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Nossa capa

Editorial

Colegas,

É fato que desde a promulgação da Constituição Federal de outubro de 1988 nosso País tem passado por 
um profundo processo de democratização de suas instituições. A Justiça do Trabalho, como membro do 
Poder Judiciário, não pode ficar ao largo desse movimento e, por isso, a democracia interna dos Tribu-

nais é o tema escolhido para esse número da revista No Mérito.
No espaço democrático “Opinião dos Colegas”, os critérios objetivos para a promoção por merecimento 

foram abordados, e, sem dúvida, são um importante fator de democratização interna do nosso Tribunal.
O artigo de Adilson Maciel Dantas, presidente da Amatra XVI, fala da importância das Associações 

possuírem o direito de participação nas seções administrativas do Tribunal, como instrumento de consoli-
dação da democracia interna, por dar voz à coletividade dos juízes, na pessoa de seu representante.
Exemplo de democracia foi a aprovação para a criação de novas Varas no nosso Regional, pois atendeu às 

nossas necessidades estruturais, em especial, do interior do Estado, como analisa o colega Jorge Orlando 
Ramos, membro da atual diretoria da Amatra1, na coluna “Integração Regional”.
As colegas Adriana Freitas e Márcia Cristina Cardoso, que também compõem a atual diretoria da Amatra1, 

contam um pouco da experiência na judicatura e ressaltam que a fixação de critérios objetivos para atuação do 
juiz substituto, bem como a observância desses critérios, só será possível com a efetiva democracia interna 
no nosso Tribunal. No mesmo sentido é o artigo do desembargador Gabriel N. Velloso, diretor na Anamatra, 
que trata da convocação de juízes titulares para composição interina das Turmas no segundo grau.
Não se pode abordar o tema em pauta, sem considerar e avaliar a legitimidade daqueles que ocupam os 

cargos da administração. Para abordar esse relevante tema, convidamos o juiz de direito Gervásio P. Santos 
para falar sobre a luta associativa por eleições diretas para a presidência dos Tribunais.
Ao relacionar os provimentos da Corregedoria, dos últimos quatro anos, o texto elaborado pelos colegas 

Marcel Bispo e Raquel Braga evidencia a urgência do assunto tratado nesse número, democracia interna 
nos Tribunais.
Na coluna “Cinema em Foco”, em texto escrito por Pedro Asbeg, cineasta e editor do premiado filme “Ci-

dadão Boilesen”, observamos que até no futebol é possível estabelecer um ambiente democrático, quando há 
comprometimento e vontade política.
Sem a pretensão de esgotar o assunto, mas com a certeza de dar uma contribuição para esse imprescindível 

debate, desejamos a todos uma boa leitura.

Daniela Muller
Diretora de Imprensa e Comunicação da Amatra1 

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE

André Gustavo Bittencourt Villela

1º VICE-PRESIDENTE

Áurea Regina de Souza Sampaio

2º VICE-PRESIDENTE
Cléa Maria Carvalho Couto

SECRETÁRIO GERAL
Márcia Cristina Teixeira Cardoso

1º TESOUREIRO
Letícia Costa Abdalla

2º TESOUREIRO
Adriana Freitas de Aguiar

1º DIRETOR CULTURAL
Paulo Guilherme Santos Perissé

2º DIRETOR CULTURAL
Aline Maria de Azevedo Leporaci

DIRETOR DE IMPRESSA E COMUNICAÇÃO
Daniela Valle da Rocha Muller

1º DIRETOR SOCIAL
Maria Thereza da Costa Prata

2º DIRETOR SOCIAL
Rita de Cássia Ligiero Armond

DIRETOR ADMINISTRATIVO
E DE PATRIMÔNIO
Ronaldo da Silva Callado

1º DIRETOR DE PRERROGATIVAS
E DIREITOS
Maria Helena Motta

2º DIRETOR DE PRERROGATIVAS
E DIREITOS
Alessandra Jappone Magalhães

DIRETOR DE APOSENTADOS
E PENSIONISTAS
Zuleica Jorgensen Nascimento

CONSELHO FISCAL
Maria José Aguiar Teixeira Oliveira
José Nascimento Araújo Netto
Marcos Antonio Palácio

DIRETORES ADJUNTOS
Maria do Socorro Duarte da Silva
Raquel Rodrigues Braga
Roberta Ferme Sivolella
Edson Dias de Souza
Regina Célia de Miranda Jordão
Glener Pimenta Stroppa
Astrid Silva Britto
Cláudia Márcia de Carvalho Soares
Jorge Orlando Sereno Ramos

REPRESENTANTES DOS NÚCLEOS REGIONAIS
Cláudio Aurélio Azevedo Freitas
Ana Celina Laks Weissbluth
Nathalia Thami Chalub Prezotti
Luiz Nelcy Pires de Souza
Renato Abreu Paiva
Ana Rita Lugon Ramacciotti
Fernando Reis de Abreu
Anelita Assed Pedroso
Benimar Ramos de Medeiros Marins

COORDENADORES REGIONAIS DO PROJETO
TRABALHO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Luciana Gonçalves de Oliveira Pereira das Neves
Rosilda Lacerda Rocha

CONSELHO EDITORIAL
André Gustavo Bittencourt Villela
Daniela Valle da Rocha Muller
Raquel Rodrigues Braga
Ronaldo da Silva Callado

DIAGRAMAÇÃO E ILUSTRAÇÕES
Wagner M. Paula

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Simone Garrafiel

Sede da Amatra 1
Av. Presidente Wilson, 228, 7º andar

Castelo - Rio de Janeiro - CEP: 20.030-021
Tel.: (21) 2240-3488

www.amatra1.com.br
tiragem 4.000 exemplares

Arte wagner Paula
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neste jornal são de inteira responsabilidade de seus autores.  Expediente No Mérito - Órgão Oficial da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região Rio de Janeiro (Amatra 1).

Expediente
AMATRA

Agradeço a gentileza de enviar-me a revista “No Mérito”, edição de março do corrente, que apresenta 
os avanços obtidos no âmbito da Justiça do Trabalho, uma demonstração de transparência pública, o 
que merece todo o meu aplauso.

Destaque para o Editorial, que enfoca o problema atual de ações recorrentes de acidentes de trabalho, além 
do artigo “Responsabilidade Subsidiária - Interpretação em conformidade com a Constituição da república”, 
abordando a terceirização da mão de obra.

Parabenizo pela iniciativa da publicação, que chega também com bela apresentação gráfica.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
Antonio José Barbosa da Silva
Presidente - OAB Niterói. 

A seção O Mérito do Leitor é dedicada a você, leitor, que deseja expor suas críticas e sugestões acerca do conteúdo da revista.

Participe e colabore para que a revista NO MÉRITO fique cada vez melhor, sempre atendendo aos interesses de leitura do seu público.
Escreva para o e-mail imprensa@amatra1.com.br, indicando seu nome completo e lotação.

O Mérito do Leitor
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restrita ao critério da antigui-
dade, afirma Gervásio Protásio 
dos Santos, juiz de Direito do 9º 
Juizado Especial Cível e das Re-
lações de Consumo de São Luís 
(MA), um dos defensores das elei-
ções diretas nos Tribunais. 

O juiz reconhece a importância 
de se buscar este ideal democrá-
tico, que proporcionaria o aper-
feiçoamento da prestação jurisdi-
cional e maior transparência na 
condução da gestão. 
Em entrevista para a revista No 

Mérito, o magistrado falou sobre 
o assunto.

No Mérito - Desde a década 
de 90, foram muitas as ações 
de mobilização em prol das 
eleições diretas nos Tribunais, 
entre as quais a apresentação 
de Emendas Constitucionais 

politização interna é absoluta-
mente ultrapassado e não se har-
moniza com o nível atual de de-
mocracia da sociedade brasileira.

No Mérito - Quais seriam as 
mudanças mais significativas 
no cenário do Judiciário, com a 
instituição das eleições diretas?

Gervásio dos Santos - Defen-
do a ideia de que o debate sobre 
a instituição das eleições diretas 
para as Mesas Diretoras dos Tri-
bunais deve ser realizado não a 
partir de uma perspectiva mera-
mente corporativista, mas tendo 
como norte o interesse público, 
afinal, são os contribuintes que 
arcam com os custos de manuten-
ção do Judiciário e, nessa linha 
de raciocínio, confio plenamen-
te que a democratização interna 
promoverá, a médio e longo pra-
zo, o aperfeiçoamento da presta-
ção jurisdicional.

No Mérito - Uma agenda 
importante do Judiciário diz 
respeito à modernização da 
gestão dos Tribunais, que tem 
ligação direta com ideia de de-
mocratização. Essas situações 

Entrevista: Gervásio Protásio dos Santos

‘...a ausência de 

democracia interna é 

a causa das grandes 

distorções existentes na 

administração judiciária’

Democracia Estagnada: 
a Luta pelas Eleições Diretas nos Tribunais

Gervásio Protásio dos Santos
Juiz de Direito do 9º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís (MA)

E Eleger, em pleito direto, os 
presidentes dos Tribunais é 
a melhor forma para se de-

mocratizar o Judiciário. O pensa-
mento pode ser uníssono entre 
os magistrados das regiões 

do Brasil, porém, esta não 
é a realidade dos corredo-
res da Justiça. Apesar de 
inúmeras mobilizações 
associativas frente ao 
Congresso Nacional, na 

tentativa de legitimar 
a votação direta, 
a escolha dos di-
rigentes dos Tri-
bunais continua 

que visavam à instituição da 
participação dos juízes nas vo-
tações. Como está essa movi-
mentação atualmente?

Gervásio dos Santos - O tema, 
atualmente, não vem sendo prio-
rizado pelas lideranças associati-
vas nacionais, o que, a meu ver, 
é um grande equívoco, pois a au-
sência de democracia interna é 
a causa das grandes distorções 
existentes na administração judi-
ciária e com reflexos na própria 
prestação jurisdicional.
 
No Mérito -  O senhor afirma 

que o alijamento dos juízes do 
processo de escolha dos di-
rigentes do Judiciário depõe 
contra a democracia. A que o 
senhor atribui as constantes 
negativas às eleições diretas 
nos Tribunais, já que há o di-
recionamento de transparência 
nas administrações?

Gervásio dos Santos - Em ver-
dade, a oposição à democratiza-
ção interna do Judiciário é fruto 
de uma cultura anacrônica que 
tem um olhar hierárquico sobre a 
figura dos Juízes, Desembargado-
res e Ministros. Tinha esperanças 
que o CNJ, por ter uma compo-
sição plural, pudesse minimizar 
este estigma, todavia, está acon-
tecendo justamente o contrário, 
o número de exigências é direta-
mente proporcional ao cargo ocu-
pado. Essa é a grande resistência, 
embora não reconhecida expres-
samente pelos que são contrários 
à tese, pois o argumento históri-
co de que o Judiciário deve ficar 
imune ao pensamento plural e à 

são antagônicas ou estão, real-
mente, ligadas? Como o senhor 
avalia a situação atual?

Gervásio dos Santos - O gran-
de desafio do Judiciário do século 
XXI é demonstrar que é capaz de 
obter com os recursos disponíveis 
resultados melhores do que alcan-
çamos na atualidade. É evidente 
que enfrentamos dificuldades de-
correntes de uma legislação mal 
elaborada e que propicia o uso 
de instrumentos que dificultam 
a efetivação do direito. Contudo, 
o grande gargalo do Judiciário 
brasileiro está na sua gestão, 
pois, apesar dos avanços obti-
dos nesta área, nos últimos anos, 
ainda agimos como amadores na 
busca de soluções para superar 
os nossos desafios. Portanto, é 
fundamental aprimorar as ad-
ministrações judiciárias e, sem 
dúvida, a alteração do processo 
de escolha dos dirigentes contri-
buirá de forma relevante para 
alcançar este objetivo.

No Mérito -  Podemos falar em 
boa gestão sem a participação 
direta dos juízes nos processos 
de decisão? 

Gervásio dos Santos - O Ju-
diciário precisa planejar melhor, 
priorizar os gastos voltados à 
prestação jurisdicional, incorpo-
rar no seu cotidiano ferramentas 
que dinamizem as suas atividades, 
distribuindo os esforços entre as 
entrâncias.  Essa não é uma tarefa 
apenas da administração judiciá-
ria, pelo contrário, deve envolver 
juízes, servidores e demais atores 
judiciais. Daí a importância de 
que os dirigentes tenham legitimi-

‘...a democratização 

interna do Judiciário 

deve ser coloca ao 

lado de outros temas 

prioritários’
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dade para conduzir este processo 
que será maior se fruto da escolha 
democrática de todos os magistra-
dos, e não apenas aqueles que in-
tegram os tribunais.

No Mérito - Ainda que o as-
sociativismo tenha sido o in-
centivador das manifestações 
em prol da eleições diretas, 
como o senhor avalia o posi-
cionamento das associações, 
hoje em dia, e de que forma 
podem agir para a retomada 
das movimentações?

Gervásio dos Santos - Sei que 
vivemos um momento ímpar em 
nossa história. A magistratura 

nunca foi tão exigida quanto na 
atualidade, todas as questões 
essenciais à cidadania passam 
pelo Judiciário, e isso, sem dú-
vida, demanda mais esforço das 
associações que, a todo momen-
to, são chamadas a intervir em 
questões cruciais ao exercício da 
própria profissão. Porém, há que 
se conciliar estas demandas mais 

Entrevista: Gervásio Protásio dos Santos

‘...o grande gargalo 

do Judiciário brasileiro 

está na sua gestão, pois, 

apesar dos avanços 

obtidos nesta área, nos 

últimos anos, ainda 

agimos como amadores 

na busca de soluções’

imediatas com as questões de 
natureza mais ampla. As asso-
ciações precisam elaborar uma 
agenda legislativa positiva para 
magistratura de forma a possibi-
litar uma atuação coordenada no 
Congresso Nacional e, neste con-
texto, a democratização interna 
do Judiciário deve ser colocada 
ao lado de outros temais prioritá-
rios, como são exemplos o ATS, o 
subsídio e a nova LOMAN.

No Mérito -  As eleições dire-
tas nos Tribunais afetariam a 
prestação jurisdicional positi-
vamente ? Como?

Gervásio dos Santos - Para al-
cançar uma administração pro-
fissional e comprometida com 
resultados é necessário termos à 
frente dos tribunais magistrados 
com aptidão para gerir. Este é um 
componente que não é levado em 
conta pelo modelo atual, em que 
são escolhidos os mais antigos 

para presidência, ainda que não 
tenha qualquer aptidão para a 
gestão. O presidente do Tribunal, 
não é um cargo de mera repre-
sentação, é, sobretudo, de gestão 
e as suas ações têm repercussão 
direta nas condições de trabalho 
de todos os magistrados e, con-
sequentemente, na qualidade do 
serviço judicial prestado à socie-
dade. Sei que a eleição não é a 
panaceia e que poderá, eventual-
mente, ser escolhido alguém sem 
a visão de gestor, mas o risco de 
que isto venha acontecer diminui 
sensivelmente, até porque os can-
didatos s erão obrigados a se ex-
por, a apresentar os seus planos 
e a dizer como pretendem gerir 
o Judiciário. Isto contribuirá de 
forma decisiva para que todo sis-
tema funcione melhor e o maior 
beneficiário com o resultado fi-
nal serão os jurisdicionados.

O ativismo judicial, objeto de 
críticas contundentes por 
parte dos que veem a ad-

ministração pública como um nicho 
temporário de poder, nada mais re-
presenta que a expressão material 
da chamada governança dos juízes. 
Forjado em um ambiente onde a 

regra reinante era o silêncio abso-
luto – ou obsequioso – diante das 
decisões minoritariamente estabe-
lecidas no âmbito dos Tribunais Re-
gionais do Trabalho, o movimento 
associativo dos juízes laborais foi o 
que mais propiciou, até o momento, 
dentre os diversos vetores do Poder 
Judiciário nacional, o florescimen-
to de um ambiente mais democrá-
tico e favorável ao associativismo e 
à verdadeira expressão da coletivi-
dade dos juízes, diante dos embates 
naturais surgidos da vivência pro-
fissional e da discussão de temas 
atinentes a ela.
No âmbito da 11ª Região Traba-

lhista, vigia a regra de que os juízes 
interessados em matérias adminis-
trativas deveriam buscar, por seus 
próprios meios e recursos, a defesa 
de seus interesses nas matérias por 
eles propostas perante o Tribunal 
nas questões envolventes das prer-
rogativas e dos interesses difusos 
da magistratura, máxime dos inte-
resses individuais postos à análise 
da Corte regional. Dessa forma, a 
submissão de matéria administra-
tiva ao Pleno do Tribunal impunha 

ao magistrado o dever de buscar, 
junto aos órgãos administrativos do 
Regional, todas as informações que 
pudessem garantir um mínimo de 
informações necessárias ao regular 
exercício do direito ao contraditó-
rio e à exposição circunstanciada 
dos elementos integrantes do pró-
prio direito posto em discussão. 
Esse panorama teve sua primeira 

mudança no ano de 2007, com a 
edição da Resolução Administrati-
va 005, de 16 de janeiro de 2007 
(Presidência do TRT da des. Fran-
cisca Rita Alencar Albuquerque – 
ex-Presidente da Amatra XI e ges-
tão da Amatra pela juíza Eulaide 
Lins), onde restou estabelecido o 
direito de nossa Associação em ser 
informada, com antecedência míni-
ma de vinte e quatro horas, através 
de informação disponibilizada no 
sítio do TRT da 11ª Região, das ma-
térias de interesse dos magistrados 
daquela Região, bem como o direi-
to de ser a Associação informada, 
com a mesma antecedência míni-
ma, de tais matérias. De notar que 
a Resolução Administrativa cuidou 
de imprimir efeito genérico a essa 
informação, não se limitando aos 
juízes associados. Tal fato permitiu 
o amplo conhecimento da Amatra 
XI sobre todas as questões e pleitos 
envolvendo os juízes de primeira e 
segunda instâncias de nossa região, 
sendo certo que direitos e prerroga-
tivas dos magistrados ultrapassam, 

por longos passos, a simplória ques-
tão de ser o magistrado integrante, 
ou não, do rol associativo local. O 
maniqueísmo associativo, essa cha-
ga que ainda persegue o movimen-
to, viu-se, portanto, rechaçado.
Tal Resolução Administrativa, no 

entanto, apenas significou a com-
pleta materialização do real perfil 
associativo que se esperava – e que 
ainda se espera, em alguns casos, 
de uma associação de classe efeti-
vamente representativa dos anseios 
de seus representados (associados 
ou não, repita-se).
Isso porque, no ano de 2006, veio 

ao universo regional a Resolução 
Administrativa 123, de 02 de se-
tembro do indigitado ano (Presi-
dência do TRT XI do des. José dos 
Santos Pereira Braga), que estabe-
leceu de forma inequívoca o direito 
de a Amatra XI ser comunicada, 
com antecedência mínima (antece-
dência depois regulamentada pela 
RA 005/2007, como visto), das ma-
térias de interesse dos magistrados   
(associados ou não) para, querendo, 
manifestar-se sobre tais matérias. 
Naquele momento restou materia-
lizado o direito de nossa Amatra 
XI ter VOZ nas questões adminis-
trativas submetidas à apreciação 
do Pleno do TRT da 11ª Região, 
expondo toadas nuanças do direito 
levado à apreciação.
Tais fatos – as duas resoluções ad-

ministrativas aqui retratadas – re-

Direito de Voz nas Sessões  
Administrativas do Tribunal Regional do 

Trabalho – Experiência da Amatra XI

Artigo
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presentaram um ganho associativo 
de proporções gigantescas. Regis-
tre-se aqui, por dever de lealdade, 
o incomensurável trabalho de con-
vencimento da colega Eulaide Lins 
(ex-Presidente da Amatra XI, Dire-
tora de Comunicação da Anamatra 
2007/2009 e Membro do Conselho 
Fiscal da entidade nacional no biê-
nio 2009/2011) junto aos integran-
tes do Pleno Regional, fazendo-
-os ver que o ganho associativo se 
traduzia, em verdade, no ganho da 
representatividade dos magistrados 
da primeira e segunda instâncias, 
associados ou não, na busca inces-
sante da prevalência dos interesses 
difusos (em muitos casos, direitos in-
dividuais homogêneos) da categoria 
sobre as resistências segmentadas e/
ou atávicas dos diversos núcleos de 
poder que compõem, em maior ou 
menor escala, os órgãos regionais. 
Importa reafirmar que os TRTs 

são compostos de integrantes que 
trazem consigo diversas matizes 
ideológicas e/ou idiossincráticas; 
nesse contexto, a possibilidade de 
uma associação de classe expor de 
forma desabrida e articulada as 
diversas vertentes do embasamen-
to jurídico que calca a pretensão 
administrativa de um magistrado 
possibilita, sobremaneira, a refle-
xão holística de um tema que, limi-
tado à significação fria das tintas 
impressas, conduz a um estreita-
mento muitas vezes indesejável de 
temas que, pela complexidade, po-
dem conduzir a uma visão reducio-
nista e/ou segmentada de tópicos 
de profundo alcance nos interesses 
de magistrados. No âmbito do TRT 
da 11ª Região, por exemplo, tal 
se deu com a possibilidade de re-
moção de juízes para TRT diverso 
daquele onde o magistrado iniciou 
sua carreira. 
Tendo o E. Regional deferido a re-

moção de magistrados que sequer 
haviam adquirido o vitaliciamento 
na carreira, resolveu, diante da es-

cassez de magistrados substitutos, 
editar Resolução Administrativa, 
em 2010, proibindo a remoção de 
juízes para outros regionais até que 
se implementasse a realização de 
concurso para aquisição de novos 
juízes pela via concursal. Ocorre 
que nesse lapso temporal dois cole-
gas substitutos perfizeram todos os 
requisitos estabelecidos na resolu-
ção do CNJ para serem removidos 
para outro regional (vitaliciamen-

to, produtividade, inexistência de 
sentenças pendentes e/ou de autos 
retidos por excesso de prazo, etc). 
Ora, tal situação se configurava 
de todo injusta e ilegal, sob o ân-
gulo do direito administrativo, já 
que inexistia o requisito da moti-
vação do ato administrativo diante 
das autorizações antes expedidas 
pela Corte Regional. Sem embar-
gos, foi através da atuação firme e 
da exposição clara da Amatra XI 
que ambos os colegas obtiveram 
o reconhecimento de seu direito a 
remoção, afastando-se a pretendi-
da redução de seus interesses pela 
simples alegação de falta de juízes 
substitutos em nossa região. O ar-
gumento principal defendido pela 
associação, no caso, percorreu a 
tese de que nenhum direito poderia 
ter seu exercício condicionado para 
o futuro diante dos claros exemplos 
pretéritos de inobservância dos pró-

prios requisitos administrativos de 
sua fruição.
Ainda à guisa de exemplo, cum-

pre destacar o exercício do direi-
to de voz da Amatra nas questões 
atinentes à isenção do Imposto de 
Renda no terço constitucional de 
férias (vencendo uma tese que se 
avizinhava vencedora da inexistên-
cia desse direito diante do silêncio 
normativo, fundada na suposta re-
lação numerus clausus das hipóte-
ses de isenção fiscal) e também no 
sobrestamento da ocupação, pelo 
quinto constitucional, de vaga de 
desembargador na composição do 
TRT 11 criada pela lei 11.987/09, 
isso até decisão final do STF sobre 
a contagem do quinto fracionário. 
Todas essas questões, no entan-

to, quedam-se pequenas diante da 
complexidade dos temas surgidos 
à apreciação dos Tribunais, no que 
concerne aos direitos e prerrogati-
vas dos magistrados. A possibilida-
de de a Associação de classe expor 
argumentos de forma contundente 
e incisiva representa um diferen-
cial na apreciação de hipóteses de 
profunda repercussão nos interesses 
coletivos, ainda que à primeira vis-
ta possam parecer representar in-
teresses meramente individuais. A 
experiência da AMATRA XI, nesse 
sentido, revela o imensurável valor 
do ganho associativo experimenta-
do em nossa região.
Oxalá essa mesma experiência 

possa ser partilhada pelas entida-
des congêneres, o que certamente 
contribuirá para que o movimento 
associativo se faça respeitar por 
aquilo que de mais lídimo e verda-
deiro se reveste, que é o desejo de 
representar uma exponencial fonte 
de recursos ao atingimento do bem 
comum no âmbito da magistratura.  

‘A possibilidade de a 
Associação de classe 
expor argumentos de 
forma contundente e 

incisiva representa um 
diferencial na apreciação 
de hipóteses de profunda 

repercussão nos 
interesses coletivos’

Adilson Maciel Dantas

Presidente da Amatra XI (AM)

Artigo

08

Provimentos da Corregedoria

2007/2011
Factóides e Fatos

Artigo

A Emenda Constitucional nº 
45, de 30/12/2004, insti-
tuiu o CNJ, órgão nacio-

nal encarregado de elaborar o 
planejamento estratégico e exer-
cer funções correicionais sobre o 
Poder Judiciário como um todo.
Representa uma grande novi-

dade na medida em que planeja 
e fiscaliza a atuação de todos os 
ramos do Poder Judiciário. Con-
tudo, existem grandes diferenças 
entre a realidade da Justiça do 
Trabalho, da Justiça Estadual, 
Cível ou Federal, sem falar nas 
enormes diferenças entre Capital 
e Interior, que não têm sido leva-
das em conta.
As exigências unificadoras es-

barraram na realidade plural e, 
por isso, geraram respostas di-
versas. A atuação e as cobranças 
do CNJ emprestaram grande vi-
sibilidade a problemas, mazelas 
e deficiências do Judiciário, cuja 
atuação foi sempre mais reser-
vada, o que passou a ser notícia 
permanente na grande imprensa. 
A exposição e a cobrança, ape-

sar de legítimas, criaram um ce-
nário que exige a apresentação 

de soluções rápidas. Abriu-se 
a porta para respostas em cur-
to prazo, no ritmo da notícia. A 
ação correicional, do CNJ e dos 
Tribunais, foi para a berlinda. É 
natural que denúncias tenham 
mais aptidão para se transfor-
marem em notícias do que longas 
discussões sobre planejamento 
ou a ausência dele. 
Este é o pano de fundo das re-

centes e bruscas mudanças tenta-
das pelo TRT/ RJ que, até agora, 
aposta no recrudescimento da via 
correicional e não no planeja-
mento estratégico. Não seria de-
mais afirmar que a falta de pla-
nejamento estratégico é um dos 
fatores que alimenta diagnósticos 
extremamente preconceituosos 
sobre o trabalho de Magistrados 
e Servidores deste Tribunal.
As sucessivas gestões do TRT/

RJ esbarram no mesmo erro, 
quando adotam medidas genéri-
cas e exigem o cumprimento das 
metas sem levar em conta as es-
pecificidades. Senão vejamos a 
análise dos diversos Provimentos 
editados pelas Corregedorias, no 
período de 2007 a 2011.
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Juiz Substituto que exerceriam a 
jurisdição após o término do seu 
mandato, março de 2010. 
A boa prática surge com a ins-

tituição do Malote Digital, Pro-
vimento 3/2009, cujo potencial 
não é aproveitado, atualmente, 
diante da sobrecarga e generali-
dade das informações.
A Correição Realizada pelo 

Corregedor Geral do TST, Carlos 
Alberto Reis de Paula solicitou a 
instauração de sindicância dian-
te de alguns magistrados.
“Considerando o elevado nú-

mero de juízes titulares e subs-
titutos com sentenças e EDs em 
atraso, circunstância inclusive 
constatada quando da correição 
ordinária realizada neste TRT, no 
período de 24 a 28 de novembro 
de 2008, pelo Corregedor-Geral 
da Justiça do Trabalho, que le-
vou a solicitar a instauração de 
sindicância com relação a alguns 
magistrados, conforme ofício 
circular nº 048/2008-GCGJT”, 
Provimento nº 4/2009.
O citado Provimento, felizmen-

te, reconheceu a ausência de con-
dições enfrentadas e estabeleceu 
a tolerância de cento e vinte dias 
para a prolação das sentenças em 
atraso. Neste período, houve a per-
missão a vários colegas de perma-
necerem prolatando as sentenças, 
sem a realização de audiências, 
conforme a quantidade do atraso, 
por uma semana ou até um mês.

GESTÃO 2007 a 2009 

O ano era o de 2007, a Cor-
regedoria editou o Provimento 
1/2007, datado de 25 de maio 
daquele ano, classificando as Va-
ras pelo movimento processual e 
regulamentando o regime de au-
xílio e substituição de juízes; fé-
rias; e afins. Regramento que, em 
linhas gerais, agradou aos magis-
trados. 
Contudo, com a edição do Pro-

vimento 02/2007, de 08 de ju-
lho, a celeuma estava formada, 
pois trouxe, como primeiro con-
siderando, “a necessidade de 
restabelecer padrões mínimos 
de disciplina funcional que vem 
sofrendo grave processo de dete-
riorização, há algum tempo”.
O mesmo regramento, no art. 

1º, parágrafo único, afirmou 
“que os juízes titulares ou subs-
titutos devem estar presentes no 
respectivo foro, pelo menos qua-
tro dias na semana...por no má-
ximo seis horas...No restante do 
expediente...deverão permane-
cer acessíveis aos advogados e às 
partes, mediante contato através 
dos telefones fixos das varas”.
Entre outras determinações, 

“que os Juízes se apresentem 
nas salas com a antecedência 
necessária para que a primeira 
audiência seja apregoada rigoro-
samente na hora designada”.
Pergunta-se, qual a base estatís-

tica ou a análise sociológica para 
esse considerando, que não levou 
em conta a produtividade dos ju-
ízes da Primeira Região, o cum-
primento de carga horária bem 
superior ao determinado, o déficit 

de Magistrados ou a ausência de 
Planejamento Estratégico sobre 
a Jurisdição do TRT/RJ?
Qual o objetivo de comandos ge-

rais de regras óbvias de conduta 
adotadas pela imensa maioria 
dos Magistrados, quando o cor-
reto seria, se existente, advertir 

aquele de prática diferenciada?
Comandos que, ditos desta for-

ma, fazem a festa dos jornais, em 
colunas de opiniões de efeito e en-
graçadas, que misturam piadas, 
celebridades, os três poderes, au-
toridades, exóticos e perdidos no 
mesmo saco. 
É o senso comum mais explícito 

e irresponsável galgando o posto 
de verdade absoluta, como agora 
fazem com as férias dos Juízes. 
Incluam-se os programas de rá-
dios e revistas periódicas de ve-
emência não sentida para a cor-
rupção comprovada e transitada 
em julgado. 
Os Provimentos citados foram 

paulatinamente alterados em 
razão do diálogo com entidades 

como a Amatra1, a ADICS - As-
sociação dos Diretores e Chefes 
de Secretaria e a Associação de 
Servidores. Se for verdade que a 
Administração, naquela ocasião, 
mostrou abertura para as críticas 
e correções, após a edição dos 
Provimentos, é inexplicável a au-
sência do mesmo cuidado, antes 
da edição das citadas normas, o 
que, dentre outros, contribuiria 
para preservar a imagem do pró-
prio Tribunal.
A mesma gestão editou treze 

Provimentos e, entre consideran-
dos e artigos, observamos as se-
guintes assertivas, “toda decisão 
deve ser fundamentada e tanto 
mais fundamentada quanto mais 
graves as suas consequências”; 
“ninguém pode ser despojado de 
sua liberdade e de seus bens se-
não ao final de devido processo 
legal, assegurando-se a todos o 
contraditório, a publicidade e a 
ampla defesa”, conteúdo do Pro-
vimento 03/2007.
O afã de dar uma resposta pú-

blica faz a Corregedoria subesti-
mar a interpretação na forma de 
se expressar. Tal falta de cuidado, 
que é não é privilégio do TRTRJ, 
contribui para alimentar uma sé-
rie de notícias e críticas que não 
são inteiramente justas e verda-
deiras sobre a atividade jurisdi-
cional desenvolvida neste País.
Não há considerando sobre as 

administrações anteriores, e de 
priscas eras do TRT/RJ, que não 
diagnosticaram e nem resolve-
ram problemas essenciais, políti-
cos e estruturais deste Regional 
e tais advertências, descontextu-
alizadas, alimentam uma leitu-
ra a contrário senso: “que neste 

Tribunal as decisões não são fun-
damentadas e que não é respei-
tado o devido processo legal, a 
publicidade e a ampla defesa”.
Já no Provimento 5/2007 fo-

ram reconhecidas e acatadas 
“as ponderações da Amatra”, 
com sugestões alternativas a 
serem apresentadas por uma 
Comissão Proativa, relevando 
a ausência de recursos huma-
nos e materiais disponíveis que 
não permitiriam um monitora-
mento adequado e confiável das 
atividades das secretarias das 
varas. Parte do Provimento nº 
02/2007 foi suspenso e foram 
previstas novas reuniões com o 
Corregedor para a expedição de 
um novo Provimento.
Há destaque positivo para o 

Provimento 09/2007, normas 
de cadastro e conduta para as 
perícias; o negativo do Provi-
mento 11/2007, mais um traba-
lho para a Secretaria, o advoga-
do permite o arquivamento dos 
autos e os funcionários da ser-
ventia e que devem diligenciar 
para trazê-los de volta; e o Pro-
vimento 12/2007 que estende 
os prazos das Secretarias pelas 
ponderações da ADICS - Asso-
ciação dos Diretores e Chefes de 
Secretaria, aceitando as justifi-
cativas para os descumprimen-
tos dos prazos exíguos exigidos.

GESTÃO 2009/2011

Nova Administração, editou-se 
o Provimento 01/2009, que divi-
de a área territorial da Primeira 
Região em oito circunscrições e, 
em primeiro considerando, adver-

tiu sobre o “número insuficiente 
de juízes substitutos”.
O critério de designação dos Ju-

ízes do Trabalho do Provimento 
01/2009 ante o número insufi-
ciente de Magistrados criou um 
problema inédito, como até hoje 
ocorre, de adiamentos crônicos 
de audiências por falta de Subs-
titutos, quer nas férias, quer em 
licenças médicas. A Amatra1 
reivindicou o retorno do crité-
rio de designação do Provimento 

01/2007, divisão equânime dos 
Juízes Substitutos para todas as 
Varas e cobrança de resultados, 
até o momento, sem atendimento. 
Realizada a reunião com a 

Exma. Corregedora, ouvimos a 
afirmativa, “O TRT não está pre-
ocupado com os juízes”, o que 
muito nos injustiçou. Por outro 
lado, nos fora dito “para não so-
brecarregar as pautas, já que não 
seriam tolerados os atrasos”.
O Presidente do TRT era o 

Exmo Desembargador Aloysio 
Santos que, em sua gestão, re-
alizara um único concurso para 

‘As sucessivas gestões 

do TRT/RJ esbarram 

no mesmo erro, quando 

adotam medidas 

genéricas e exigem o 

cumprimento das metas 

sem levar em conta as 

especificidades’

Artigo

‘A atuação e as 

cobranças do CNJ 

emprestaram grande 

visibilidade a problemas, 

mazelas e deficiências 

do Judiciário, cuja 

atuação foi sempre mais 

reservada’
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des para os fatos.
A resistência fundamentada é a 

nossa arma; a existência do diá-
logo é a nossa bandeira; os argu-
mentos são a produtividade e as 
condições adversas; com base em 

melhores condições de trabalho 
com medidas específicas que con-
siderem a realidade da serventia.
O reconhecimento do nosso tra-

balho se impõe e a nossa exigên-
cia, além de dele participar, é a 
existência do Planejamento Es-
tratégico que dê cabo das ques-
tões jurisdicionais, condições 
estruturais para as serventias, 
incluindo o número suficiente de 
juízes, e estabeleça metas razoá-
veis de cumprimento.
Destaque-se que o Planejamen-

to Estratégico, sem contemplar 
a erradicação do conflito, ja-
mais eliminará a defasagem en-
tre imissão de conflitos e emis-
são de soluções.

resolução 63, do CSJT, no que nos 
atende; continuamos a proferir 
sentenças, despachar, atender aos 
advogados e realizar audiências 
acima da média do razoável. 
O primeiro ano de existência 

de uma Vara, no Rio de Janeiro, 
já ultrapassa o número de 1500 
demandas estipulados para ins-
tituição de novas serventias. Em 
agosto, já batemos 939 feitos 
ajuizados, na 2ª Vara da Capital, 
por exemplo. 
Os Avisos, Provimentos de 

03/2011 a 09/2011, sim, já so-
mam esta quantia, possuem 
determinações de toda ordem, 
“aferir a assiduidade de juízes de 
primeiro grau”, aviso nº 1/2011; 
comparecimentos e horários; 
distribuição de Substitutos que 
não agrada a ninguém; critérios 
imperativos; poder de polícia ao 
Diretor de Secretaria; inspeção 
extraordinária; normas em des-
compasso com as metas Nacio-
nais instituídas pelos órgãos de 
cúpula; as inspeções; etc
Interferências e condução anacrô-

nicas em face dos atuais conceitos 
e práticas adotados para as Admi-
nistrações Públicas modernas.
Chegamos ao limite, doentes ou 

cansados, desgastados e carre-
gando a tristeza do desprezo, do 
não reconhecimento e de falhas 
administrativas inadmissíveis.
Há a proposta da Presidência 

para a instauração imediata da 
Comissão interdisciplinar para 
avaliação das condições de saú-
de e prevenção de doenças dos 
magistrados e da realização da 
semana para discutirmos o Tri-
bunal que queremos. 
A nossa missão é sair dos factói-

Comarca, que ficaria responsá-
vel pela entrega dos autos e re-
gistro da conclusão. 
A recomendação de número 

2/2010, editada em julho, trans-
feriu a responsabilidade pela 
prolação das sentenças nas hipó-
teses de licenças médicas e afas-
tamentos por mais de trinta dias 
para os titulares ou substitutos 
em exercício na Vara. Esse crité-
rio, que não considerou a enorme 
diferença entre as Varas e a car-
ga de trabalho acumulada por 
juiz, gerou descontentamento.
A Recomendação 5/2010, de 

outubro do referido ano, tentou 
criar, novamente, um controle de 
horário e frequência para juízes. 
Os diretores de Secretaria da 
Vara foram investidos do poder/
dever de certificar e comunicar 
imediatamente o seu descumpri-
mento à Corregedoria.
O saldo final é contraditório, 

uma gestão sensível às dificulda-
des enfrentadas pelos Magistra-
dos que insistiu no reforço da via 
disciplinar – como a Recomenda-
ção nº 5/2010. Mais uma vez, su-
postas soluções foram persegui-
das, mesmo quando a realidade 
sugeria cuidadoso planejamento, 
como provam as inúmeras pautas 
perdidas pela ausência de reserva 
técnica na Capital, além dos crô-
nicos problemas enumerados.
O ano de 2010 teve a marca da 

visita Ilustre do Exmo Ministro, 
Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho, Carlos Alberto Reis de 
Paula, por ocasião da correição 
ordinária na nossa Região. As 
palavras do Corregedor foram to-
madas, por alguns colegas e ma-
térias jornalísticas, como a pecha 

O Provimento, sem identificar as 
causas, abordou o elevado núme-
ro de licenças médicas, mas foi 
incapaz de ressalvar as condições 
de trabalho adversas para os Ma-
gistrados que adoecem por exces-
so de serviço; déficit de juízes; 
pressão das metas inalcançáveis, 
regionais e nacionais; esgotamen-
to físico; frustração pelo desem-
penho de sua serventia, aquém 
dos seus esforços; e dezenas de 
motivos que cada colega seria ca-
paz de enumerar.
O Provimento 01/2010, de 16 

de junho, surge com a ressal-
va do previsto no art. 187, do 
CPC: “em qualquer grau de ju-
risdição, havendo motivo justi-
ficado, pode o juiz exceder, por 
igual tempo, os prazos que este 
Código lhe assina”.
O Provimento 02/2010, de 16 

de junho, atende, em parte, a 
reivindicação dos colegas Subs-
titutos ao determinar a remessa 
dos autos pela Secretaria direta-
mente ao Juiz, mediante prévia 
comunicação por malote digital 
ou o encaminhamento para a 
Corregedoria, quando em outra 

‘A resistência 

fundamentada é a nossa 

arma; a existência 

do diálogo é a nossa 

bandeira; os argumentos 

são a produtividade e as 

condições adversas’

de preguiçosos aos juízes do Tra-
balho do Rio de Janeiro. 
Reis de Paula negou ter feito tal 

acusação e expôs a urgência para 
a averiguação das causas que le-
vavam os Juízes ao adoecimento 
neste Regional.
O TRT-RJ voltou a ser notícia. O 

Jornal da OAB-RJ fez genéricas 
comparações com o TRT da 3ª 
Região, ao lado de considerações 
críticas sobre a atuação deste Tri-
bunal. Em seguida, o Justiça em 
Números, documento elaborado 
pelo CNJ, traçou um quadro com-
pletamente diverso, com destaque 
no bom desempenho no atingi-
mento das Metas do Judiciário, 
elevado número de processos por 
juiz e melhora geral nos índices, 
em termos comparativos e ab-
solutos. O TRT/RJ foi recordista 
nacional na resolução de conflitos 
no ano de 2010. 
Nesta gestão, a Amatra1 elabo-

ra um debate que tem origem no 
documento “Dinâmica de Metas 
2010”, sobre condições necessá-
rias para a boa prestação jurisdi-
cional, com a participação dos ju-
ízes de primeiro e segundo graus, 
que fora elogiado pelos membros 
do CNJ e ignorado pela adminis-
tração interna. 

GESTÃO EM CURSO, 2011

O ano é este, de 2011, sob nova 
gestão, a ex-Corregedora é a 
Presidente do TRT/RJ, e o Corre-
gedor com a edição dos recentes 
provimentos.
Já na primeira e única reunião 

com os juízes de Primeiro Grau, 
após a edição do Provimento 
03/2011, nos é negado o direi-

to ao debate, “não estamos aqui 
para discutir o provimento” (?).
O TRT-RJ não supera sua ambi-

guidade ao apostar na via correi-
cional. Os juízes são tratados como 
subordinados e indisciplinados.
O TRT/RJ renova seu diagnóstico 

e sua aposta em iniciativas de ine-
gável matriz voluntarista com a 
edição do citado Provimento que, 
mais uma vez, não foi precedido 
de qualquer estudo estatístico ou 
de diálogo com a Amatra1 e com 
as Associações dos Servidores.
Os problemas se intensificam, os 

Magistrados adoecem, os núme-
ros são expressivos em termos de 
produtividade e os juízes não são 
ouvidos.
O Provimento 3/2011 revoga 

os Provimentos 3/2003, 7/2004, 
1/2006, 1/2007, 1/2009, 2/2010, 
6/2010 e 2/2011. A orientação é 
o aumento das pautas.
Surge a indagação, quem está 

equivocado em sua análise? A 
Corregedora anterior, que diante 
do quadro orientou a diminuição 
das pautas, ante o déficit material 
e pessoal, ou o atual, que incenti-
va o aumento das audiências?
Quais foram as premissas de um 

ou outro Exmo Desembargador?
As licenças se avolumam; neces-

sitamos de, aproximadamente, se-
tenta juízes; não implementamos a 

Marcel Bispo e Raquel Braga

Juiz Titular da 55ª V.T./RJ e 

Juíza Titular da 2ª V.T./RJ.

Artigo

‘Os problemas se 

intensificam, os 

Magistrados adoecem, 

os números são 

expressivos em termos de 

produtividade e os juízes 

não são ouvidos’
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dos demais juízes integrantes do 
quinto mais antigo.
O sistema implantou um saudá-

vel critério de rodízio, alternan-
do-se os juízes que compõem o 
quinto a cada nova vaga, até que 
todos tenham tido a oportunidade 
de ser convocados.
Mais recentemente, a Corte Re-

gional incorporou novo critério: a 
limitação temporal das convoca-
ções, caso se trate de vacância de 
longo prazo. Fundou-se o TRT8 
na necessidade de dar possibili-
dade de relativo equilíbrio no pe-
ríodo das convocações.
O critério visa a impedir que um 

juiz, integrante do quinto e parti-
cipante do rodízio, permaneça por 
vários anos convocado em uma 
vaga de longo prazo, ao passo que 
um juiz pode ser convocado para 
substituir por apenas 31 dias.
Para impedir esse desequilíbrio, 

estabeleceu-se, como regra geral, 
que não são feitas convocações 
superiores a 120 dias. Caso a va-
cância se prolongue, outro juiz 
será convocado para atuar no pe-
ríodo remanescente, respeitada a 

mesma limitação temporal. 
A combinação dos três critérios 

teve como resultados a maior de-
mocratização do sistema, limi-
tando a livre indicação que vigo-
rava originalmente; igualmente, é 
palpável a melhoria no clima or-
ganizacional, uma vez que todos 
os juízes integrantes do quinto 
mais antigo sabem, de antemão, 
que terão a possibilidade de lo-
grar convocação.
O Conselho Nacional de Justiça 

igualmente condena a utilização 
exclusiva da antiguidade na con-
vocação de juízes: 

“PROCEDIMENTO DE CONTRO-
LE ADMINISTRATIVO E PEDIDO 
DE PROVIDÊNCIAS. UTILIZA-
ÇÃO DE CRITÉRIO ÚNICO DE AN-
TIGUIDADE PARA ESCOLHA DE 
SUBSTITUTOS DE DESEMBAR-
GADORES AFASTADOS. CONTRA-
RIEDADE À RESOLUÇÃO N. 72 
CNJ E SUA JURISPRUDÊNCIA 
ITERATIVA. 1. A Resolução n. 72 
CNJ (que dispõe sobre a convocação 
de juízes de 1º grau para substitui-
ção e auxílio no âmbito dos Tribunais 
estaduais e federais) estabeleceu 

que, nas hipóteses de substituição 
de desembargadores, a escolha dos 
substitutos deve obedecer “a crité-
rios objetivos previstos na lei local 
2. Na ausência de disposição norma-
tiva local expressa, como é o caso, 
é firme a orientação jurisprudencial 
deste Conselho de que a escolha dos 
magistrados substitutos deve obe-
decer aos mesmos critérios da pro-
moção, alternando-se a antiguida-
de e o merecimento” (PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS - CONSELHEIRO  
0000922-85.2011.2.00.0000)

Desta forma, os Tribunais devem 
encontrar critérios objetivos para 
realizar a convocação dos juízes, 
não podendo se limitar à antigui-
dade, sob pena de abrir procedi-
mento de avaliação por mereci-
mento. No caso da 8ª Região, a 
combinação dos critérios de ro-
dízio, com limitação temporal da 
convocação, revelou-se uma op-
ção acertada, que equilibra o in-
teresse dos juízes e da instituição.

Gabriel Napoleão Velloso Filho

Desembargador e Presidente da Amatra 8

Experiência Francesa:  
a convocação de magistrados 
de primeiro grau em uma 
jurisdição recursal

                                                          
Por Antoine Jeammaud,  
professor da Universidade de Lyon III.

Tradução: Juiz Roberto Fragale

Nas Cortes Francesas, o sistema 
de convocação só se aplica às ju-

risdições de direito comum (civil), ou 
seja, aos magistrados dos tribunais de 
primeira instância (TGI). Na Justiça 
do Trabalho não há convocação.

O primeiro Presidente de cada Cor-
te de Apelação pode designar, por um 

tempo específico, magistrados do TGI 
de sua jurisdição para funcionarem 
junto à Corte. Os regulamentos não 
preveem qualquer critério para tal 
decisão, que é, portanto, discricioná-
ria. Ordinariamente, a escolha recai 
sobre magistrados que se distinguem 
pela qualidade de seu raciocínio jurídi-
co, assim como pelas suas qualidades 
como redatores de decisões. Em outras 
palavras, a convocação é realizada, es-
sencialmente, para fortalecer as câma-
ras civis das Cortes de Apelação. 

Os juízes convocados participam 
como “conselheiros da corte”, poden-
do, inclusive, utilizar a toga vermelha 
dos conselheiros para as sessões for-

mais, mas permanecem, estatutaria-
mente, como magistrados do TGI. No 
meio profissional, são chamados de 
“conselheiros leves”. Sua convoca-
ção pode se encerrar por uma decisão 
igualmente discricionária do primeiro 
Presidente.

Esse sistema de convocações é tido 
como satisfatório, pois permite que as 
Cortes de Apelação contem com o apoio 
de magistrados de qualidade, reputados 
por sua eficiência, sem que o Estado 
tenha maiores despesas no orçamento 
da Justiça, uma vez que os magistrados 
de TGI que atuam como “conselheiros” 
não ocupam vagas tão custosas quanto 
às de “conselheiros” efetivos.

Artigo

Constitui tema de grande 
interesse no avanço da 
carreira da magistratura 

do trabalho a adoção de critérios 
democráticos para a convocação 
de juízes de primeiro grau, asse-
gurando que todos os integrantes 
do quinto mais antigo tenham 
acesso e possam disputar, em 
igualdade de condições, a promo-
ção para o desembargo.
No Tribunal Regional do Traba-

lho da 8ª Região, a construção 
dos critérios para convocação 
de juízes do primeiro grau para 
compor o quorum de julgamentos 
foi resultado de lenta constru-
ção normativa, na qual a corte, 
progressivamente, incorporou 
elementos que a aperfeiçoaram, 
acolhendo pleito da nossa asso-
ciação de magistrados.
Inicialmente, não havia nenhum 

critério para a convocação de ju-
ízes, permanecendo com o presi-
dente da Corte a prerrogativa de 
chamar qualquer juiz de primeiro 
grau nos casos de vacância supe-
rior a 30 (trinta) dias. Tamanha 
discricionariedade fazia com que 
fossem chamados juízes cuja pro-
moção era remota, o que tornava 
inútil a aferição de seu trabalho 
para fins de futura promoção ao 
segundo grau.
A AMATRA 8 adotou como ban-

deira associativa o estabeleci-
mento de critérios que limitassem 

o poder discricionário do tribu-
nal, trazendo maior estabilidade 
e um mínimo de segurança aos 
juízes. Preocupou-se a Associa-
ção em defender critérios mais 
isonômicos. Sendo a convocação 

uma oportunidade rara na longa 
carreira dos magistrados de pri-
meiro grau, não seria justo que 
apenas o juiz mais antigo pudesse 
usufruí-la.
Desde 2006, o Regimento Inter-

no do TRT da 8ª Região exige:

a) que o magistrado convocado 
seja integrante do quinto mais 
antigo, considerando que apenas 
os que o integram são passíveis 
de promoção;

b) que haja o rodízio entre to-

dos os integrantes da lista, até que 
todos os integrantes do quinto te-
nham a possibilidade de participar.

Justificam-se as restrições. 
Não faria sentido convocar-se 
juiz mais novo, que não poderia 
concorrer ao certame. Por outro 
lado, caso se tratasse unicamen-
te da antiguidade, somente o juiz 
“decano” da primeira instância 
seria convocado, em prejuízo dos 
demais, que não teriam a possibi-
lidade de aceder ao Tribunal, pela 
via da convocação.
O Tribunal Regional da 8ª Re-

gião entendeu que o interesse pú-
blico é de que haja o rodízio na 
convocação entre todos os inte-
grantes do quinto, a fim de pos-
sibilitar que todos os magistrados 
passíveis de promoção possam ser 
chamados a substituir, logrando 
qualificação para o exercício da 
função. É, por outro lado, a ma-
neira mais adequada de permitir 
que todos possam concorrer, em 
situação de relativa igualdade, à 
promoção.
Se a convocação recaísse apenas 

sobre o juiz mais antigo, teríamos 
convocações de longo prazo, que 
não interessariam nem ao juízo de 
primeira instância - que teria seu 
titular desfalcando seu quadro 
por muitos anos - nem ao próprio 
Tribunal – que não poderia aferir 
o desempenho, no segundo grau, 

CONVOCAÇÃO DE JUÍZES: 
CRITÉRIOS OBJETIVOS NO TRT8

‘Se a convocação 

recaísse apenas sobre 

o juiz mais antigo, 

teríamos convocações 

de longo prazo, que 

não interessariam nem 

ao juízo de primeira 

instância’
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Estabelecimento de critérios claros 
e objetivos para a designação  

de juízes substitutos e sua  
observância como fator de  

democratização dos tribunais

O primeiro degrau da car-
reira do juiz do trabalho 
é o de substituto e nele 

pode permanecer por vários anos, 
por diversas razões.
Em nosso Regional,  nos últimos 

15 anos, com a criação da Esco-
la de Magistratura da Justiça do 
Trabalho, em 1996, a equivocada 
ideia de que  o juiz está “pronto”, 
pois foi aprovado em  concurso,   
mudou. Maior relevo à  formação 
inicial e continuada trouxe ainda 
a Enamat, criada em 2006.  Fi-
cou para trás o tempo em que, 
no dia seguinte à aprovação, ia o 
juiz, com Ato de Designação na 
mão, para o primeiro dia de tra-
balho. Afora algumas palestras 
e um roteiro de atividades, com-
partilhar com as ocorrências das 
audiências,  despachos e inciden-

cas foram as opiniões contrárias, 
pois a prática mostrou o acerto 
da decisão, de  respeito à anti-

guidade do substituto.  
Em 2009, a Corregedoria criou 

um sistema de circunscrições 
(Provimento 01/2009), que se  
estivéssemos com o quadro fun-
cional completo, teria funciona-
do bastante bem.   Em um dos 
considerandos, o ato  reconhecia 
que a rotatividade de juízes subs-
titutos poderia, em tese, ferir a 
garantia constitucional de ina-
movibilidade. Reconhecia tam-
bém que as diversas Varas apre-
sentam condições distintas para 
lotação, inclusive no que diz res-
peito à localização geográfica, 
oferecendo diferentes graus de 
preferência por parte dos juízes 
substitutos, quer para o exercí-
cio da titularidade, quer para a 
lotação em auxílio, além da ne-
cessidade de estabelecer crité-
rios objetivos para a designação 

de lotação de juízes do trabalho 
substitutos. Nesse sistema, onde 
os substitutos, respeitada rigo-
rosamente a antiguidade, opta-
vam pela circunscrição desejada 
e, aos mais modernos, podiam 
atuar como volantes,  respeitava 
os critérios de inamovibilidade e 
o posicionamento no quadro de 
carreira. Atuando em uma cir-
cunscrição, o substituto criava 
familiaridade com as comarcas, 
possibilitando maior interação 
com o Titular, a Secretaria, tra-
zendo benefícios à jurisdição 
como um todo.
Se por um lado ao juiz recém 

-empossado é salutar a desig-
nação  para diversas Varas de 
diferentes comarcas, de modo 
a viver um pouco da capital e 
das particularidades do interior, 
após o vitaliciamento, impõe-se 
a observância do princípio da 
inamovibilidade.
Apesar de todo o retrospecto aci-

ma,  o sistema em vigor desde o 
início desse ano, malgrado buscar 
a manutenção do auxílio compar-
tilhado e, em algumas situações, 
o auxílio exclusivo, com a con-
cessão de um número limitado de 
férias e prévia divulgação dos pe-
ríodos em que não haverá a con-
cessão de auxílio, a recomenda-
ção de que não sejam designadas 
pautas além de 35 dias dificulta 
o planejamento do auxílio, mor-
mente a marcação de audiências 
em prosseguimento, pois  pode a 
qualquer tempo ser suprimido.  
A garantia por um período mí-
nimo de alguns meses possibili-
taria ao substituto planejar sua 
própria pauta, em conjunto com 
o titular. Para quem será subs-

‘A mudança de 

paradigma, onde cabe 

ao titular a escolha e 

ao substituto, aceitá-

la ou não, significou 

um retrocesso, em 

descompasso com o 

entendimento do CNJ 

acerca do respeito à 

antiguidade’
tes, era o verdadeiro  momento de 
compartilhar, aprender e refletir. 
O juiz aprendia a ser juiz de um 
modo mais difícil.  
A  preocupação e investimento 

na formação do juiz, desde sua 
investidura, passou  a fazer parte 
da carreira, de forma efetiva. O 
magistrado é cobrado na função  
de gestor de unidade jurisdicio-
nal, sem prejuízo do cumprimento 
das metas de produtividade, afe-
ridas por meio de ferramentas de 
informática e sem perder de vista 
o aspecto subjetivo do seu traba-
lho, a qualidade das sentenças e 
despachos. Ser magistrado em 
tempo de metas é equilibrar vá-
rios pratos de diversos tamanhos 
ao mesmo tempo, uma tarefa pró-
xima  ao impossível.
Mas, voltando ao tema propos-

to, se por um lado as atribui-
ções do juiz titular parecem ra-
zoavelmente definidas, o mesmo 
não se pode dizer sobre o papel 
do substituto. Mais do que o co-
lega que fará nossas audiências 
ou permanecerá à frente de uma 
Vara sem titular, hoje é o parcei-
ro com quem dividimos pautas, 
despachos, partilhamos nossas 
rotinas de trabalho. Em nossa 
Região, permanecerá substituto 
por bastante tempo, por baixo, 8 
a 10 anos, atuando no mais das 
vezes em auxílio exclusivo ou 
compartilhado, suprindo, quan-
do possível, essa necessidade, 
pois é inviável o cumprimento 
de todas as tarefas necessárias 
ao funcionamento da unidade ju-
risdicional, sem auxílio. O sonho 
de consumo dos titulares, de um 

auxiliar fixo, ainda não está, por 
ora,  ao nosso alcance.
A carreira é pautada pela an-

tiguidade e por este raciocínio, 
ao titular mais antigo era dada 
a opção de escolher o colega que 
o substituiria. Mas como fica a 
antiguidade do substituto, se o 
critério de escolha, pela sua óti-
ca, é casuístico, permitindo que 
um colega bem mais novo fique 
em uma Vara que, no seu enten-
der, é melhor?
À primeira vista, a possibilidade 

de escolha, pelo titular, é boa, por 
descomplicar o processo. Com 
tantos colegas novos, nem sempre 
conhecemos o trabalho de cada 
um e, se já nos afinamos com 
esse ou aquele colega, escolhê-
-lo é cômodo, simples e prático, 
se ele concorde ou não estiver em 
férias. Mas a questão não é de 
simplicidade ou comodismo e me-
rece análise à luz dos princípios 
norteadores da magistratura e de 
nossa história recente.
Em 2004, a Amatra 1 convocou 

uma assembleia histórica, onde 
foi deliberado que os juízes subs-
titutos, observada a ordem de 
antiguidade, escolheriam a sua 
designação, com a possibilidade 
de o titular recusá-lo, de forma 
fundamentada. A Corregedoria, 
com sensibilidade, implementou 
as condições necessárias e pou-
cas foram as reações contrárias 
à nova forma de escolha. De 
início, a decisão de rejeitar um 
colega é realmente constrange-
dora, mas as recusas fundamen-
tadas aconteceram e os inciden-
tes, solucionados.
Essa mudança de cultura foi 

assimilada rapidamente e pou-
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tituto por anos, a possibilidade 
de fazer planos para além de um 
mês, com tranquilidade,  não é 
um luxo, é direito.
A mudança de paradigma, onde 

cabe ao titular a escolha e ao subs-
tituto, aceitá-la ou não, significou 
um retrocesso, em descompas-
so com o entendimento do CNJ 
acerca do  respeito à antiguidade. 
Designações unilaterais desta na-
tureza foram objetos de questio-
namento recente pela Associa-
ção dos Magistrados do Distrito 
Federal Territórios, por meio do 
PP 5955-90-2010.2.00.0000, 
julgado em 19/10/2010. Segue 
abaixo a ementa:

Pedido de Providências. Juízes 
substitutos. Inamovibilidade. 
Aplicação. Designação e remo-
ção. Critérios objetivos. Proce-
dência.
1. Aplica-se aos Juízes 

substitutos a garantia constitu-
cional da inamovibilidade, por 
se tratar de garantia funcional 
de independência da atividade 
jurisdicional, Cláusula Pétrea 
da Magistratura, que dá guari-
da, ao lado da irredutibilidade 
e da vitaliciedade, ao Princípio 
da Imparcialidade, de maneira 
que, exceto nas hipóteses de de-
signação temporária para substi-
tuições eventuais, o Magistrado 
deve ter sua independência pre-
servada, por meio de lotação em 
Unidade Jurisdicional específica.
2) A Carta Magna de 1988, 

com mais evidência, manteve a 
tradição constitucional de, den-
tre as Cláusulas Pétreas, quanto 
aos Juízes recém-admitidos, ex-
cepcionar apenas a garantia da 

vitaliciedade, ainda assim, ape-
nas se e enquanto o Magistrado 
estiver no lapso temporal corres-
pondente ao estágio probatório. 
3) Pedido de Providências jul-
gado procedente. Voto Vencedor 
do Conselheiro Walter Nunes da 
Silva Júnior.

(CNJ – PP 0005955-
90.2010.2.00.0000 – Rel. Cons. 
Walter Nunes da Silva Júnior – 

115ª Sessão – j. 19/10/2010 – DJ 
- e nº 194/2010 em 21/10/2010 
p. 23).

A lotação do substituto não é 
simples ato discricionário e im-
plica motivação. Se não obser-
vada a antiguidade, pode ser 
usada com intuito punitivo ou, 
contrariamente, como moeda de 
troca. O arbítrio puro e simples 
nas designações, sem respeitar 
os interesses do substituto, não 
se coaduna com os princípios da 

Márcia Cristina Cardoso

Juíza Titular da 7º VT de Niterói

autonomia e independência, sob 
pena de configurar desvio de fi-
nalidade.
Segundo o pensamento do Con-

selheiro Walter Nunes da Silva 
Júnior, “a regra-garantia da ina-
movibilidade, um dos institutos 
que servem para assegurar a 
concretização dos princípios da 
independência e da imparciali-
dade do juiz... (omissis)”
Respeitar a independência do 

juiz é  assegurar  ao   magistrado 
a proteção em face de pressões 
de poderes externos e também 
às pressões interna corporis. 
Sem essas garantias, o substitu-
to, embora vitalício, estará em 
situação mais vulnerável que o 
colega titular, em frontal contra-
dição aos princípios constitucio-
nais assegurados aos magistra-
dos, em desprestígio ao próprio 
Regional e  não contribui para o 
aprimoramento da atividade ju-
risdicional. Alteração de desig-
nações de forma imotivada,   sem 
prévia consulta ao   juiz colide 
com os princípios de administra-
ção e as prerrogativas expressas 
na Loman.
É com base neste posiciona-

mento que o restabelecimento 
da escolha, pelo substituto, com 
possibilidade de recusa, pelo Ti-
tular, de forma fundamentada, é  
medida que restabelecerá nível 
de democracia interna do nosso 
TRT, em consonância com o re-
gramento  basilar da carreira da 
magistratura.

‘À primeira vista, a 

possibilidade de escolha, 

pelo titular, é boa, por 

descomplicar o processo 

(...) Mas a questão não 

é de simplicidade ou 

comodismo e merece 

análise à luz dos 

princípios norteadores da 

magistratura’

A implementação de proces-
sos democráticos na gestão 
interna de órgãos do Poder 

Judiciário é uma exigência atual, 
não só daqueles que ocupam fun-
ções de estado dentro desses ór-
gãos, como também, indiretamen-
te, de toda a sociedade, que exige 
eficiência, celeridade, e confiabi-
lidade dos serviços prestados por 
esta face do poder público.
Exerço cargos públicos no TRT 

da 1ª região, há mais de 21 anos, 
sendo destes quase sete como ma-
gistrada. Ao longo dessa jornada, 
presenciei e vivenciei os avanços 
tecnológicos, administrativos e 
estruturais ocorridos no âmbito 
do nosso tribunal, avanços es-
tes que, apesar de significativos, 
ainda são tímidos e incipientes 
no cenário nacional. Justifico: 
em que pesem tais aprimoramen-
tos, ainda são atribuídas ao TRT/
RJ (muitas vezes injustamente) 
características como morosida-
de, ineficiência, burocracia e de-
sorganização.
As mudanças já ocorreram, sim, 

mas de forma acanhada, ainda 
sem significativos reflexos na 
adoção da democracia como base 
da atuação da Administração.
No que se refere a este tema, 

penso existirem duas forma de 
participação do juiz substituto 
no processo democrático inter-
no: a primeira em sentido lato, 

tes eleitos para gestão do órgão 
e viabilizar atuação mais eficien-
te de todos os juízes nas ativida-
des desenvolvidas interna e exter-
namente.
Em termos estritos, constata-se 

que a função do magistrado não 
é exclusivamente a solução de li-
tígios, seja julgando, seja conci-
liando. Atualmente, o Juiz atua 
muito além da ‘simples’ entrega 
da prestação jurisdicional. 
Gerir a Vara do Trabalho é sua 

atribuição, quer atue na condição 
de titular quer na de substituto, 
no exercício da titularidade ou no 
auxílio. Essas atividades admi-
nistrativas, direta e indiretamen-
te vinculadas às funções judiciá-
rias, possibilitam a oferta de um 
“serviço” mais célere (e de me-
lhor qualidade) e evidenciam uma 
efetiva administração processual.
Sem dúvidas, é atribuição do 

magistrado condutor do feito de-
sempenhar atividades jurisdicio-
nais propriamente ditas, atuando 
com empenho, dedicação e per-
sistência na condução do proces-
so, de modo a possibilitar a redu-
ção do tempo de sua tramitação 
e a otimização da utilidade do 
seu resultado. Todavia, também 
é necessário que o juiz gerencie 
administrativamente sua unida-
de, mormente no que se refere às 
atribuições que ensejem reflexos 
na tramitação dos processos.

O processo de democratização  
interna e o papel do juiz substituto

‘...pensar em uma 

estrutura organizacional 

judiciária, sem 

participação acentuada 

e repartição de poderes 

entre agentes públicos, 

reflete evidente 

dissonância entre essa 

estrutura e a sociedade’

na escolha dos gestores da Admi-
nistração; a segunda, em sentido 
estrito, na atuação ativa do juiz 
como gestor (ou um dos gestores) 
da unidade judicial-administra-
tiva para onde esteja designado, 
questão de enorme relevância 
para a excelência na prestação 
jurisdicional.
Com relação à primeira situ-

ação, pensar em uma estrutura 

organizacional judiciária, sem 
participação acentuada e repar-
tição de poderes entre agentes 
públicos,  reflete evidente disso-
nância entre essa estrutura e a 
sociedade. 
Sem sombra de dúvidas, im-

plantar a democracia interna 
significaria legitimar os dirigen-

Artigo
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A aptidão para a gestão não é 
mais apenas um plus, mas uma 
necessidade. Deixou de ser uma 
característica útil para tornar-se 
indispensável.
A meu ver, somente é possível 

uma vinculação satisfatória do 
substituto a esse processo, quer 
na titularidade, quer no auxílio, 
na medida em que as designações 
sejam feitas de forma mais dura-
doura e permanente.
Qual comprometimento admi-

nistrativo ou gerencial que um 
juiz substituto pode desenvolver 
atuando em dez varas diferentes, 
ao longo de um ano? Qual expe-
riência em gerir pode adquirir e 
aprimorar, se, em cada mês, atu-
ar num ambiente diverso? 
É logisticamente inviável que se 

envolva e/ou se comprometa de 
forma permanente com a gestão, 
a organização e os procedimen-
tos se é designado de forma tão 
‘provisória’. Provavelmente se li-
mitará a manter ‘em andamento’ 
o trabalho que vem sendo desen-
volvido pelo titular.
Na medida em que o substituto 

seja designado de forma perma-
nente para uma unidade, aí, sim, 
poderá ser cobrada dele uma efe-
tiva atuação como gestor.
Em concreto, revisando o for-

mato dos critérios de designa-
ção existentes desde minha posse 
como magistrada do trabalho, 
em novembro de 2004, desta-
co os subsequentes provimentos 
01/2007, 01/2009 (ambos já re-
vogados) e 03/2011, este ora em 
vigor. Todos diferentes; cada um 
com suas peculiaridades, bases, 
princípios e premissas, mas to-
dos provisórios e mutáveis, além 
de vinculados, necessariamente, 

aos gestores idealizadores. Abril 
de 2013 é, necessariamente, um 
ponto de interrogação para todo 
o Primeiro Grau.
Pesquisando regulamentações 

similares em tribunais do mes-
mo porte que o da 1ª Região, dou 
destaque à consolidação dos pro-
vimentos da corregedoria do TRT 
da 4ª Região.
Segundo a exposição de moti-

vos do referido documento (atu-
alização de setembro de 2010), 
ocorreu, no final de 2009, a pu-
blicação da consolidação de pro-
vimentos, trabalho que compilava 
as diversas orientações emanadas 
pela Corregedoria daquele órgão. 
Como a prática gerou vários 

questionamentos, houve necessi-

dade de ajustes. Foi então consti-
tuído um grupo de trabalho, com-
posto de magistrados e servidores 
das unidades judiciárias de pri-
meiro grau e por integrantes da 
corregedoria e vice-corregedoria, 
com a finalidade de promover 
adequações.
Foram colhidas sugestões ex-

pressivas de magistrados e servi-
dores das diversas unidades judi-
ciárias de primeiro grau e, após 
análise, tais sugestões foram in-

corporadas, quando possível e ca-
bível, ao texto em revisão.
Em maio de 2011, o mesmo 

grupo promoveu nova revisão da 
consolidação, adequando algumas 
disposições e artigos a critérios de 
eficiência, celeridade, economia e 
segurança.
É importante destacar que não 

estou defendendo eventual ado-
ção de critério similar na Pri-
meira Região, e ignoro detalhes, 
reveses ou situações específicas 
que porventura possam ter ocor-
rido no decorrer dos trabalhos do 
referido grupo (cujos membros 
também não são magistrados ou 
servidores de meu conhecimento 
pessoal), mas o vislumbrei ape-
nas como um meio democrático 
de regulamentar situações que 
são do interesse de toda a Pri-
meira Instância.
Em suma, concluo que o pro-

cesso de democratização interna 
no TRT da Primeira Região ain-
da é um embrião, tanto no senti-
do amplo como no estrito. Mas 
penso que (em longo prazo, infe-
lizmente) será um caminho sem 
volta, tanto por demandas inter-
nas quanto externas.
Espero, ainda na atividade, 

presenciar e vivenciar mais esse 
passo do primeiro tribunal do 
trabalho do país, pois só será 
possível alcançar plena excelên-
cia na prestação jurisdicional 
por meio da gestão comparti-
lhada, seja na escolha dos diri-
gentes, seja na administração de 
uma unidade judicial.

Adriana Freitas de Aguiar

Juíza Substituta do TRT/RJ

‘..o processo de 

democratização interna no 

TRT da Primeira Região 

ainda é um embrião, tanto 

no sentido amplo como no 

estrito’

Por força do que dispõe o inci-
so IV, do artigo 80, da Lei nº 
12.309, de 2010, os projetos 

de lei que importam em aumento 
de gasto com pessoal e encargos 
sociais devem ser acompanhados 
de parecer do Conselho Nacional 
de Justiça nos casos em que a ini-
ciativa legislativa couber ao Poder 
Judiciário. 
Para fins de elaboração do pa-

recer exigido pela lei, o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho 
encaminhou ao Conselho Nacio-
nal de Justiça o Anteprojeto de Lei 
proposto pelo TRT da 1ª Região, 
que visa à criação de 12 Varas 
do Trabalho no interior do Estado 
do Rio de Janeiro, cargos de Juiz 
do Trabalho Titular e Substituto, 
além de cargos efetivos de Técni-
co e Analista Judiciários e, ainda, 
cargos de provimento em comissão 
e funções de confiança no Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região. 
O Anteprojeto de Lei gerou um 

procedimento administrativo espe-
cífico, distribuído ao Conselheiro 
Paulo de Tarso Tamburini Souza, 
apreciado na Sessão Ordinária, re-
alizada em 5 de julho. 
O Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho adota como principal 
referência, para apreciação das 
propostas de criação de Varas do 
Trabalho, os índices de litigiosida-

de previstos no artigo 9º, caput e 
parágrafo único da Resolução nº 
63, de 2010, que assim dispõem: 

Art. 1º - A criação de Vara do Tra-
balho em localidade que ainda não 
conta com uma Unidade da Justiça 
do Trabalho condiciona-se à exis-
tência, na base territorial previs-
ta para sua jurisdição, de mais de 
24.000 (vinte e quatro mil) traba-
lhadores ou ao ajuizamento de pelo 
menos 350 (trezentas e cinquenta) 
reclamações trabalhistas por ano, 
apurada nos três anos anteriores. 
Parágrafo único. Nas localida-

des que já disponham de Varas do 
Trabalho, a criação de uma nova 
unidade somente poderá ser pro-
posta quando a média de processos 
recebidos em cada Vara existente, 
apurada nos três anos anteriores, 
for igual ou superior a 1.500 (mil e 
quinhentos). 

O artigo acima transcrito tem 
como fundamento de legalidade di-
reto o contido na Lei nº 6.947, de 
1981, que, em linhas gerais, traz 
disposições semelhantes, senão ve-
jamos: 

Art. 1º - A criação de Junta de 
Conciliação e Julgamento está 
condicionada à existência, na base 
territorial prevista para sua juris-

dição, de mais de 24.000 (vinte 
e quatro mil) empregados ou ao 
ajuizamento, de média igual ou 
superior, no último triênio, de pelo 
menos 240 (duzentas e quarenta) 
reclamações anuais. 
Parágrafo único. Nas áreas de ju-

risdição de Juntas, só serão cria-
das novas unidades quando a fre-

quência de reclamações, em cada 
órgão já existente, exceder, segui-
damente, a 1.500 (mil e quinhen-
tas) reclamações por ano. 
Note-se que o Conselho Superior 

CNJ aprova proposta de criação de novas 
Varas do trabalho no interior do Estado

‘...é visível a 

necessidade, não só 

da elaboração de 

medidas que garantam a 

efetividade da prestação 

jurisdicional, mas também 

da criação de novas Varas, 

as quais, certamente, 

são fundamentais para 

maior celeridade dos 

processos’

"O jurisdicionado não pode merecer menos do que foi pedido pelo Tribunal, que 
foi criterioso. A contar com todos os eventos que ocorrerão na cidade (Copa do 

Mundo e Olimpíadas) não vejo como votar contra" 
(Conselheiro Paulo Tamburini- Relator do Parecer).

Integração regional
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da Justiça do Trabalho, ao editar 
a Resolução nº 63, de 2010, fez 
algumas adaptações do texto legal 
à realidade hoje vivida pela Justi-
ça do Trabalho brasileira. A Re-
solução estabelece, em seu artigo 
10, que: 

Art. 10. O quantitativo de cargos 
de juiz do trabalho substitu-
to, em cada Região, cor-
responderá ao número de 
Varas do Trabalho. 
§ 1º As Varas do Traba-

lho que recebam quantita-
tivo superior a 1.000 (mil) 
processos por ano contarão 
com um juiz titular e um 
juiz substituto. 

Por esse motivo, o relator, 
acompanhado pela maioria 
do plenário, deu parecer favo-
rável ao pleito da 1ª Região, 
após sustentação oral em ple-
nário da sua presidente Maria 
de Lourdes Sallaberry. Em 
seu voto, o conselheiro Pau-
lo Tamburini reconheceu que 
a criação das novas Varas no 
interior do Estado do Rio de 
Janeiro é medida que se im-
põe face à baixa descentrali-
zação das unidades judiciais 
no estado fluminense: dos 92 
municípios, apenas 24 têm 
Varas trabalhistas. Por ou-
tro lado, destaca que é com-
provada a carga de trabalho 
dos magistrados trabalhistas 
fluminenses. Razão pela qual 
a criação de novas unidades judi-
ciais deverá ser feita nos seguintes 
municípios: Campos dos Goyta-
cazes (uma Vara), Itaboraí (uma 
Vara), Itaguaí (uma Vara), Macaé 
(uma Vara), Niterói (duas Varas), 
Nova Iguaçu (duas Varas), Resen-
de (uma Vara), São Gonçalo (duas 
Varas) e São João de Meriti (uma 
Vara). Quanto ao número de ma-

gistrados, entendeu o relator que o 
quantitativo de 12 juízes titulares e 
de cinco substitutos atende ao dis-
posto no art. 10, da Resolução 63, 
do CSJT. Foram acolhidas, ainda, 
as propostas de criação de 140 
cargos de analista judiciário e 69 
cargos de técnico judiciário, con-
forme as tabelas a seguir: 

 

O Departamento de Acompanha-
mento Orçamentário - DOR, por 
meio da Portaria CNJ nº 24, de 17 
de março de 2011, recebeu a com-
petência para a realização de es-
tudo técnico relativo à questão fi-
nanceira e informou que o impacto 
orçamentário anual provocado com 
a aprovação do Anteprojeto de Lei, 
tal como apresentado pelo TST, é 

de R$ 25.859.463,26 (vinte e cin-
co milhões, oitocentos e cinquenta 
e nove mil, quatrocentos e sessenta 
e três reais e vinte e seis centavos) 
em um orçamento para pagamen-
to de pessoal que no ano de 2011 
montou R$ 742.886.991,00 (sete-
centos e quarenta e dois milhões, 
oitocentos e oitenta e seis mil e no-
vecentos e noventa e um reais). O 
DOR esclareceu que o TRT da 1ª 
Região dispõe de margem de cres-
cimento suficiente para suportar 
tais despesas. 
Tomando como base os dados 

disponíveis no relatório “Justiça 
em Números”, a tabela a seguir 
demonstra a média de novas de-
mandas por Vara do Trabalho, nas 
localidades onde se pretende criar 
as novas Varas:

Diante dos números, extraídos 
do Relatório da Justiça do Traba-
lho, é visível a necessidade, não 
só da elaboração de medidas que 
garantam a efetividade da presta-
ção jurisdicional, mas também da 
criação de novas Varas, as quais, 
certamente, são fundamentais para 
maior celeridade dos processos e 
satisfação dos agentes envolvidos, 
além de atender ao disposto no pa-
rágrafo único do artigo 1º da Lei 

Tabela 03
Demandas/ Varas 
Unidade Judicial         Demanda 

(média últimos 3 anos) 
      

  Campos dos Goytacazes 1.796 

Itaboraí    2.285 

Itaguaí    2.315 

Macaé    1.715 

Niterói    1.852 

Nova Iguaçu    1.889 

Resende    1.879 

São Gonçalo    2.084 

São João de Meriti   1.726

Tabela 01
Solicitação Cargos - Servidores  

Quantitativo 

Analista Judiciário   140 

Técnico Judiciário     69 

Total de cargos a 

 serem criados   209 

Tabela 02
Magistrados/ Varas 
Solicitação de Varas do Trabalho 

Município     Quantitativo Varas 

Campos dos Goytacazes 01

Itaboraí    01

Itaguaí    01 

Macaé    01 

Niterói    02 

Nova Iguaçu    02

Resende    01 

São Gonçalo    02 

São João de Meriti   01

Total     12

e a crescente movimentação em-
pregatícia na região, gerada pelo 
Porto de Itaguaí e pelas obras de 
infraestrutura do Programa de 
Aceleração do Crescimento e pelo 
pleno funcionamento da Compa-

nhia Siderúrgica do Atlântico. 
Outrossim, o cenário não é di-

ferente em Macaé e Campos dos 
Goytacazes, que esperam uma es-
trutura que atenda à prestação 
jurisdicional, garantindo o cum-
primento do Planejamento Estra-
tégico e das metas determinadas 
pelo CNJ. Com a criação de novas 
unidades serão estabelecidas con-
dições de eficiência do funciona-
mento do Judiciário Trabalhista 
nestes importantes municípios flu-
minenses. Está localizado no nor-
te fluminense e possuem, ao largo 
de suas costas marítimas, o mais 
importante polo de exploração de 
petróleo e gás natural do país. A 
região também tem expressiva 
produção na agroindústria do açú-
car e do álcool. 
Esperamos regime de urgência 

para a apreciação pelo Congresso 
Nacional do projeto de lei de cria-
ção das novas Varas do trabalho 
da 1ª Região, que também prevê 
uma nova unidade jurisdicional em 

6.947/81, que determina a cria-
ção de novas unidades judiciais, 
quando a demanda anual excede a 
1.500 processos. 
Niterói, cidade que possui mais de 

600 mil habitantes, apresenta uma 
média anual de 1.852 processos 
novos distribuídos em cada uma 
das suas sete Varas do Trabalho. 
Número que se repetiu, com peque-
nas variações, nos anos anteriores, 
demonstrando que as suas Varas 
do Trabalho estão assoberbadas 
de trabalho. O valor do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) 
do município de Niterói, que é de 
0,817, corrobora a urgência de 
novas unidades judiciárias, pois, 
quanto maior esse valor, maiores 
são as novas demandas sociais. Ou 
seja, com uma agitação financeira 
significativa, as chances de a popu-
lação recorrer à Justiça aumentam. 
A situação também se mostra 

grave em São Gonçalo, aonde o 
número de empregos chegou a 100 
mil, no ano passado, e cada uma 
das quatro Varas da região somou 
cerca de 2 mil processos novos re-
cebidos. Sua população já ultra-
passou um milhão de habitantes. 
Na Vara de Itaboraí, cuja juris-

dição abrange também os municí-
pios de Rio Bonito, Silva Jardim e 
Tanguá, o atendimento ao cidadão 
se encontra cada vez mais compro-
metido, com cerca de 2.400 ações 
ajuizadas por ano. O Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro 
está sendo construído numa área 
de 45 milhões de metros quadra-
dos e como consta no Relatório de 
Impacto Ambiental do projeto, di-
vulgado no sítio da Petrobras, deve 
gerar mais de 200 mil novos em-
pregos na região, diretos e indire-
tos, após a entrada em operação.
De igual forma, Itaguaí, Nova 

Iguaçu e São João de Meriti pre-
cisam de uma maior estruturação, 
diante de uma demanda reprimida 

Resende, no sul fluminense, que 
possui um amplo parque industrial 
em franco desenvolvimento, abri-
gando importantes unidades fabris 
e indústrias químico-farmacêuticas 
e do setor metal-mecânico, tais 
como a Peugeot Citroën do Brasil 
Automóveis Ltda. e Volkswagen 
Caminhões e Ônibus. 
Conforme a nota pública da Ana-

matra, divulgada em 8 de julho do 
corrente, causou estranheza a fa-
cilidade com que critérios técnicos 
e legais dos órgãos da Justiça do 
Trabalho (TST, CSJT e TRTs) são 
rechaçados ou postos em dúvida 
por minorias do CNJ, com base em 
comparações sabidamente infun-
dadas e equivocadas com outros 
ramos do Poder Judiciário, nota-
damente porque a suposta falta de 
estrutura e ineficiência de tais ór-
gãos, alardeadas por seus próprios 
representantes em sessões públi-
cas, parece servir de argumento 
para um nivelamento em padrões 
não desejáveis pelo povo brasileiro. 
Como pontuaram os representan-
tes da OAB, nas duas últimas ses-
sões do CNJ, se existem órgãos do 
Poder Judiciário com problemas 
estruturais, devem os respectivos 
Tribunais cuidar para que os níveis 
de excelência da Justiça do Traba-
lho sejam disseminados, e não o 
contrário. Afinal, como consta do 
relatório sintético do último “Jus-
tiça em Números” do CNJ (página 
178): “Destaque para a Justiça do 
Trabalho....mais uma vez mostran-
do-se como ramo do Judiciário que 
atende com mais celeridade aos ju-
risdicionados”.

Jorge Orlando Sereno Ramos

Diretor de Integração Regional da AMATRA 1 

Juiz Titular da 6ª Vara do Trabalho de Niterói

‘...se existem órgãos 

do Poder Judiciário com 

problemas estruturais, 

devem os respectivos 

Tribunais cuidar para que 

os níveis de excelência da 

Justiça do Trabalho sejam 

disseminados’
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Artigo

A Magistratura trabalhista 
da 1ª Região está doente. 
O aumento das demandas 

processuais frente à estagnação 
estrutural e de pessoal das Varas 
está exigindo um ritmo de traba-
lho estafante aos magistrados. A 
situação se exacerba com a pres-
são imposta para o cumprimen-
to das metas determinadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O júbilo de ser um agente 
atuante pela efetiva prestação ju-
risdicional desvaneceu.
A situação envolve não só a saú-

de daqueles que dedicam seus dias 
à Justiça, mas também a qualida-
de da prestação jurisdicional, ora 
combalida pela incapacidade de 
oferecimento de maior celerida-
de. Existe, sim, o sentimento de 
missão cumprida, mas a exaus-
tão consequente desta conquista 
não tem sido motivo de orgulho 
para nenhuma das partes envolvi-
das. O cenário que se tem é o de 

uma população insatisfeita com o 
serviço visto como essencial para 
continuidade de uma vida digna 
do trabalhador e de um juiz que, 
muitas vezes, perde o prazer de 
julgar. 
Os bastidores dos Fóruns justi-

ficam o motivo da insatisfação. 
Entre os magistrados, o núme-
ro de licenciados, por problemas 
de saúde, aumenta. Em recente 
levantamento foi constatado o 
aumento dos afastamentos mo-
tivados, principalmente, por en-
fermidades psíquicas. Por outro 
lado, aos juízes que continuam 
atuantes, resta tentar suprir as 
carências apontadas num redo-
brado esforço que, ao final, fecha 
o círculo vicioso de sobrecarga e 
desgaste.
Essa situação geral levou a 

Anamatra, sensibilizada e preo-
cupada com o grande número de 
afastamentos de magistrados, a 
encomendar, em 2010, um diag-

nóstico destinado a dimensionar 
o problema entre seus associados. 
Os resultados preliminares não 
apenas confirmam o que já era 
suposto, mas enfatiza a necessi-
dade urgente de buscar soluções. 
Coordenada pela pesquisadora 

do CNPq, Ada Ávila Assunção, 
professora da Faculdade de Me-

dicina da UFMG e doutora em 
Ergonomia, a pesquisa trouxe re-
sultados importantes que podem 
servir como base para a constru-
ção de políticas destinadas a en-
frentar o problema. 
Destaca-se, por exemplo, o fato 

de que 84,4% dos magistrados 
costumam trabalhar em casa, o 
que invade o direito de reserva 
de tempo para a família e para 
o lazer, elemento essencial para 
a saúde mental e física do ser 
humano.  A invasão da vida ex-
tratrabalho também é bastante 
presente, com a dedicação às sen-
tenças nos finais de semana e até 
mesmo nas férias. 
Somado a isso, as condições de 

conforto nas Varas excede, mui-
tas vezes, à precariedade. Não 
raro, ventilação, iluminação e er-
gonomia não estão de acordo com 
as regras exigidas para um am-
biente de trabalho saudável e há 
casos extremos de gabinetes que 
sequer possuem janelas.
É com esse panorama que se de-

para a Justiça do Trabalho da 1ª 
Região, deixando à mostra o por-
quê do alto índice de magistrados 
afastados de suas atividades ha-
bituais. No limite, os operadores 
do Direito estão sucumbindo e 
não há mais tempo para que se fi-
que de braços cruzados, deixando 
a situação se agravar sem que se 
tomem providências. 

Desempenho a que preço?

A Justiça do Trabalho do Estado 
do Rio de Janeiro está na frente 
no ranking de produtividade. Da-
dos do TST revelam a redução de 
resíduo processual e da taxa de 
congestionamento, por exemplo. 

A Saúde no Banco dos Réus

‘...84,4 dos magistrados 

costumam trabalhar 

em casa, o que invade 

o direito de reserva de 

tempo para a família e 

para o lazer, elemento 

essencial para a saúde 

mental e física do ser 

humano’

Profissão - Juiz

O caminho do profissionalismo 
exigiu dos juízes criar me-

canismos rígidos de acesso à Ma-
gistratura, proporcionar estímulos 
para recrutar os melhores quadros 
nas chamadas carreiras jurídicas 
e elevar a qualidade técnica, o que 
conferiu distinção e prestígio aos 
olhos do público em geral, além de 
ter criado uma forte identidade. É 
importante lembrar as lutas pela 
extinção da representação classis-
ta, pela realização contínua de con-
cursos públicos, além da busca por 
subsídios dignos, não com o intuito 
de enriquecer, mas para garantia de 
uma vida confortável e de um bom 
estado emocional.
Atualmente, a sensação é de que 

essa história de sucesso foi abrupta-
mente estancada e o reverso surge 
como fracasso no cotidiano. Au-
mento do volume de demandas, de-
ficiências estruturais e de pessoas, 
perda de prestígio perante o públi-
co, problemas enfrentados com uma 
pretensa modernização gerencial 
conduzida sem diagnósticos ou ru-
mos definidos, tudo resumido num 
movimento autofágico que, ago-
ra, começa a produzir seus frutos. 
O que fazer? Quais os caminhos? 
Como enfrentar o problema?
Não há fórmula mágica, por mais 

estudos e diagnósticos que sejam 
realizados, por certo. Não se trata 

apenas de denunciar e exigir uma 
ação efetiva. É essencial parar, re-
fletir e retomar as rédeas desse pro-
cesso.
As altas cúpulas do Judiciário 

foram ousadas ao assumir os pro-
blemas estruturais e operacionais 
da magistratura e ao escolher en-
frentá-los com melhor gestão. Mas 
é preciso reconhecer que o remédio 
está matando o doente que, agora, 
precisa ser cuidado de outra forma. 
Os resultados surgiram e melhoram 
desde as primeiras medições, mas o 
preço parece ser alto e num curto 
período vai afetar tais resultados. 
Omitir ou negar o problema é, aci-

ma de tudo, ignorar aquilo que os 
juízes acreditam e se propõem a de-
fender quando abraçam a profissão: 
o valor social do trabalho. De nada 
adiantarão ideias mirabolantes 
sem um compromisso efetivo com 
a adequação entre as condições de 
trabalho e a busca por resultados. 
Não custa lembrar que a indepen-
dência funcional e gerencial dos tri-
bunais permite à alta cúpula ditar 
os rumos e o ritmo das mudanças. 
Defender o justo é o pilar dessa ins-
tituição que até agora conseguiu, 
como nenhuma outra, captar e re-
ter talentos. Os juízes do trabalho 
reivindicam melhores condições de 
trabalho. Será muito?

Mas a que preço essas estatísti-
cas se mostram favoráveis? Os 
juízes estão julgando com o fan-
tasma das metas ao seu lado e 
cabe a eles fechar os olhos para o 
cenário caótico e trabalhar. 
Não é esta a realidade que se 

quer e não é este o caminho que 
deve ser seguido. Faz-se urgente 
e preciso que políticas adminis-

trativas e resoluções estruturais 
sejam tomadas. É possível que a 
Justiça do Trabalho da 1ª Região 
continue no topo das tabelas de 
produtividade, mas estas estatís-
ticas precisam estar sustentadas 
em uma estrutura apta ao traba-
lho saudável e justo.
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Cinema em foco

DEMOCRACIA EM PRETO E BRANCO

Corria o ano de 1982. A ditadu-
ra militar completava dezoito 
anos de opressão e censura, 

enquanto o Corinthians era dominado 
por um mesmo presidente em um pe-
ríodo igualmente longo. Aproveitan-
do-se da fraqueza política de alguns 
dirigentes e da má campanha que o 
time cumpria nos últimos tempos, o 
melhor jogador do time faz, dentro 
do clube, o que muitos gostariam de 
fazer no país: democratiza o processo 
de tomada de decisões.
Sócrates Brasileiro de Souza, o dou-

tor Sócrates, ou apenas “Magrão”, 
percebeu que existiam naquele mo-
mento e naquele ambiente os ingre-
dientes necessários para uma peque-
na revolução de ideias e de atitude e 
iniciou o processo que ficou conhecido 
como “Democracia Corintiana”: todos 
os funcionários do clube – do presiden-
te ao faxineiro, do goleiro ao centroa-
vante – tinham o mesmo poder de voto 
nas principais questões do clube.
No início, não existia nada concre-

to ou organizado. Eram apenas jo-
gadores que queriam exercer, dentro 
de seu local de trabalho, a cidadania 
que lhes era negada em outras esferas 
da sociedade. Cada membro da equi-
pe passou, então, a ter 

direito a um voto nas mais variadas 
questões. Este acabou sendo um mo-
mento único do esporte brasileiro, 
principalmente se levarmos em con-
ta o contexto político vivido no país.
Dentro do universo arcaico e pater-

nalista do futebol brasileiro, nunca 
antes os jogadores haviam tido tanto 
espaço para decisões. Aos poucos, 
a “Democracia” ia tomando corpo, 
fazendo fama e assustando dirigen-
tes de outros clubes e os militares 
que ainda se agarravam ao poder. 
Se era possível que um grupo de jo-
gadores decidisse, no voto simples e 
direto, qual seria o horário do trei-
no, se haveria a concentração ou não 
dos jogadores na véspera de um jogo 
e até mesmo quais deveriam ser os 
novos contratados da equipe, era de 
se temer que, em breve, uma grande 
parcela do povo brasileiro quisesse 
ter esses mesmos simples, porém 
proibidos direitos.
Além disso, o Corinthians não era 

apenas exemplo de democracia e li-
berdade. No campo, a equipe mais 
popular de São Paulo levou o troféu 
em 82 e 83, ficando com o vice em 
84. Os títulos davam a sustentabili-
dade que o movimento precisava para 
se fortalecer perante os vigilantes crí-
ticos da liberdade de expressão.
Foi também no início da década de 

80 que as coisas começaram a mu-
dar dentro da música popular brasi-
leira. Uma profusão de bandas, de 
diferentes estilos e cidades, dizia 
a mesma coisa: a juventude que-
ria mudanças. E foi com o mesmo 
caldo de revolução vivido pela De-
mocracia Corintiana que Ultraje a 
Rigor, Titãs, Ira!, Legião Urbana 
e Blitz, entre tantas outras, sur-
giram, conquistaram um publico 
ávido por novidades e mostrou 
que era sim possível termos rock 
n´ roll brasileiro de qualidade e 
com conteúdo.

Durante esse mesmo período, 

a pressão popular pelo fim 
da ditadura e pelo direito 
ao voto direto cresceram. 
Iniciou-se uma campanha 
pluripartidária em prol 
da emenda do deputado 
goiano Dante de Oliveira, 
que garantiria eleições di-
retas para presidente em 
1985 e que ficou conhe-
cida como “Diretas Já”. 
Comícios, passeatas e ma-
nifestações proliferaram 
por todo o país. O governo 
e a grande mídia tentaram 
esconder, mas a força do movi-
mento foi grande demais e ficar 
fora dele era dizer não a um Brasil 
livre e democrático. Os dias do regi-
me militar estavam contados.
Não foi, portanto, surpresa para 

ninguém, quando músicos e alguns 
jogadores do Corinthians dividiram 
o espaço no alto dos palanques, ao 
lado de Tancredo Neves, Ulisses Gui-
marães, Fernando Henrique Cardoso 
e Luís Inácio Lula da Silva.
Todo esse período, essas histórias e 

esses personagens serão apresentados 
com muito mais detalhe no documen-
tário que estou atualmente produzin-
do e que leva o nome deste texto.
O filme faz parte de uma leva de 

obras de diferentes áreas que estão 
abertas para o investimento de pes-
soas físicas ou empresas. Qualquer 
indivíduo ou instituição pode investir 
no filme através do site www.incen-
tivador.com.br, uma plataforma de 
financiamento coletivo para a via-
bilização de projetos através de um 
mecanismo no qual muitos podem 
contribuir com pouco em troca de 
contrapartidas pré-determinadas.
Lá se vão quase 30 anos e, no en-

tanto, a Democracia Corintiana e as 
“Diretas Já!” continuam na memó-
ria coletiva do povo brasileiro. E é, 
justamente, sobre esse período de 
sonhos, utopias, conquistas, títulos e 
desilusões que tratará o documentá-
rio Democracia em Preto e Branco.

O processo de abertura política no Brasil no 
início dos anos 80 foi também uma questão de 

futebol e rock n’ roll.

Opinião dos Colegas

Desde que foi aprovada, em abril 
de 2010, a Resolução nº 106, do 
CNJ, não é uma realidade na 1ª 

Região. Estabelecendo critérios objeti-
vos para a promoção por merecimento de 
magistrados e acesso aos tribunais de 2º 
grau, a Resolução elenca cinco condições 
para promoção: desempenho, produtivi-
dade, presteza no exercício das funções, 
aperfeiçoamento técnico e conduta públi-
ca e privada do magistrado. Considerada 
ideal, até mesmo para garantia da sonha-
da democracia interna dos Tribunais, in-
felizmente, ainda sofre interferências. 

Diante desse fato, quais as impressões 
dos magistrados acerca da aplicação dos 
critérios objetivos na promoção por mere-
cimento? Para buscar a resposta, a equi-
pe da revista No Mérito contatou os 15 
primeiros integrantes de cada categoria 
(juízes titulares e substitutos), na ordem 
de antiguidade, e o envio do depoimento 
foi opcional.

Veja as opiniões.

Fernanda Stipp - Juíza Substituta em 
Niterói

 
Nosso Tribunal está começando a “vi-

rar gente grande” e todo processo de 
amadurecimento é doloroso. Conosco não 
poderia ser diferente. Estamos crescen-
do. Lembro-me de quando não tínhamos 
critérios objetivos para a promoção. Era 
contar com a antiguidade sempre ou com 
a amizade de sempre (desculpem a since-
ridade). Hoje temos critérios e isto é um 
grande avanço.Estabelecidos novos crité-
rios, veio nova questão: a justiça destes ou 
não. É certo alguém não ser promovido 
porque no período X ou Y ficou com al-
guns processos em atraso, mas despachou, 
cuidou com primor da execução dos pro-
cessos e não embarrigou a pauta? O certo 
é que, estabelecidos os critérios, o que se 
espera é que os mesmos sejam observados, 
caso contrário, voltamos à insegurança e 
à ausência de critérios. Aí, “só por Deus”, 
como dizem os reclamantes. Depois de 
ponderar os motivos da minha angústia 
quanto à fila que não anda, em que pese 
tenha tanta gente boa na minha frente, 
concluí que, pessoalmente, não acho justos 
os critérios estabelecidos, mas, uma vez 
existentes, tenho que os mesmos precisam 
ser observados para que a 1ª Região possa 
mostrar que tem opinião própria quanto 
ao tema e que alcançou a maturidade. 

Cláudia Pisco – Juíza Substituta do 
TRT/RJ

Particularmente, embora entenda neces-
sária a criação de parâmetros objetivos 
para a promoção por merecimento, não 
consigo me convencer da razoabilida-

de do critério da “disciplina judiciária”, 
pois pontua o magistrado se ele decidir 
de acordo com as súmulas dos Tribunais 
Superiores, podendo ele, apenas, ressal-
var seu posicionamento pessoal. Não seria 
isso uma forma de tornar vinculante toda 
e qualquer súmula, sem que tenha esta 
se submetido a todo procedimento exi-
gido para tanto? Ou seja, ou o juiz julga 
de acordo com o que foi sumulado ou não 
pontua para promoção por merecimento? 
E a liberdade de atuação do magistrado? 
E no caso de súmulas contraditórias entre 
si, como há quanto à aplicação da pres-
crição intercorrente no processo do tra-
balho? Qual conduta vai ser considerada 
indisciplinada? Encontramos, não raras 
vezes, súmulas canceladas porque o pró-
prio Tribunal mudou de opinião o que, tal-
vez, tenha decorrido dos argumentos adu-
zidos pelo magistrado de origem, em suas 
razões. Não defendo a desorganização das 
decisões, ao contrário. A uniformidade é 
saudável para todos, em especial para o 
jurisdicionado porque, junto com ela, vem 
a celeridade do procedimento. Neste mes-
mo sentido, o Anteprojeto do CPC propõe 
a adoção do incidente de demandas repeti-
tivas, com inspiração no Musterverfahren 
do direito alemão. Porém, entendo, ape-
nas, que isso não deveria ser considerado 
como critério para promoção por mereci-
mento de um juiz. 

Paulo Marcelo Serrano – Juiz Titular da 
74ª VT/RJ

Historicamente, tanto juízes quanto as-
sociações de magistrados se opuseram aos 
critérios subjetivos na promoção/acesso 
por merecimento, chegando, explicitamen-
te, a defender e utilizar a adoção do cri-
tério da antiguidade na promoção/acesso 
por merecimento, até que esta fosse feita 
com base em critérios objetivos.  Contu-
do, o STF, na ADI 189 (Rel. Min. Celso 
de Mello, 09/10/91,), afirmou a impossi-
bilidade de utilização do critério da anti-
guidade nas promoções por merecimento 
de magistrados, ainda que para desempa-
te.  Com o advento do CNJ, após consulta 
pública a todos os interessados em opinar, 
inclusive juízes, tribunais e associações, 
foi editada a Resolução 106/2010, dispon-
do sobre critérios objetivos para aferição 
do merecimento para promoção e acesso.  
Nosso tribunal, considerando a necessida-
de de apuração de dados objetivos, a per-
mitir a elaboração de juízo crítico acerca 
do empenho e da qualidade com que os 
magistrados atuam, editou, a seguir, a 
Resolução Administrativa 23/2010 sobre 
a matéria.  Os critérios objetivos utiliza-
dos serão sempre passíveis de criticas e de 
aperfeiçoamento, todavia todos os tribu-
nais brasileiros, em matéria administra-
tiva como promoção/acesso, encontram-se 

vinculados aos atos e decisões administra-
tivas do CNJ, não podendo, ainda que por 
maioria, descumpri-los.  O nosso tribunal, 
além dos atos do CNJ, deve obediência às 
suas próprias resoluções, também não po-
dendo inobservá-las, ainda que por maio-
ria, sendo que os membros votantes do 
Tribunal deverão declarar os fundamentos 
de sua convicção, com menção individua-
lizada aos critérios utilizados na escolha 
relativos a: (1) desempenho, (2) produti-
vidade, (3) presteza no exercício das fun-
ções, (4) aperfeiçoamento técnico e (5) 
adequação ao Código de Ética da Magis-
tratura Nacional.  Acrescente-se que cada 
um dos cinco itens deverá ser valorado de 
0 (zero) até a pontuação máxima estipula-
da, com especificação da pontuação atri-
buída a cada um dos respectivos subitens 
constantes dos arts. 5º a 9º da Resolução 
nº 106/2010 do CNJ. Certamente, não há 
impedimento para a escolha de lista trípli-
ce que, eventualmente, contemple os três 
mais antigos do quinto passível de promo-
ção, desde que fundamentados os votos 
com critérios objetivos.

André Correa Figueira – Juiz Substituto 
do TRT/RJ

Nem a objetividade, nem a subjetividade 
jamais alcançarão a perfeição. Números 
são apenas números e, por vezes, não re-
tratam, nem de longe, uma realidade vivi-
da. Entendo que ambas devem correr jun-
tas. Os critérios objetivos, tanto positivos, 
quanto negativos, devem ser analisados 
com certa dose de subjetividade, como, 
por exemplo, quais 500 sentenças foram 
feitas? Todas diferentes; todas iguais; 
sempre analisando os números, não ape-
nas pela sua ordem algarítimica, se assim 
pode-se dizer. Por outro lado, a subjetivi-
dade deve ser explicitada, em decorrência 
da motivação dos atos administrativos. 
Ao decidir com base em análise subjeti-
va, os fundamentos devem ser expostos 
até mesmo para que os pares possam, se 
for o caso, também assim passar a pensar. 
Certo, no meu entender, apenas algumas 
questões já presenciadas. Jamais o teor de 
uma decisão, favorável ou não, pode ser 
considerado. Se um Desembargador não 
concorda com determinado entendimento, 
isto não pode ser critério de exclusão. Da 
mesma forma, o fato de um magistrado ter 
ficado, em determinado mês, com um pro-
cesso em atraso, não deveria ser motivo 
de exclusão, devendo ser analisado todo o 
histórico do mesmo. Estes são apenas al-
guns exemplos do que entendo ser a imper-
feição que, eternamente, haverá, para que 
se busque a perfeição, que nunca alcança-
remos, ou não. Pedro Asbeg

Cineasta
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Calendário 
de Eventos

SETEMBRO

Seminario de La Asociación Latino-
americana de Jueces Del Trabajo

Período: 29 e 30 de setembro
Local: Santiago (Chile)
Organização: ALJT e IEJ

Informações: (56) (2) 6383913

OUTUBRO

III Encontro Nacional de Juízes 
da Infância e Juventude

Período: 19 a 21 de outubro
Local: Brasília (DF)
Organização: 
Escola Nacional de Magistratura

Informações: www.enm.org.br 

OUTUBRO

Jogos Nacionais da Anamatra
Período: 29 de outubro a 02 de 
novembro

Local: Porto de Galinhas (PE)
Organização: Anamatra

Informações: (61) 3322-0720

OUTUBRO

VIII Congresso de Pensionistas e VI 
Congresso de Aposentados da AMB

Período: 26 a 29 de outubro 
Local: Foz do Iguaçu (PR)
Organização: AMB

Informações: (61) 2103-9000 

NOVEMBRO

IV Congresso Iberoamerica-
no sobre Cooperação Judicial

Período: 22 a 24 de novembro
Local: Lima (Peru)
Organização: 
Escola Nacional de Magistratura

Informações: www.enm.org.br
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