. Ate
mesmo quando a relutancia em falar baseia-se na adrniracao pelos co
nhecimentos e pela experiencia do oficial cornandante, deve-se permitir a
criacao de urn dima para questionar as decis6es e estimular uma segunda
verificacao.

Contudo, aprendi tarnbem que os erros devem ser sempre comuni
cados diretamente as pessoas que os cometeram e jamais a terceiros, sob pena
de se perder a confianca, isso porque em regra as erros podem ser consertados,
mas nao a confianca.

Assim, concluo que devemos nao ter medo de errar e examinar sem
pre as nossas certezas, pois so evelho quem parou de aprender.

Eis as minhas reflexoes, agradecendo a Esmaf a oportunidade de
refletir a respeito do trabalho de equipe.
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"Paca a que eu manda, mas nao faca a que eu faco"

Tales Krauss Queiroz'

Do Iudiciario se espera nao apenas que julgue com qualidade, mas
que decida tempestivamente. E antiga a frase de Rui Barbosa de que "justica
tardia nao ejustica, senao injustica qualificada e manifesta". Na atual socie
dade, complexa e globalizada, quer-se, cada vez mais, urn Iudiciario eficiente
e eficaz. Expressces ou jargoes do cotidiano da iniciativa privada, como boa
gestao, planejamento, resultado, agora ganham espaco no dia a dia da admi
nistracao judiciaria.

A Emenda Constitucional19/1998 inseriu a eficiencia no rol dos
principios da Administracao Publica'. A partir da Emenda, a "administracao
publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade, im
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia",

A Emenda 45/2004, da reforma do Judiciario, trouxe, como projecao
:10 principio da eficiencia e do devido processo legal, 0 seguinte postulado: "a
.odos, no ambito judicial e administrativo, sao assegurados a razoavel duraiiio
:10 processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitacao" (inciso
LXXVIII do art. 5° - destaquei). E0 que esta sendo denominado pela doutrina
como principio da razoavel duracao do processo",

Iuiz federal substitute.

~Como lembra Bandeira de Mello (2009, p. 1.051-1.052), a eficlencia nada mats edo que 0 antigo princi
pia da "boaadministraciio'', do direito italiano.

'A positivacao desse principia no ordenamento jurtdico brasileiro, no entanto, deu-se anteriormente,

com 0 Decreta 678/1992, que promulgou a Convencao Americana Sabre Direitos Humanos, de 1969

(Pacto de San Jose da Costa Rica). Segundo 0 item 5 do art. 70 da Convencao, que trata do direito a
liberdade pessoal, toda "pessoa detida ou retida deve ser conduzlda, sem demora, apresence de urn juiz

ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funcoes judiciais e tern dtretto a ser julgada dentro de

urn prazo razoavet ou a ser posta em liberdade, sem prejuizo de que prosslga 0 processo", No mesmo

sentido e 0 item 6 do mesmo art. 7° ao dispor que toda "pessoa privada da liberdade tern direito a
recorrer a urn juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, scm de-nora, sobre a legalidade de

sua prisao ou detencdo e ordene sua soltura se a prisiio ou a detencao forem ilegais". 0 item 1 do art. 8°

da Convencao, dedtcado as garantias judiciais, preve que toda "pessoa tern direito a ser ouvlda, com as

devidas garantias e dentro de urn prazo razoavel, por urn juiz ou tribunal competente, independente
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Mas 0 principio da razoavel duracao do processo tern significacao
apenas geral e abstrata, como que a sinalizar para 0 Legislativo e Executivo
que medidas legislativas e administrativas devem ser adotadas para acelerar 0

processo (politicas publicas que garantam eficiencia"), ou deve ter aplicacao
a casos praticos, individuais e concretos? Tern 0 cidadao 0 direito de exigir,
perante 0 [udiciario, que a Administracao Publica julgue urn processo admi
nistrativo com rapidez? Avancando urn pouco mais, tern 0 cidadao 0 direito
de exigir, perante 0 Iudiciario, que 0 proprio Iudiciario julgue urn processo
judicial com rapidez?

o direito it razoavel duracao do processo esta atualmente radicado
no seleto grupo dos direitos e garantias fundamentais do cidadao, Assim, do
ponto de vista normativo, nao parece haver duvidas de que nao julgar ou de
morar a julgar urn processo constitui lesao a esse direito subjetivo do cidadao
a urn processo celere. Por sua vez, 0 inciso XXXV do art. 5° da Constituicao
Federal ede todos conhecido, sendo quase urn truismo dizer que nenhuma
lesao ou amea~a de lesao pode ser subtraida do [udiciario Ca lei nao excluira
da apreciacao do Poder [udiciario lesao ou ameaca a direito").

Pelo texto constitucional, 0 direito a urn julgamento celere abrange
o ambito judicial e administrativo ("a todos, no ambito judicial e administra
tivo'[...]", diz 0 inciso LXXXVII do art. 5° da CF/88).

e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuracao de qualquer acusacao penal formulada

contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obngacoes de natureza civil, trabalhtsta, fiscal
ou de qualquer outra natureza". Ressalto ainda que muitos doutrinadores conslderavam esse principio

implicito em nosso ordenamento constitucional, vlsto como uma exlgencla do devido processo legal.

4 Nesse plano instltucional, da polltica publica judicieria, e preciso reconhecer os avances e melhoras.

Leis diversas sobre a expa nsao da justice, diminuicao dos recursos, stmpltficacao de procedimentos,

informattzacao do processo e outros, tern sido promulgadas. A propria Emenda 45/2004 trouxe

importantes alteracces nesse campo (previsao de cursos oficiais de preparacao, aperfeicoamento e

promocao de magistrados: aferlcoes objetivas de produtividade e desempenho; incentive a delegacao

a servldores para a prdtica de atos de admtnistracao e atos de mero expedlente sem carater declsorto:

crlacao dos institutos da sumula vinculante e repercussao geral: controle externo (crtacao do Conselho

Nacional de Iustlca - CNJ). 0 CN}, alias, tem sido urn relevante instrumento de concrettaacac do

principle da razoavel duracao do processo, adotando administrativamente praticas de gestae estrateglca

e estabelecendo padronizacoes e uniforrnizacoes de procedtmentos, na diretriz da denominada cultura

de resultados (programas de rnetas, mapeamentos estatfstlcos, incentivos a praticas inovadoras).

5 No ambito legislative, lui tambem mora ou ornlsseo. A atividade leglslatlva, Igualmente, nfio esta

infensa a ingerencias do Iudiciario tendentes a tornar mais agtl e efetivo 0 processo de elaboracao

das leis. A inadimplencia leglslatlva, contudo, eremediada por Instrumentos de protecao espectficos,

ligados ao controle de constitucionalidade. De um lado, para a omissao abstrata do legislador, tem

&".f: a at;ao direta de inconstitucionalidade por omissao. DecJarada pelo Supremo Tribunal Federal a
1J'
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que epossivel a fixacao, pelo Poder ludiciario, de prazo ra,wavel
o Poder Executivoproceda ademarcacao de todas as terras
indiosGuarani. 3. A demarcacao de terrasindigenas eprecedida
administrativo, par intermedio do qual sao realizados ~i"pr"M
natureza etno-historica, antropologica, sociologica, juridica,

e ambiental, necessaries acornprovacao de que a area a ;e;,;c~~~~~~@
constitui terras tradicionalmente ocupadas pelos indios. 0 p
de demarcacao de terras indigenas econstituido de diversas
atualmente, no art. 2' do Decreto 1.775/96. 4. Trata-se de pr,oci'di,iliefifo
de alta complexidade, que demanda considemvel quantidade
recursos diversospara atingir os seus objetivos. Entretanto, as autoridddes
envolvidas noprocesso de demarcafiio, conquanto nao estejam estritamente
vinculadasaosprazos definidosna referida norma,""V "'vw<", nermitir
o excesso de tempo para 0 seu desfecho acabepor restringir 0 direito
busca assegurar. 5. Ademais, a incise LXXVIII do art. 5' da Constituiciio
Federal, incluido pela EC 4512004, garante a todos, na e
administrative, a razodvel durQ(;iio do processo e os meios que garantam a
celeridadede sua tramitadio. 6. Hip6tese em quea demora excessiva na con~

clusiio do procedimentode demarcacao da Terralndigena Guaraniesta bern
evidenciada, tendo em vista quejd sepassaram mais de dez anosdo iniciodo
processo de demarcafiio, ndo havendo, no entanto, segundo a documentafiio
existente nosautos, nenhuma perspectiva para 0 seu encerramenta, 7. Em tais
circunstancias, tem-seadmitido a intervencao do Poder[udiciario, ainda que
se trate de ato administrativo discricionario relacionadoaimplementacao
de politicas publicas. 8. "A discricionariedade administrativa eurn dever
posto aa administrador para que, na multiplicidade das situafoes[aticas,
seja encontrada, dentre as diversassolufoespossiveis, a que melhor atenda a
finalidade legal. 0 grau de liberdadeinicialmente conferidoem abstratopela
non-na pode afunilar-se diante do caso concreto, ou ate mesmo desaparecer,
de modo que 0 ato administrativo, que inicialmente demandaria um [uizo
discricionario, pode se reverterem ato cuja atuafiio do administrador esteja
vinculada. Neste caso, a interferencia do Poder[udiciano niioresultant em
ofensa ao principio da separacaodos Poderes, mas restaurafiio da ordem
juridica." (REsp 879.188/RS, 2' Turma, ReI. Min. Humberto Martins, DJe
de 2.6.2009) 9. Registra-se, ainda, que e por demais razoavel0 prazo conee
dido peIo magistrado de primeiro grau de jurisdicao para 0 cumprimento
da obrigacao de fazer - consistente em identificar e demarcar todas as
terras indigenas dos indios Guarani situadas nos municipios pertencentes
ajurisdicao da Subsecao Iudiciaria de Joinville/SC,nos termos do Deereto
1.775/96, ou, na eventualidade de se concluir pela inexistencia de tradi
cionalidade das terras atualmente ocupadas pelas comunidades de indios
Guarani na referida regiao, em criar reservas mdfgenas, na forma dos arts.
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o cidadao tern com frequencia acionado 0 Judiclario para fazer valer
esse direito no ambito administrativo.

o numero de acoes judiciais com 0 prop6sito de acelerar 0 julga
mento de processos administrativos tern sido expressivo. No campo tributario,
por exemplo, sao comuns as acoes de contribuintes para garantir agilidade aos
processos de compensacao e de ressarcimento de creditos. Na [ustica Federal,
para ficar em alguns casos, sao usuais as acoes para que a Anvisa e 0 Minis
terio das Cornunicacoes, respectivamente, julguem com rapidez os processos
de registro de medicamentos e os pedidos de autorizacao de radios comuni
tarias. Na jurisprudencia os precedentes sobre 0 tema se avolumam e neles,
invariavelmente, 0 Iudiciarlo assinala ordem para que determinado orgao da
Administracao Publica, em urn prazo razoavel, julgue 0 processo administra
tivo. Essas injuncoes do [udiciario para que se apreciem com rapidez os pro
cedimentos administrativos, epreciso que se diga, nao tern sido interpretadas
como ofensivas ao principio da separacao dos Poderes.

Transcrevo julgados que retratam a aplicacao do principio no ambito
do processo administrativo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO
PARA EXAME DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ART. 24 DA LEI
11.457107. I. Veriflcada a demora injustificada, correta a estipulaciio deprazo
para que a administracao conclua procedimentoadministrativo. Aplicavel a
jurisprudencia da Cortequeassegura a razodvelduracao doprocesso, segundo
as principios da eficiencia e da moralidade, naa sepodendo permitir que a
Administracao postergue; indefinidamente, a conclusao de procedimenta
administrative. Precedente do STJ. 2. Recursoespecialnao conhecido (REsp
I 145692/RS, ReI. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, jul
gada em 16/03/2010, DJe 24/0312010). (Destaquei.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS.
DEMARCAGAO DE TERRAS INDiGENAS. AGAO CIVIL PUBLICA.
VIOLAGAO DO ART.535DO CPC. NAo OCORRENCIA. FlXAGAO DE
PRAZORAzoAvEL PARA0 ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO
DEMARCATGRIO. POSSIBILIDADE. [...]2. 0 arestoatacadoabordou to
das as questoesnecessdrias aintegral soluiiio da lide, concluindo, no entanto,

inconstitucionalidade da omlssao de medida legislativa para tomar efetiva norma constitucional, sera
dada ciencia ao Legislativo para que adote as providencias necessdrlas (§ 2° do art. 102 da CF/88).
De outro, para a omlssao em urn caso concreto, ha 0 mandado de Injunceo, instrumento colocado a
dlspostceo do cidadao "sempre que a falta de norma regulamentadora tome inviavel 0 exercicio dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes anacionalidade, asoberanta e a
cidadania" (incise LXXI do art. 5° da CF/88).
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26 e 27 da Lei 6.001/73 -, sobretudo se se considerar que tal prazo (vinte
e quatro meses) somente comecara a ser contado a partir do transite em
julgado da sentenca proferida no presente feito. [...] (RESP 200900825478,
DENISE ARRUDA, STj - PRIMElRA TURMA, 01112/2009) (DestaqueL)

ADMINISTRATIVO - AUTORIZA<;:AoPARA FUNCIONAMENTO DE
RADIO COMUNITARIA - PRELIMINARES. I. Afasta-se a preliminar
de ilegitimidade passiva do Ministro de Estado, pois foi 0 requerimento
de autorizacao redigido em formularlo proprio, impresso com 0 direcio
namento ao Ministro. 2. Documenta~ao acostada ainicialque, nao impug
nada, comprova a diligencia do impetrantee a morosidade do impetrado. 3.
E desarrazoada a espera de dois anospara obtencaode uma resposta para
a[uncionamento. 4. Seguranca concedida em parte (MS 200600510027,
ELIANA CALMON, STj - PRIMEIRA SE<;:AO, 07/08/2006). (Destaquei.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANVISA. REGISTRODEMEDICAMEN
TO SIMILAR. ANALISE. DELONGAS NAO-jUSTIFICADAS. PRAZO
DESRESPEITADO. l.Em quepesenaaserlegal nem aconselhdvel queseexija
da Administraciio manifestaciio acodada acerca da aprovacao de medica
mentodestinado ao largo consumo humano, tambem naoelicito impor-se ao
administradoa indefinidaespera pelaaneitise dopedido. 2. Sem desconsiderar
a complexidadedo procedimento tecnico que envolve 0 relevante trabalho
da autarquiasanitaria, epertinenteobservar0 cumprimento do disposto no
art. 12, § 3', da Lei 6.360/76, que assina prazo de 90 (naventa) dias, a contar
da data de entrega do requerimento, para a concessao do registro devido. 3.
Caso em que se determina aANVISA, tiio-somente, que naa exceda a pra
zo de 20 (vinte) dias corridos entre a entrega dos documentose a resposta
quantaaeventualsubsistencia de exigencias nao atendidas, exigencias essas
que,par 6bvia, miapodem ser repetidas par tempo indefinida nem deforma
infundada. 4. Agravo de instrumento a que se da parcial provimento (AG
200701000210153,jUIZ FEDERALDAVID WILSON DE ABREUPARDO
(CONV.), TRFI - SEXTATURMA, 12/0212008). (Destaquei.)

E quanto ao Poder Iudiciario? Reproduzo, no ponto, a indagacao do
inicio do artigo: tem 0 cidadao 0 direito de exigir, perante 0 Iudiciario, que 0

proprio Iudiciario julgue um processo judicial com rapidez?

As varas e os tribunais estao abarrotados de processos aguardando
julgamento. No ambito judicial, portanto, as lesoes ao direito it razoavel duracao
do processo sao constantes. Em artigo que escrevi sobre 0 tema (QUEIROZ,
2010, p. 194 e ss), fiz as seguintes observacoes quanta it ineficiencia generali
zada do Poder [udiciario:

[...] Por sua vez, a ineficiencia do Poder Iudiciario efato inconteste e inape
lavel. Tomando de emprestimo uma expressao dos economistas, 0 principal
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'gargalo' do Iudiciario ee sempre foi 0 da morosidade. [...] A lentidao do
Iudiciario possui diversas causas e explicacces. Ha problemas de gestae e de
planejamento administrativo, nas Varas enos Tribunais. Nao esem funda
mento que se diz amiude que a demora da prestacao jurisdicional etambem
conseqiiencia de uma ma-gestao, Ha ainda excessos de recursos judiciais e
de tribunais de revisao, que prolongam a nao poder a coisa julgada, Acresca
-se a isso a pouca inforrnatizacao do processo e tem-se pronta a receita da
ineficiencia. Pelo quadro apresentado se ve que a crise de Estado e, inega
velmente, uma crise 'do' e 'no' Poder [udiciario. 0 argumento reducionista
e fragmentado de que a crise eantes urn problema do Executivo nfio resiste
aos fatos. 0 problema da ineficiencia e da falta de 'governance' erealidade
tanto no Executivo quanta no Iudiciario. 0 Iudiciario, assim como 0 Exe
cutivo, eestrutura complexa, que demanda adequado gerenciamento. [...]

Muitos magistrados veern e decidem com naturalidade as demandas
de particulares visando obter presteza na analise de processos administrativos.
Mas esses mesmos magistrados que com naturalidade exigem agilidade da Ad
ministracao Publica ficariam escandalizados se recebessem ordens judiciais de
igual conteudo para que, em prazo certo e assinalado, julgassem determinado
processo de seu acervo. Da zona de conforto de seus gabinetes, diriam que 0

principio da independencia judicial impede 0 controle da morosidade judi
cial, ressaltando que 0 magistrado, independente e autorreferente, e0 senhor
absoluto que controla 0 tempo de seus processos.

Para os que assim pensam, anoto, porern, que, pelo menos na esfera
criminal, esse tipo de controle (controle jurisdicional da morosidade jurisdi
cional) ja nao enovidade. 0 Supremo Tribunal Federal tem com frequencia
determinado ao Superior Tribunal de [ustica que julgue processos penais pa
ralisados injustificadamente. 0 Superior Tribunal de Iustica, por sua vez, tem
determinado aos tribunais sob sua jurisdicao que igualmente julguem com
celeridade processos criminais. Por flm, esses tribunais tern concedido ordens

e recomendacoes para que juizes de primeiro grau resolvam com agilidade os
seus processos criminais. Seguem alguns desses precedentes, que, pelo visto,
a cada dia ganham mais folego na jurisprudencia:

EMENTA: HABEAS CORPUS. A<;:AO CONSTITUCIONAL IMPETRA
DA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE jUSTI<;:A HA QUASE DOIS ANOS.
DEMORA NO jULGAMENTO. DIREITO A RAzoAvEL DURA<;:Ao DO
PROCESSO. NATUREZA jURlDICA DO HABEAS CORPUS, A DOTA
-LO DE PRIMAZIA SOBRE QUALQUER OUTRA A<;:AO JUDICIAL.
ORDEM CONCEDIDA. I. 0 habeas corpus ea via processual que tutela
especificamente a liberdade de locornocao, bern juridico mais fortemente

2
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protegido por uma dada acao constitucional. 2. 0 direito arazodveldura
f'ao do processo nao esenao 0 de acesso eficaz ao PoderIudiciario. Direito,
esse, a que corresponde 0 dever estataldejulgar. No habeascorpus, tal dever
estatal de decidir se marcapor um tonus de presteza maxima. 3. Assisteao
Supremo Tribunal Federal determinaraosTribunais Superiores 0 julgamento
de merito de habeas corpus, se entendernao razodvela demora no respective
julgamento. Isso, eclaro, sempre que 0 impetrante se desincumbir do seu
dever processual de pre-constituir a prova de que se encontra padecente
de "violencia ou coacao em sua liberdade de locomocao, por ilegalidade
ou abuso de poder" (inciso LXVIII do art. 5° da Constituicao Federal). 4.
Ordem concedida para que a autoridade impetrada apresente oHC 130.448,
em mesa, ate a decima Sessiio da Turmaem queoficia, subseqiiente acomu
nicaciio da presente ordem (HC 105593, Relator(a): Min. AYRES BRITTO,
Segunda Turma, julgado em 29/0312011, PROCESSO ELETR6NICO Dle
111 DlVULG 09-06-2011 PUBLIC 10-06-2011). (Destaquei.)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NO
jULGAMENTO DA REVISAO CRIMINAL. DEMORA INjUSTIFICA
DA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. A Emenda
Constitucional45/04inseriu 0 principiada razoavelduraf'ao doprocesso e a
celeridade desua tramitadio dentrodasgarantias fundamentais asseguradas
a todos os individuos, estabelecido no art. 5°, inciso LXXVll1, da Consti
tuiciio Federal. 0 excesso de prazo para 0 julgamento da a,ao revisional,
sem a devida justificativa, deveser entendido como constrangimento ilegal,
impondo-se 0 a necessidade do imediato julgamento, uma vez quefoge aos
limitesdoprincipioda razoabilidade (art. 5°, inciso LXXVIll, CF). 2. Consta
que 0 paciente aguarda hO. aproximadamente 3 (tres)anos e5 (cinco) meses
o julgamento do revisiio criminalinterposta no Tribunal deIustica do Estado
de sao Paulo sem que a autoridade apontada como coatoraapresente qual
querjustificativapara a demora na apreciaciio do referido recurso. 3. Ordem
concedida aJim de determinar que 0 e. Tribunal delustica do Estadode sao
Paulojulgue a RevisaoCriminal 9021276-90.2007.8.26.0000 com urgencia
apos 0 recebimento da comunicaciio dopresentejulgamento (HC 194.288/SP,
ReI. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,julgado em 17/03/2011,
Dje 04/04/2011). (Destaquei.) .

PROCESSUALPENAL - HABEASCORPUS - CRIME DE CONSTRANGl
MENTO lLEGAL E ROUBO, COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO
DE AGENTES, PERPETRADO CONTRA AGJ'.NCIA DOS CORREIOS
- ARTS. 146, §1°, E 157, § 2°, INCISOS I E II, DO CODIGO PENAL
PRISAO EM FLAGRANTE - ART. 310 E PARAGRAFO ONICO, DO
CPP - EXCESSO DE PRAZO jUSTIFICADO - DECLINA<;:Ao DE COM
PETJ'.NCIA DO rorzo ESTADUAL, NECESSIDADE DA EXPEDl<;:Ao
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DE CARTAS PRECATORIAS PARA A pRATICA DE TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS E NOMEA<;:Ao DE DEFENSOR DATIVO - ENCERRA
MENTO DA INSTRU<;:AO CRIMINAL - SOMULA 52 DO STj - ORDEM
DENEGADA, COM RECOMENDA<;:AO. I - Hip6tese em que 0 paciente
foi preso em flagrante, em 03/09/2009, juntamente com outro co-reu, na
zona rural de Te6filo Otoni, por subtrair, mediante grave arneaca, exercida
com emprego de arma de fogo, a irnportancia aproximada de R$ 5.964,00
(cinco mit novecentos e sessenta e quatro reais) da Empresa de Correios
e Telegrafos, II - Consoante jurisprudencia do egreglo STj, 0 prazo para
conclusao da Instrucao criminal nao eperemptono, aceitando-se sua dila
cao, quando assim exigirem as peculiaridades de caso concreto - como a
complexidade da acao penal, a pluralidade de denunciados, a necessidade
de se deprecar a realizacao de atos instrutorios, dentre outras -, desde que
observados os limites da razoabilidade, em atencao ao art. 5°, LXXVIII, da
CF/88, introduzido pela E.C. 45/2004, que assegura, como garantia fun
damental, 0 direito arazoavel duracao do processo. III - A declinacao de
competencia do Iulzo Estadual, a necessidade de expedicao de cartas preca
torias, para a pratica de todos os atos processuais, e a nomeacao de defensor
dativo ao co-reu justificam eventual excesso de prazo para 0 encerramento
da instrucao criminal. IV - De qualquersorte, na especie, "encerrada a ins
truf'ao criminai.fica superada a alegat(ao de constrangimento por excesso de
prazo" (St/mula 52 do STl). V - Ordem denegada, com recamendaciio, ao
[uizo Federal da 10 Vara da Subse,ao [udiciariade GovernadorValadaresl
MG, para que proceda atramitacao da A,ao Penal com celeridade, por se
tratar de reu preso (HC, DESEMBARGADORA FEDERAL ASSUSETE
MAGALHAES, TRFI - TERCEIRA TURMA, 18/03/2011). (Destaquei.)

Pode-se argumentar que no processo criminal esse tipo de controle

epossivel e desejavel, na medida em que diz com os valores fundamentais da
liberdade e da dignidade da pessoa humana. Cito, a proposito, trecho do voto

do Ministro Gilmar Mendes, do STF, no HC 106832, de 03/05/2011:

[...] Conforme tenho enfatizado em diversas ocasioes, em circunstancias
como ados presentes autos, enecessario conferir maxima efetividade areali
zacao das garantiase direitos fundamentais envolvidos - os quais assumem
contornos peculiares, principalmente em sede penal. No processo penal, 0

reu, preso ou nao, tern 0 direito de obter uma resposta estatal - nao pode
ficar vinculado indefinidamente a urn processo criminal. A investigadio
criminal e 0 processo penal afetam a intimidade, a vida privada e a propria
dignidade do investigado ou do reu. Em outraspalavras, em se tratando de
processo penal, em queestaoemjogoos bens maispreciosos do individuo - a
liberdade e a dignidade -, para 0 cidadao torna-se ainda mais urgentealcall-

J f'ar a solut(ao definitiva do conflito. Nesse particular, emcomentarios aoart. 1°
11
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da Constituicao alemii,GuntherDitrigafirma quea submissao do homema
processo judicial indefinido e sua degradacao como objetodoprocesso estatal
aientam contra 0 principio da protedio judicial eJetiva (rechtliches Gehbr)e
[erem 0 principio da dignidade humana ["EineAuslieJerungdes Menschen
an einstaatliches Veifahren und eine Degradierungzum Objekt dieses Ver
[ahrens wiiredie Verweigerung des rechtlichen Gehors. "j (MA UNZ-DORlG,
GrundgesetzKommentar, Band I, Miinchen, VerlagC.H.Beck, 1990, II 18).
[...JNesse contexto, em quepesemosproblemasoperacionais e burocraticos
queassolam naosomente 0 Superior Tribunal delustica, mas, de modogeral,
todo 0 Poder [udiciario, a morosidade no processamento e nojulgamento
de qualquerfeito niiopode ser institucionalmente assumida como onus a
ser suportado por todos aqueles que estejam envolvidos em a,no judicial.
a importante e0 acesso atutelajurisdicional efetiva, num tempo razodvel,
de modo a permitir 0 reconhecimento e a protecao da dignidade da pessoa
humana e dos direitos [undamentais do homem. Nesses termos, meu voto e
pelo conhecimento parcial destewrit e, nessa extensiio, pelo seudeferimento,
para que a autoridade coatoraapresente 0 HC n. 163.597/RJ em mesa ate a
10' Sessdo subsequente acomunica,noda ordem. [...j (HC 106832, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 0310512011, PRO
CESSO ELETRONICO D)e-095 DIVULG 19-05-2011 PUBLIC 20-05-2011)

E para os processos nao criminais? Epossivel, por exemplo, que 0 Tri-
bunal, julgando urn mandado de seguranc;aimpetrado contra a omissao ou mora
de urn magistrado, determine a ele, com base no principio da razoavel duracao do
processo, que julgue imediatamente uma acao tributaria ou de servidor publico?

Na esfera nao criminal, certamente esse tipo de controle emais de
Iicado. No ambito penal, a situacao edistinta porque distinto e0 bern juridico
tutelado. No conflito entre 0 principio da independencia judicial e 0 da Iiber
dade e dignidade humanas, aquele, no caso concreto, tende a ceder espaco,
tornando possivel, por conseguinte, a invocacao do principio da razoavel du
racao do processo.

No ambito civel, porem, que muitas vezes diz com questoes apenas
patrimoniais, a ponderacao ganha outros contornos. A ordem para imediato
julgamento desvirtua as regras legais e objetivas de preferencia", tumultua a
sequencia cronol6gica de conclusao dos processos e estiola a Iiberdade admi
nistrativa do magistrado na selecao dos casos que entenda precisar de celere
impulso e decisao. Sao danos de relevo que, em urn caso concreto, deverao ser

6 Leisprevendoprtorldade para0 julgamentode ecces de idosos, criancas, adolescentes, doentes graves,
entre outros.

II Jornada de Planejamentoe Gestae

avaliados quando da decisao pela aplicacao ou nao do principio da razoavel

duracao do processo.

Por outro lado, 0 Iudiciario, diferentemente da Adrninistracao Publi

ca, eparte desinteressada no conflito. 0 Fisco pode ter 0 interesse (secundario

e imoral, everdade) de que 0 processo administrativo-fiscal de ressarcimento

e cornpensacao nao seja julgado com rapidez, seguindo a 16gicade que, para 0

controle das contas publicas, quanto mais se prolongar 0 pagamento da divi

da, melhor. 0 Iudiciario, por sua vez, nenhum interesse tern no adiamento da

prestacao jurisdicional. Dai segue ser mais justificavel e necessario 0 controle

jurisdicional no ambito administrative do que no judicial.

Mas, mesmo na seara nao criminal, epossive! haver casos destoantes,

que se distanciem daquilo que ordinariamente acontece. Demoras muito alern
do razoavel e que atentem contra valores constitucionais re!evantes podem

justificar 0 controle da mora mesmo para casos nao penais. Para uma situacao

excepcional de injustificavel demora, que revele estado de verdadeira mudez
judicial, pode-se coneluir nao haver outra solucao que nao a de se aplicar 0

controle acima explicitado, fazendo valer, no caso individual, 0 principio da

razoavel duracao do processo.

Por fim e apenas a titulo de passagem, registro que a aplicacao do

principio da razoavel duracao do processo a casos praticos nao se esgota no
expediente de se proferirem ordens para imediata decisao, Sua aplicacao emais

ampla, como sugere Gilmar Mendes (2010, p. 598-599):

[...] 0 direito arazoavel duracao do processo, a despeito de sua comple
xa implernentacao, pode ter efeitos imediatos sobre situacoes individuais,

impondo a relaxamentoda prisao cautelar que tenha ultrapassadodeter
minado prazo, legitimando a ado~ao de medidas antecipatorias, au ate 0

reconhecimento da consolidaciio de uma dada situacao comfundamento
na seguran~a juridica. Nesse sentido, sao expressivos as precedentes do
Supremo Tribunal Federal que concedem habeas corpus em razao do ex

cesso de praza da prisao cautelar. [...] Outra medida, tambern no ambito
do Processo Penal, visando dar maior celeridade, sobretudo, aos processos

em que os reus possuem prerrogativa de foro, e a que autoriza 0 relatora
"convocar desembargadores de Turmas Criminais dos Tribunais de [ustica
ou dos Tribunais Regionais Federais, bemcomo[uizes de varascriminais da
[ustica dos Estados e da [ustica Federal, pelo prazo de 6 (seis)meses, prar-

J rogavel par igualperlodo, ate a maxima de 2 (dais) anos, para a realizacao
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do interrogat6rio e de outros atos da Instrucao, na sede do tribunal au no
localonde se deva produzir 0 ato/ [...J (Destaquei.)

a titulo deste artigo, "Faca 0 que eu mando, mas nao faca 0 que eu
faco", e, evidentemente, apenas uma provocacao. a tema ecomplexo e pole
mieo. Solucces simplistas obviamente nao irao resolver 0 problema, mesmo
porque a propria celeridade nao eum fim em si mesmo (0 ideal e0 julgamento
rapido e de qualidade8). Mas que fique na lembranca 0 elementar principio
juridico e politico de que, em uma sociedade democratica, nenhuma atividade
estatal esta imune a controle e revisao.
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