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“Da dignidade do juiz depende a dignidade do 
direito. O direito valerá, em um país e em um 
momento histórico determinado, o que valham 
os juízes como homens. No dia em que os 
juízes têm medo, nenhum cidadão pode dormir 
tranquilo”. 

(Eduardo Couture) 
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(Mauro Cappelletti e Bryant Garth) 

 
 
"Assim, cada um a seu modo, os amigos tocam 
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quando tudo está em risco, continuamos a viver 
como se nada nos ameaçasse". 

 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 
 

 
“Convém não esquecer que, para Immanuel 
Kant – Fundamentos da Metafísica dos 
Costumes – a pessoa humana constitui um fim 
em si mesma e, portanto, não pode ser 
empregada como simples meio da vontade 
própria e alheia. Assim, desde logo se verifica 
que, na concepção de Kant (largamente 
incorporada ao pensamento filosófico, político, 
contemporâneo, a coisificação e 
instrumentalização da pessoa humana 
encontra-se vedada”. 

(Ingo Wolfgang Sarlet) 
 
 
“Todos os Direitos da Humanidade foram 
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esteja decidido a mantê-lo com firmeza. O 
Direito não é uma pura teoria, mas uma força 
viva”. 

(Rudolf von Ihering) 



 
 

 

 

RESUMO 
 

 

Esta pesquisa de caráter exploratório tem como objetivo entender como se 
organiza o trabalho do juiz, após a introdução da política de metas no Poder 
Judiciário brasileiro. A maneira de organizar o trabalho está associada ao 
modelo capitalista dominante. Dessa forma, o estudo explora a reorganização 
produtiva, após a reforma judicial recomendada pelo Banco Mundial e 
introduzida pela Emenda Constitucional n° 45/2004, criada pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). A pesquisa aborda o modelo gerencialista, imposto 
pelo CNJ, que segue os moldes da Nova Administração Pública e, ainda, a 
temática da produtividade, das metas nacionais niveladoras e das novas 
práticas gerenciais provenientes dos setores privados, para que se possa 
compreender a dimensão da transformação ocorrida no Poder Judiciário. 
Assim, este estudo com ênfase qualitativa busca compreender as implicações 
do trabalho no Poder Judiciário. A escolha deste tema justifica-se na medida 
em que a modificação da organização produtiva implantada pelo CNJ pode 
causar impacto no ethos profissional e na saúde do juiz. A pesquisa foi 
realizada por meio de consultas a artigos científicos de periódicos indexados 
nas bases Lilacs, Scielo, CAB Abstracts, RedALCyC, Global Health, teses, 
dissertações e livros que tratam das questões levantadas e que tenham sido 
escritos em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Para a elaboração do 
trabalho de campo foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 30 
magistrados, elaborados gráficos de metas e produzido relatório com base nas 
informações e estatísticas apresentadas pelo CNJ. Para o exame das metas foi 
considerado o recorte temático no período de 2013 a 2017. Os resultados 
forneceram dados sobre o percentual de metas cumpridas bem como o 
impacto que pode causar no ethos e na saúdedos juízes decorrentes da 
reorganização produtiva e dos novos modelos de gestão estabelecidos no 
Poder Judiciário. 
 

Palavras-chave: Gerencialismo; Magistratura; Ethos Profissional;  Saúde. 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research, which has an exploratory character, is to 
understand how the work of judges is organized after introduction of the policy 
of aims in the Brazilian Judiciary Branch. The manner of work organization is 
associated with the dominant capitalist model. Hence, the study explores 
productive reorganization after the judicial reform recommended by the World 
Bank and introduced by Constitutional Amendment number 45/2004, created by 
the National Council of Justice (CNJ). The research addresses the 
managerialist model imposed by CNJ, which follows the models of the New 
Public Administration, and also themes relating to productivity, national leveling 
aims and new managerial practices originated from private sectors in order to 
comprehend the dimension of the transformation that occurred in the Judiciary 
Branch. Therefore, this study with qualitative emphasis tries to comprehend 
implications of work in the Judiciary Branch. The choice of this theme is justified 
by the fact that modification of the productive organization implemented by CNJ 
may have an impact on judges' professional ethos and health. The research 
was performed by referring to scientific papers of journals indexed in bases 
such as Lilacs, Scielo, CAB Abstracts, Red ALCyC, Global Health, theses, 
dissertations and books concerning the issues mentioned and that were written 
in Portuguese, English and Spanish. In order to elaborate the field work, semi-
structured interviews were conducted with magistrates, graphics of aims were 
prepared, and a report was produced grounded on information and statistics 
provided by CNJ. In order to assess aims, a thematic cutting in the period of 
time from 2013 until 2017 was considered. The results provided data about the 
percentage of aims achieved, as well as the impact that it may cause on judges' 
ethos and health due to productive reorganization and new management 
models established in the Judiciary Branch. 

 

Keywords: Managerialism; Magistracy; Professional ethos; Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo do trabalho tem sido palco de grandes modificações, seja no 

cenário organizacional, no cenário das relações de trabalho ou nos contextos 

internos das empresas privadas, das estatais e dos serviços públicos. Essas 

mudanças impactam a maneira de organizar o trabalho, pois o gerenciamento 

das atividades dos trabalhadores de empresas privadas e dos servidores 

públicos depende da forma de gestão aplicada e do modelo dominante do 

capital. 

As mudanças ocorridas no setor público foram disseminadas 

internacionalmente e no Brasil. De acordo com Mendes e Teixeira (2000) estão 

relacionadas ao contexto estrutural, que evidenciou a crise no sistema 

capitalista, abrangendo instituições, administração pública, empresas e 

organizações. Dessa forma, é necessário compreender as modificações 

ocorridas no modelo de acumulação Taylorista/Fordista que refletem no atual 

modelo de gestão gerencialista adotado na administração pública direta e nos 

Poderes de Estado.  

Antunes (2006, p. 29-30) evidencia que a crise no modelo de 

acumulação Taylorista/Fordista do capital, ocorrida no final de 1960 e início de 

1970, provocou alterações em diversos setores da economia mundial, gerando 

mudanças nas relações de trabalho, e desencadeando um novo processo de 

reestruturação produtiva. O capitalismo, a partir da década de 70, passou a dar 

sinais de um quadro grave.  

Para Antunes (2006, p. 29-30) os traços considerados mais evidentes 

foram: 

 

 
1) queda da taxa de lucro, dada, dentre outros elementos causais, 
pelo aumento do preço da força de trabalho, conquistado durante o 
período pós-45 e pela intensificação das lutas sociais dos anos 60, 
que objetivavam o controle social da produção. A conjugação desses 
elementos levou a uma redução dos níveis de produtividade do 
capital, acentuando a tendência decrescente da taxa de lucro;  
2) o esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de 
produção (que em verdade era a expressão mais fenomênica da crise 
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estrutural do capital), dado pela incapacidade de responder à retração 
do consumo que se acentuava. Na verdade, tratava-se de uma 
retração em resposta ao desemprego estrutural que iniciava. 
3) hipertrofia da esfera financeira, que ganhava relativa autonomia 
frente aos capitais produtivos, o que também já era expressão da 
própria crise estrutural do capital e seu sistema de produção, 
colocando-se o capital financeiro como um campo prioritário para a 
especulação, na nova fase do processo de internacionalização; 
4) a maior concentração de capitais graças às fusões de 
empresas monopolistas e oligopolistas;  
5) a crise do walfarestate ou do "Estado do bem-estar social” e de   
seus mecanismos de funcionamento, acarretando a crise fiscal do 
Estado capitalista e a necessidade de retração dos gastos públicos e 
sua transferência para o capital privado; 
6) incremento acentuado das privatizações, tendência 
generalizada às desregulamentações e à flexibilização do processo 
produtivo, dos mercados e da força de trabalho, entre tantos outros 
elementos contingentes, que exprimiam esse novo quadro crítico.  

 

 

Diante das transformações ocorridas a administração pública também 

introduziu modificações que culminaram com a implantação do gerencialismo 

no serviço público. 

Nesse sentido Mendes e Teixeira relatam que: 

 

 

Na base destas mudanças, encontra-se o Novo Gerencialismo como 
tendência hegemônica que vem influenciando concepções e práticas 
organizacionais dos serviços públicos, incorporando, neste setor, a 
lógica concorrencial, em que o “empreendedorismo” é a força 
propulsora das mudanças. Assim, enfatiza-se o mercado, estimula-se 
a realização de parcerias entres agências públicas e privadas e 
introduzem-se inovações gerenciais, como, por exemplo, programas 
de qualidade total [...]. Para Castells (1996), há uma reestruturação 
do regime de acumulação, a qual implica a constituição de uma 
sociedade baseada na informação. Neste regime, as redes (networks) 
têm papel preponderante, assim como a geração e apropriação de 
conhecimentos, enquanto fator de produção. Neste contexto de 
reestruturação do capitalismo, observa-se que o Estado não fica 
imune às transformações, e mudanças são introduzidas nas diversas 
esferas do setor público, tomando-se o Novo Gerencialismo como a 
abordagem hegemônica (CASTELLS, 1996, apud MENDES; 
TEIXEIRA, 2000, p. 1-2).  

 

 

O cenário proposto pela gestão gerencialista atingiu a forma de 

regulação estatal, os serviços públicos e o Poder Judiciário. 
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O gerencialismo ganhou força no serviço público, na década de 1990, 

com a indicação de Luiz Carlos Bresser Pereira para assumir o Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE) no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, e, em janeiro de 1995, foi apresentado o Plano Diretor da 

Reforma do Estado, dando início ao processo de implantação da administração 

pública gerencial. 

A administração pública gerencial está relacionada nas suas ações e 

valores com a reestruturação produtiva do pós-fordismo e utiliza categorias da 

gestão privada, noções e princípios administrativos, tais como: eficácia, 

produtividade, metas, performance, competência, desempenho e excelência 

(LEITE, 2005, p.201-232; CHANLAT, 2002, p. 2). 

Nesse sentindo, Heloani nos ensina que:  

 

 

Em nome da eficácia e eficiência, o gerencialismo vai deslocando a 
política para o terreno do desempenho e da rentabilidade. Conforme 
destaca G. Gaulejac (2007), os paradigmas da gestão contaminam o 
discurso político, tornando-o arcaico diante da eficácia gestionária e 
do pragmatismo da ação. Enfim, o utilitarismo da prática gestionária, 
em razão dos resultados que pretende produzir, torna insignificante o 
conteúdo crítico e problematizador que deveria ser inerente a todo 
espaço público. A ciência da gestão quer explicar o real e o conjunto 
de relações  sociais mediante a modelagem matemática, produzindo 
indicadores, estatísticas, rankings e todo um conjunto de prescrições 
normativas voltadas para o desempenho e performance (HELOANI, 
2018, p.190-191). 

 

 

Na administração pública e no Poder Judiciário, o pensamento gerencial 

é apresentado através da busca de resultados por meio da alta produtividade 

com a utilização de menos recursos. 

A reforma administrativa vem sendo operada por meio do projeto de 

reestruturação produtiva dos órgãos, nos moldes ocorrido no sistema financeiro 

na década de 80/90, e se alinha à proposta de modelo do Banco Mundial, 

apresentada no documento técnico n° 319/961, que expressa a necessidade de 

                                                           
1 Banco Mundial Documento Técnico n°319/96. Disponível em: 
https://www.anamatra.org.br/attachments/article/24400/00003439.pdf. Acesso em: abr. 2020.  
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adequação do Poder Judiciário brasileiro para dar segurança jurídica ao capital 

internacional. A assimilação dessa concepção de Judiciário como Poder a 

serviço dos interesses do mercado, pode desvirtuar o seu objetivo de prestação 

jurisdicional à sociedade brasileira. 

É necessário compreender de que forma o Poder Judiciário inseriu o 

modelo gerencialista oriundo do capitalismo financeiro, do pós-fordismo e do 

neoliberalismo absorvendo princípios, conceitos e estratégias de gestão da 

iniciativa privada. Afinal, a reestruturação produtiva sobrevinda na organização 

de trabalho do sistema empresarial tem por finalidade o lucro, o favorecimento 

de interesses de grandes grupos privados , a acumulação ilimitada de riquezas 

e o controle de subjetividade. 

 

 

A questão do controle da subjetividade não irrompe subitamente 
como um instrumento de dominação. Ao contrário, representa um 
processo de desenvolvimento que, nos dias atuais, transcende à 
fábrica, chega à área de serviços, ao Poder Judiciário (com suas 
metas e métricas), aborda a universidade - seduzida pela lógica da 
quantificação e privatização, escoltadas pela vaidade docente e 
monetarização da vida acadêmica - e incorpora outros instrumentos 
de poder ainda mais sofisticados, difíceis de serem decifrados e, 
portanto, terrivelmente ameaçadores ao coletivo do trabalho. É mais 
uma etapa da triste história do avanço do projeto político-ideológico 
do individualismo contra o coletivismo (HELOANI, 2018, p.212). 

 

 

A pesquisa aborda os aspectos da reforma do Poder Judiciário para 

delinear a atuação da magistratura brasileira após a implantação do modelo 

gerencialista. 

É questionável se as alterações operadas na organização do trabalho, 

no Poder Judiciário, provocam mudanças no perfil da magistratura e causam 

conflitos no papel do magistrado como intérprete, aplicador e garantidor da 

efetividade dos direitos fundamentais. 

Através da reforma do Poder Judiciário, com a implantação das metas 

nacionais pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram atribuídas atividades 

administrativas aos magistrados, levando-os a exercerem outras funções, 

ampliando a intensificação e o ritmo do trabalho. 
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Portanto, é importante analisar o momento e como esse modelo 

gerencialista foi instituído no Poder Judiciário brasileiro, abordando a temática 

da produtividade e o controle dos meios de produção nessa estrutura 

organizacional.   

O modelo gerencialista imposto no Poder Judiciário contribuiu para a  

precarização do trabalho em razão das novas práticas administrativas como:  

exigência de resultados numéricos, cumprimento de metas nacionais e 

específicas, gestão altamente hierarquizada, redução do número de servidores 

e corte orçamentário.  

No atual modelo de gestão, a atividade gerencial é voltada para 

obtenção de maior produtividade, o que impacta a atividade jurisdicional no 

Poder Judiciário, uma vez que não pode ser secundária.   

Indaga-se se o discurso manipulativo (HELOANI, 2018, p. 7-11) para 

obtenção de resultados numéricos, cada vez maiores, pode contribuir para 

fomentar conflitos entre o papel de gestor de unidades judiciárias e o papel de 

guardião da Constituição Federal,de tal forma que possa causar estranhamento 

e sofrimento psíquico. 

A implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJE), que originou a 

mudança de processos físicos para virtuais, desencadeou uma série de efeitos 

sobre a organização de trabalho,repercutindo na obrigação de qualificação dos 

servidores públicos e magistrados, demandando assim a necessidade de 

adaptação às novas formas do trabalho.  

Com isso, exige-se do magistrado novas habilidades e competências 

técnicas para operar programas e sistemas de informática, além de destreza no 

uso de computadores. As mudanças nas versões do PJE podem criar um 

processo de desqualificação permanente, obrigando constantemente a 

atualização de saberes. Exige-se acuidade visual para verificar e analisar os 

documentos digitalizados. 

O PJE permitiu o funcionamento ininterrupto do Poder Judiciário. A 

disponibilidade que admite o trabalho em qualquer lugar, a qualquer hora, 

causa modificações na organização do trabalho. 
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O serviço realizado através do PJE aumentou o tempo de permanência 

dos magistrados diante dos computadores, bem como o número de 

movimentos repetitivos ao longo da jornada de trabalho.  

Para Weber e Miranda a cobrança por resultados tem sido além dos 

limites, conforme citação: 

 

 

Os servidores têm sido cobrados por resultados para além dos limites 
da equidade entre carga de trabalho e jornada, em função da junção 
entre metas de trabalho aleatórias, sem critérios e acima do razoável, 
e de distribuição de processos por quadro de servidores lotados em 
varas e cartórios. A intensificação operada a partir da implementação 
do processo eletrônico, como ferramenta estratégica na busca pela 
celeridade e produtividade, não veio acompanhada de suporte 
necessário para o seu uso por servidores, juízes, e advogados. O uso 
da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como ferramenta 
de controle da produtividade, aliado a processos competitivos 
estabelecidos através dos “ranqueamentos estatísticos” de 
produtividade dos tribunais e, por consequência, dos seus órgãos, 
tem levado os servidores e juízes ao adoecimento na busca por 
alcance e/ou superação de metas propostas. Defendemos uma 
efetiva prestação jurisdicional que vá além da busca de aplicação de 
procedimentos padronizados. É preciso considerar complexidades e 
especificidades na prestação jurisdicional que metas estatísticas não 
alcançam, correndo o risco de ter uma prestação jurisdicional 
eficiente, sem, no entanto ser efetiva. A garantia aos direitos da 
cidadania deve ser o objetivo estratégico e não pode ser suplantada 
pela ideia da celeridade como um fim em si mesmo (WEBER; 
MIRANDA, 2014, on-line).  

 

 

Os avanços tecnológicos têm possibilitado o desenvolvimento de 

instrumentos e ferramentas de trabalho que, em tese, aprimoram os processos 

de produção. Porém, esses nem sempre apresentam benefícios na mesma 

proporção à saúde dos trabalhadores envolvidos. Com base na compreensão 

do trabalho como constituinte do sujeito e, portanto, central nos processos de 

subjetivação, a organização dos modos laborais é determinante para as 

vivências de prazer e sofrimento (DEJOURS, 2004). 

A exigência de mobilização constante dos magistradosem prol do 

trabalho pode levar ao sofrimento, que, por ser subjetivo, não é facilmente 

mensurável. 
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A reestruturação produtiva operada no Poder Judiciário e os avanços na 

área de informática exigem um magistrado multifuncional, atualizado, versátil e 

totalmente adaptável às mudanças tecnológicas, às transformações 

organizacionais, às reformas administrativas e que consiga atuar sob pressão e 

controle hierárquico de suas atividades, o que pode impactar o ethos 

profissional e a saúde. 

A constante busca por eficiência não pode afastar a ética exigida na 

prestação da atividade jurisdicional. A pressão exercida para que os 

magistrados produzam cada vez mais com menos recursos não autoriza 

procedimentos e condutas que possam afrontar o ethos do profissional. Dessa 

forma, é preciso ponderar se a transformação da estrutura organizacional pode 

ocasionar conflitos éticos entre a função gerencial e a prestação jurisdicional. 

Nesse contexto, é preciso investigar se as pressões exercidas para 

obtenção de maiores resultados numéricos podem levar ao cometimento de 

práticas judiciais que se afastam das garantias constitucionais e do fim social 

da justiça. 

As transformações ocorridas, devido ao atual modelo de gestão, e as 

suas consequências devem ser objetos de preocupação, tendo em vista que a 

intensificação e a precarização das condições de trabalho, em razão da 

reestruturação produtiva,podem causar: mal-estar no ambiente laboral, a 

prática de assédio moral, gestão por medo e por estresse, além de causar 

impactos na subjetividade e saúde dos magistrados. 

Os afastamentos de magistrados, em razão de patologias mentais e 

físicas, conforme apresentado nas pesquisas de saúde realizadas pelo CNJ, 

devem ter a atenção, vigilância e tratamentos devidos pelas administrações 

dos tribunais brasileiros (CNJ, 2019f). 

O novo modelo de gestão estabeleceu o controle da atuação dos 

magistrados como gestores de unidades judiciárias. Esse controle é exercido 

diversificadamente, inclusive, por meio de estatísticas, indicadores e rankings, 

que são difundidos publicamente em sites do Poder Judiciário, disponibilizando 

a produtividade mensal do magistrado e da sua unidade. Além disso, painéis 

com mensuração da produtividade, pendências e classificações das varas 
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também são divulgados pelas corregedorias e tribunais. A gestão é 

hierarquizada e verticalizada.  

A Corregedoria Nacional da Justiça do Trabalho do Tribunal Superior do 

Trabalho determina que os relatórios de produção das unidades judiciárias e 

dos juízes sejam públicos (ANEXO A, p. 460) (BRASIL, 2015, p.4).  

Os relatórios de monitoramento das metas nacionais do CNJ são 

publicados nos sites dos Tribunais Regionais do Trabalho com os dados 

obtidos por cada vara do trabalho (BRASIL, 2018a). 

O Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho 

(IGest) reúne indicadores como acervo, celeridade, produtividade e taxa de 

congestionamento em relação à força de trabalho na Justiça do Trabalho,   

constituindo um instrumento de controle e mapeamento de todas as unidades 

judiciárias e varas de todo país (BRASIL, 2018b). Esse programa foi instituído 

no Poder Judiciário, apresentando dados quantitativos mensais das unidades 

judiciárias.  

A produtividade é aferida para a promoção por merecimento. Deve ser 

analisada a média da produção e magistrados. Conforme Resolução n° 

106/2010 do CNJ deve ser analisada a média de produção de juízes que atuam 

em unidades similares. 

Em determinados tribunais, as atas de correição, realizadas anualmente 

nas Varas do Trabalho, trazem comparações estatísticas entre magistrados e 

unidades judiciárias, registram as metas determinadas pelo CNJ e fazem 

recomendações para que sejam cumpridas. 

Nesse contexto, a competitividade, a pressão por produtividade e 

resultados numéricos invadem o cotidiano do magistrado. 

A independência do juiz é uma garantia constitucional (art. 95, I, II e III, 

da CF/1988) para que o mesmo possa exercer com imparcialidade seu dever 

de guardião dos Direitos Fundamentais e da Constituição. Dessa forma, o 

modelo de gestão gerencialista não pode interferir na independência judicial. 

Indaga-se se a cobrança de produtividade e a competição estabelecida 

como forma de aumentar o resultado numérico podem levar à manipulação e 
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ao controle psíquico, e, por consequência agravar ou aumentar patologias 

mentais e físicas dos magistrados. 

Ribeiro et al., descrevem sobre a importância das condições de trabalho:  

 

 
Condições de trabalho [...] produzem alienação, impotência, estresse, 
conflitos, disputa por poder e sentimentos de medo, insegurança e 
baixa autoestima que dificultam as iniciativas para mudar as 
condições vigentes e garantir a integralidade da assistência. 
(RIBEIRO, et al., 2004, p.443) 
 

 

A precarização do trabalho dos magistrados, a hierarquização do Poder 

Judiciário, o autoritarismo nas relações intersubjetivas e o adoecimento na 

magistratura devem ser motivos de preocupação na atual organização 

estrutural do trabalho. 

Na análise do cumprimento de metas nacionais não se pode 

desconsiderar que a crise econômica e financeira afeta o Estado em diferentes 

esferas, inclusive influencia o número de ajuizamento de ações judiciais e 

resolução dos conflitos. 

A realidade econômica e seus reflexos nas demandas judiciais devem 

ser analisadas sob a tutela dos direitos fundamentais e de preceitos 

democráticos.  

Afirma Silva: 

 

 

A crise econômica não assola somente o continente europeu, 
sabemos disso. Os países em desenvolvimento e mesmo aqueles, 
como o Brasil, que tem procurado manter uma estabilidade 
econômica, a dívida interna pública é crescente, o que afeta a 
orçamentação estatal, comprometendo certas atividades, como é o 
caso da prestação jurisdicional. Por isso, devemos analisar a 
realidade do Judiciário do mundo real (mundo em crise) e seus 
reflexos (SILVA, 2014, p. 65). 
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A quantificação das demandas desafia o Poder Judiciário. Porém, a 

busca de solução não deve permitir a não efetivação dos direitos fundamentais 

e sociais. 

Os juízes não podem ser submissos à pressão mental que sofrem 

constantemente em busca de resultados numéricos em razão do modelo 

gerencialista imposto pelo CNJ, de tal forma que a independência funcional 

possa ser atingida. É preciso compreender que há um discurso manipulatório 

na busca constante por resultados. 

Os princípios constitucionais da autonomia e da independência dos 

magistrados são imprescindíveis para a consagração da separação dos 

poderes.  

Nesse quadro pouco favorável às condições de trabalho dos juízes, a 

discussão sobre os impactos da gestão gerencialista na saúde e no ethos 

profissional agiganta-se quando políticas neoliberais também são 

extremamente fortalecidas no Brasil. 

Questiona-se se a gestão judiciária, imposta ao Poder Judiciário, está 

em consonância com a eleição do modelo de Estado mínimo, em 

contraposição ao modelo de Estado de bem-estar social. A gestão gerencialista 

se alinha à proposta de modelo do Banco Mundial, apresentada no documento 

técnico número 319/96, que expressa a necessidade de adequação do Poder 

Judiciário brasileiro de forma a dar segurança jurídica ao capital internacional. 

Ao assimilar essa concepção de Judiciário como Poder a serviço dos 

interesses do mercado, o Judiciário desvirtua o seu objetivo de prestação 

jurisdicional à sociedade brasileira.  

A promoção da cidadania, da dignidade humana e a garantia de direitos 

fundamentais e sociais devem representar a finalidade precípua do Poder 

Judiciário brasileiro. 

O objetivo geral deste trabalho é entender como se organiza o trabalho 

do juiz após a introdução da política de metas no Poder Judiciário brasileiro. 

A pesquisa tem como objetivos específicos: 

 

- abordar o modelo de gestão gerencialista imposto pelo CNJ; 
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- abordar as metas nacionais niveladoras; 

- explorar a reorganização produtiva criada pelo CNJ; 

- analisar se as políticas de metas nacionais e sua forma de 

cobrança sem considerar as diferenças regionais entre unidades 

judiciárias e tribunais têm sido realizadas de forma conscienciosa, 

uma vez que cada região do país possui características próprias. 

 

A escolha desse tema justifica-se na medida em que a modificação da 

organização produtiva implantada pelo CNJ pode causar impacto no ethos 

profissional e na saúde do juiz, além da importância da compreensão do papel 

da Justiça e do Juiz no modelo atual de gestão. 

 

 

NOTA METODOLÓGICA 

 

 

A palavra método, de origem grega, significa “caminho para se chegar – 

para além do obstáculo – a um fim. É, nesse contexto, que precede o caminho 

da relação, entre dois sujeitos, por meio do qual desenvolvemos  a nossa 

metodologia de pesquisa” (HELOANI; CAPITÃO, 2007 p.25). 

O objetivo deste capítulo é expor os caminhos utilizados 

metodologicamente, para a realização da pesquisa e o referencial teórico, que 

embasam a presente tese. 

As questões investigadas estão relacionadas à gestão gerencial no 

Poder Judiciário, aos interesses e às circunstâncias de como se dá a 

organização do trabalho. 

O tema sobre a organização do trabalho expõe desafios ao 

considerarmos que a atividade jurisdicional exercida pelo magistrado possui 

papel determinante na efetividade dos direitos fundamentais, em especial, 

quando se vislumbra o retrocesso social em razão das reformas de Estado. 

Um dos grandes desafios da pesquisa é confrontar se a busca 

incessante por resultados numéricos, em tempo cada vez menor e com menos 
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recursos, pode conflitar com a ética exigida na prestação jurisdicional em um 

Estado sabidamente neoliberal, que tem como vícios “o tratamento do trabalho 

e do ambiente como mera mercadorias” (HARVEY, 2008, p.81, grifo nosso).  

A celeridade processual e aduração razoável do processo são direitos 

fundamentais (art. 5°, LXXVII, da CF/1988). No entanto, não implicam no 

menosprezo das etapas legais, uma vez que a busca de resultados não pode 

obstaculizar o direito à ampla defesa e ao contraditório, também direitos 

fundamentais constitucionalizados, consoante art. 5°, LV, da CRFB/88. 

Veremos, em capítulo específico, que as causas da morosidade no Poder 

Judiciário são muitas. 

A pesquisa ganha importância à medida em que as questões atinentes à 

administração pública, pautada nos princípios e valores da iniciativa privada e 

na restruturação produtiva do pós-fordismo, têm sido defendidas como um dos 

caminhos para a modernização e democratização do Poder Judiciário. Logo, foi 

necessário retomar as críticas sobre a Nova Administração Pública em razão 

das séries de transformações que influenciaram a forma de gestão no Poder 

Judiciário. 

Verificamos que as transformações no Poder Judiciário foram 

influenciadas pela Nova Administração Pública. 

A metodologia empregada no desenvolvimento da tese pode ser descrita 

em quatro fases principais: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, a 

elaboração de gráficos e as entrevistas com magistrados. 

A análise da literatura, sobre os temas tratados, é compreendida por 

Severino (2000, p.131) como: “uma síntese ou um comentário dos livros 

publicados, feitos em revistas especializadas das várias áreas da ciência, das 

artes e da filosofia”. 

Santos esclarece a importância da literatura: 

 

 
A revisão de literatura serve para reconhecer e dar crédito à criação 
intelectual de outros autores. É uma questão de ética acadêmica 
indicar que se qualifica como membro de uma determinada cultura 
disciplinar através da familiaridade com a produção de conhecimento 
prévia na área; [ou] Abrir um espaço para evidenciar que seu campo 
de conhecimento já está estabelecido, mas pode e deve receber 
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novas pesquisas; [ou ainda] Emprestar ao texto uma voz de 
autoridade intelectual [...]. A principal vantagem da pesquisa 
bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de 
uma gama de fenômenos muito mais ampla do que poderia pesquisar 
diretamente (SANTOS, 2006, p.12) 

 

 

Os dados da pesquisa bibliográfica foram obtidos em bancos que 

divulgam produção científica relevante, bem como em bibliotecas digitais de 

universidades, livros, Google acadêmico e outros com ênfase nas publicações 

do campo da  psicodinâmica do trabalho, sociologia,  ciências sociais  e direito.  

A busca foi feita em publicações que abordam temas como 

subjetividade, sofrimento mental e físico relacionado à gestão do trabalho, 

metas e administração pública gerencial.  

Os descritores usados para a elaboração da pesquisa foram: 

subjetividade, sofrimento mental e físico relacionado à gestão do trabalho, 

metas e administração pública gerencial.  

Foram definidos como critérios de inclusão: 

 

a) internet (Projeto de Lei 1751/07);  

b) periódicos científicos, livros, anais de congressos, revistas e 

artigos submetidos e aceitos;  

c) idioma de publicação: artigos em língua Portuguesa, língua 

Espanhola e língua Inglesa;  

d) pesquisas realizadas pelo CNJ e Tribunais.  

 

A pesquisa documental objetivou uma maior abrangência de observação 

dos temas enunciados. Foram analisados relatórios de metas nacionais e 

anuários da Justiça em Números, com recorte dos anos de 2013 até 2017 e 

pesquisas de saúde realizadas pelo CNJ nos anos de 2016 e 2018. 

Os dados apurados visaram compreender a organização do trabalho no 

Poder Judiciário e o sistema de metas implantados pelo CNJ, além de 

apresentar o número de licenças médicas tiradas pelos magistrados, conforme 

levantamentos nacionais realizados em todos tribunais brasileiros pelo CNJ. A 
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partir desses dados foram elaborados gráficos e relatório para maior 

compreensão dos mesmos.  

Outra etapa da pesquisa foi a realização de entrevistas 

semiestruturadas, que são apropriadas para abordagens qualitativas, por não 

terem um roteiro extremamente rígido a ser cumprido (LUDKE; ANDRÉ, 1986, 

pp. 33-34). Foi escolhido o método qualitativo, pois a entrevista qualitativa 

busca retratar as perspectivas, experiências, opinião, bem como permite a 

compreensão de situações particulares de magistrados. 

 

 

O encontro com um interlocutor exterior ao universo social do 
entrevistado representa, em vários casos, a oportunidade de este ser 
ouvido e poder falar de questões sociais que lhe concernem 
diretamente (ZAGO, 2003, p. 301). 
 

 

Segundo Polit e Hungler (1995, p.270), a abordagem qualitativa baseia-

se na “premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos somente são 

possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e tal 

como ela é definida por seus próprios atores”. 

Além disso, convém salientar que compreendemos como parte 

significativa da análise empírica “a narrativa de alguém a respeito de sua 

experiência pessoal” (HELOANI; LANCMAN, 2004, p. 81). 

O papel exercido pelo pesquisador nessa abordagem assemelha-se 

mais ao de um copiloto do que um timoneiro. Aliás, Heloani e Capitão (2007, 

p.17-35) valem-se desta metáfora para evidenciar a postura esperada pelo 

pesquisador em relação ao sujeito na entrevista. Para eles, o narrador assume 

o personagem de timoneiro, conduz a nau, ou seja, a narrativa por um mar que 

ele conhece bem, pois presenciou, foi testemunha e experimentou. É ele quem 

possui o mapa, quem determina como navegar e o que visitar. Nesse sentido, 

como um bom copiloto, o pesquisador deve interferir minimamente, mesmo que 

necessite fazer outras entrevistas mais corretivas, pois é o narrador quem sabe 

aonde quer chegar. 
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Para Rey (2002, p. 31), em concordância com os autores acima citados, 

a produção do conhecimento não pode se restringir apenas aos fatos como se 

apresentam. Antes, requer uma interpretação do sentido, como um 

entrelaçamento entre os “fios” dos fatos, aos “fios” desse indivíduo pesquisado, 

pois o conhecimento é uma produção construtivo-interpretativa, isto é, o 

conhecimento não é uma soma de fatos definidos por constatações imediatas 

do momento empírico. Seu caráter interpretativo é gerado pela necessidade de 

dar sentido a expressões do sujeito estudado, cuja significação para o 

problema objeto de estudo é só indireta e implícita. 

Lembrando que Rey (2002, p. 33) adverte que a teoria constitui um dos 

sentidos do processo de produção teórica, mas não o esquema geral ao qual 

deve subordinar esse processo. A delimitação dos sujeitos da pesquisa foi  

realizada de acordo com o que Gil (2002, p.145) preconiza como amostra 

intencional, em que os indivíduos são selecionados com base em certas 

características tidas como relevantes pelos pesquisadores e participantes. 

As entrevistas são importantes, pois os entrevistados são sujeitos que se 

expressam a partir de um local de trabalho, um espaço social, onde convivem 

em observância a uma organização de trabalho, que inclui: a divisão do 

trabalho, o sistema hierárquico, as relações de poder, as modalidades de 

comando e as questões de responsabilidade (DEJOURS, 1987, p.25 ; 

HELOANI, 2003, p.106). 

Foram entrevistados 30 magistrados integrantes da Justiça Estadual, 

Justiça Federal e Justiça do Trabalho de diferentes regiões do Brasil para que 

pudéssemos ter uma maior abrangência sobre o tema. Foi protegido o 

anonimato dos entrevistados, uma vez que essa garantia favorece a revelação 

de dados que poderiam comprometer o depoente se a sua identidade não 

fosse resguardada.  

A forma dos registros foi realizada por meio de gravação direta com a 

anuência do entrevistado. O registro da voz possui uma função importante na 

organização e análise dos resultados, pois permite acesso a um material mais 

completo, podendo reexaminar o seu conteúdo (ZAGO 2003, p. 299). A 
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gravação tem a vantagem de registrar todas as expressões orais, deixando o 

entrevistador livre para prestar toda atenção ao entrevistado. 

As entrevistas foram realizadas segundo um rol de questionamentos 

para a coleta dos principais tópicos que foram utilizados na construção do 

objeto de investigação. Os entrevistados foram questionados quanto à 

formação profissional, estado civil, expectativa na carreira, organização, 

condições e estrutura de trabalho, as pressões enfrentadas, o PJE e 

obstáculos encontrados, adoecimento e metas. 

O referencial teórico da pesquisa levou em conta a gestão 

organizacional, a implantação de novas tecnologias de informática, a 

reestruturação produtiva no setor público e o impacto na saúde dos 

magistrados e no ethos profissional. 

Utilizamos os estudos realizados por Roberto Heloani referentes aos 

temas organização do trabalho no capitalismo globalizado, o assédio moral e a 

alienação, as manipulações da gestão por estresse, as estratégias de gestão 

utilizadas para expandir, impulsionar e desenvolver os mecanismos de 

envolvimento e sujeição ao trabalho, o impacto na subjetividade do trabalhador 

e o conceito da Nova Administração Pública. 

Entre outros autores, empregamos as obras de Cristopher Dejours para 

compreendermos o adoecimento e o sofrimento no trabalho; os estudos de 

Vicent de Gaulejac para entendermos que a gestão pode se tornar uma 

tecnologia de poder, de forma que os funcionários se adequem aos interesses 

de seus empregadores, e livros de Ricardo Antunes para tratarmos do 

estranhamento ao trabalho.  

Os magistrados encontram-se sujeitos à alterações quanto à gestão das 

unidades judiciais. Vivenciam mudanças significativas na realização de suas 

atividades em razão da constante necessidade de atualização da PJE, da 

implantação anual de metas nacionais e índices de desempenhos. Portanto, a 

forma de organização do trabalho no Poder Judiciário faz parte do objeto geral 

da pesquisa. 

A realidade apresentada na instituição nos levou a formular as seguintes 

hipóteses : 
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a) as metas nacionais implantadas pelo CNJ não levam em conta 

as particularidades de cada região do país e de cada ramo do 

Poder Judiciário. 

b) as metas nacionais não consideram a estrutura de trabalho 

oferecida  em cada regional. 

c) as metas nacionais não resolvem a questão dos gargalos 

detectados no Poder Judiciário. 

 

 

Parte-se do pressuposto que a intervenção em situações de trabalho 

que geram sofrimento é de fundamental importância para a compreensão das 

relações entre as formas de organização de trabalho e os processos de 

adoecimento. (SILVA; HELOANI, 2007, p.7) 

Os principais resultados esperados desse estudo são compreender as 

implicações da organização do trabalho dos magistrados e as repercussões 

que a gestão gerencialista, calcada nos valores da iniciativa privada, podem 

trazer na saúde dos magistrados e contribuir com a criação de um espaço 

público de discussões de propostas e alternativas que visem a melhoria do 

ambiente laboral e a prevenção do adoecimento dos juízes.  

O trabalho está organizado da seguinte forma:  

O capítulo 1 “A Independência Judicial”  descreve a função exercida pelo 

juiz, a importância da independência judicial e as implicações que o modelo de 

gestão atual causa na mesma. 

O capítulo 2 “As competências dos Órgãos do Poder Judiciário e o 

Conselho Nacional de Justiça” define os Órgãos do Poder Judiciário Brasileiro, 

apresentando o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os 

Tribunais Regionais Federais, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, a Justiça 

Comum e o Conselho Nacional de Justiça. 

O capítulo 3 “Morosidade no Poder Judiciário” demonstra  diferentes 

causas da morosidade. 
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O capítulo 4 “Direitos fundamentais, princípio do não retrocesso e ethos 

profissional” disserta sobre a relevância dos direitos fundamentais e do ethos 

profissional, uma vez que a sociedade a todo instante sofre modificações. 

O capítulo 5 “Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Pós-Fordismo e Nova 

Administração Pública” relata sobre a interferência desses modelos nas 

organizações de trabalho. 

O capítulo 6 “Juiz Gestor” trata de novas atribuições ao juiz a partir do 

modelo de gestão atual no Poder Judiciário. 

O capítulo 7 “Justiça em Números” aborda sobre a instituição das metas 

nacionais no Poder Judiciário, apresentando dados estatísticos e suas 

implicações, do período de 2013 a 2017, através de gráficos e relatório 

baseados em documentação emitida pelo Conselho Nacional de Justiça. 

O capítulo 8 “Programas de controle de desempenho do poder judiciário” 

apresenta os modelos utilizados pelo Poder Judiciário para manutenção da 

qualidade na prestação de serviço. 

O capítulo 9 “Assédio Moral” relata de que forma o assédio se manifesta 

e as possíveis causas provocadas por ele numa organização como o Poder 

Judiciário. 

O capítulo 10 “Saúde dos Magistrados” levanta o questionamento sobre 

até que ponto o modelo gerencial do Poder Judiciário pode influenciar na saúde 

do magistrado e se o mesmo tem respaldo necessário por parte da 

organização. 
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CAPÍTULO 1: A INDEPENDÊNCIA JUDICIAL 

 

 

Para compreender o impacto do gerencialismo na magistratura , é 

importante compreender o que significa a  independência do Poder Judiciário 

enquanto Poder da República, que não se confunde com a independência do 

juiz , pois a primeira diz respeito à separação dos Poderes e a segunda à 

atividade jurisdicional (OLIVEIRA, 1999). 

O poder dos juízes encontra-se em esfera distinta do Poder Judiciário, 

sendo o primeiro condição de estabilidade do Direito vigente em determinado 

país (BENETI, 1997, p.202).  

Segundo Beneti:  

 

 

Em nosso país o ‘Poder Judiciário’ é solenemente proclamado, em 
igualdade com os demais Poderes, na Constituição Federal (arts. 2°e 
60°, § 4°, III); bem delimitado na estrutura muito clara do Estado. 
Trata-se de um Poder, que se contrabalança com os demais Poderes, 
naquela ideia de equilíbrio de Poderes do Estado; os checks and 
balances desenhados no Direito norte-americano na construção 
constitucional do federalismo (BENETI, 1997, p. 195). 

 

 

Para Acquaviva o termo jurisdição do latim jurisdictio, formado pelas 

expressões jus dicere e jus dictio, significa a prerrogativa dedizer o direito, 

decidir: 

 

 

Vocábulo analógico que significa a prerrogativa exclusiva do Poder  
Judiciário de aplicar a lei, mediante a tutela  jurisdicional, conforme 
previsto  na CF, no artigo 5°, XXXV: “ Art.5°, XXXV – a lei  não 
excluirá da apreciação do poder  judiciário lesão ou ameaça de 
direito”, como, também, indica o poder de cada juiz de direito nos 
limites de sua competência (ACQUAVIVA, 2008, p. 484) 

 

 

O vocábulo jurisdição é utilizado para denominar as atribuições 

conferidas aos magistrados. Portanto, “em sentido eminentemente jurídico ou 
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propriamente forense, exprime a extensão e limite do poder de julgar de um 

juiz” (SILVA, 2010, p. 801) . 

O Estado também exerce a sua soberania por meio da atividade 

jurisdicional. Nesse sentido, Silva relata que: 

 

 

Toda jurisdição, na conceituação moderna, emana da soberania do 
Estado. Quer isto dizer; a jurisdição é o poder de julgar que decorre 
do imperium, pertence ao Estado. [...] A jurisdição significa a soma de 
atividades do juiz. Juiz aposentado ou em disponibilidade não tem 
jurisdição. É inativo, está em inatividade. [...] O conceito de jurisdição, 
pois, tomado no sentido lato do vocábulo: total da competência ou 
poder do magistrado,  encerra ou contém  a compreensão de todos 
os elementos que a compõem: notion, coercion, judicium, imperium e 
execution. A notion, entendida como o poder de conhecer a questão, 
derivado da competência do juiz, é a própria jurisdição considerada. A 
coertio, a coerção judiciária, fundada no poder de conhecer o material 
e julgar, entende-se o poder de sujeitar às regras legais, o objeto da 
questão e as pessoas que delas participam. O judiciu, que promove 
praticamente o exercício da jurisdição, ou a atividade do juiz ou  da 
autoridade, mostrar-se a formação da  discussão, pelo qual se 
promove o esclarecimento da demanda, para elucidação da verdade. 
O imperium,  elemento gerador da jurisdição, exprime  a delegação 
do poder de julgar, provinda do Estado, pela qual se investe a  
autoridade administrativa ou judicial da atribuição e competência 
necessárias, para realizar sua missão. O executio, resultante do 
próprio poder este lugar conferido é o poder de fazer a decisão 
tomada, em solução se ele levou ao conhecimento da autoridade, 
para seu julgamento (SILVA, 2010, p. 802). 

 

 

Cintra, Grinover e Dinamarco definem a função jurisdicional: 

 

 

[...] podemos dizer que é uma das funções do Estado, mediante a 
qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, 
imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com 
justiça. Essa pacificação é feita mediante a atuação da vontade do 
direito objetivo que rege o caso apresentando em concreto para ser 
solucionado; e o Estado desempenha essa função sempre mediante 
o processo, seja expressando imperativamente o preceito (através de 
uma sentença de mérito), seja realizando no mundo das coisas o que 
o preceito estabelece (através da execução forçada) (CINTRA; 
GRINOVER; DINAMARCO, 2010, p.145). 
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A função jurisdicional do Poder Judiciário é exercida pelos magistrados 

por meio dos atos jurisdicionais, entre eles despachos, decisões interlocutórias 

e sentenças, na forma do art. 203 do Código de Processo Civil (CPC). As 

decisões judiciais, “emanadas da autoridade competente são soberanas, 

obrigam aqueles a quem se dirigem e devem ser cumpridas”(JUNIOR; NERY, 

2017, p. 224). 

Dinamarco e Lopes classificam os provimentos judiciais em: 

 

 

Os provimentos judiciais são classificados em sentença, decisão 
interlocutória e despacho de mero expediente. Além disso, o juiz 
realiza certos atos materiais, que não se confundem com os 
provimentos, como o comparecimento em audiência, a direção desta 
e até mesmo, embora isso não seja usual, a verificação pessoal do 
estado de pessoas ou coisas (inspeção judicial - CPC, Arts. 481-484 
(DINAMARCO; LOPES, 2016, p. 186) 
 

 

Nessa mesma linha de pensamento, jurisdicionado é aquele que está 

sujeito a certa jurisdição; aquele que está sob a jurisdição de determinado juiz 

ou tribunal (BRASIL, 2014, p.83. grifo nosso).  

Para Dinamarco e Lopes, há uma relação de sujeição entre o 

jurisdicionado e o Estado: 

 

 

Consequência direta dessa relação de sujeição entre o jurisdicionado 
e o Estado é a inevitabilidade da jurisdição estatal, que outra coisa 
não é senão a inevitabilidade do próprio Estado ou do poder estatal 
como um todo. O poder estatal não é exercido na medida em que o 
desejem ou aceitem os particulares, mas segundo os desígnios e 
decisões do próprio Estado, expressos pelos agentes regularmente 
investidos. A inevitabilidade manifesta-se na ordem processual 
mediante a dispensa de qualquer ato de anuência do demandado 
para figurar no processo (a citação basta para fazê-lo parte neste e, 
com isso, pô-lo em estado de sujeição) e na imposição imperativa dos 
resultados do processo a ambos os litigantes (DINAMARCO; LOPES, 
2016, p.78). 

 

 

Os princípios constitucionais da autonomia e da independência dos 

magistrados são imprescindíveis para a consagração da separação dos 
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poderes. A Constituição Federal de 1988 conferiu autonomia institucional, 

administrativa e financeira ao Poder Judiciário. O art. 93 da Carta Magna 

estabelece a forma que se dará o Estatuto da Magistratura de iniciativa do 

Supremo Tribunal Federal. No art. 96, da Constituição da República Federativa 

do Brasil /88 (CRFB/88), estão estabelecidas as competências privativas dos 

tribunais. 

A independência não é um privilégio dos juízes. A sua existência é de 

extrema importância para que possa haver resolução pacífica dos conflitos e 

efetiva aplicação dos Direitos Fundamentais. É essencial termos noção de que 

se trata de uma garantia constitucional da própria sociedade e dos 

jurisdicionados, principalmente quando reformas neoliberais são realizadas sob 

as diretrizes do Banco Mundial e do capitalismo financeiro, o que pode levar à 

redução do papel do Estado como garantidor de políticas públicas sociais.  

Os direitos fundamentais constitucionalizados são protegidos pelo 

princípio do não retrocesso. Santos (2014, p.14) coloca como necessário que 

se desenvolva a compreensão do direito como princípio e instrumento universal 

da transformação social politicamente legitimada.  

A Constituição de 1988, conhecida como a “Constituição Cidadã”, 

ampliou a assistência social e a garantia de direitos fundamentais, sendo 

fundamental  para o estabelecimento e manutenção do Estado Social 

Democrático de Direito. Contudo, nos últimos 30 anos de promulgação da 

Carta Magna, os princípios constitucionais são constantemente violados no 

conjunto das políticas públicas sociais (FREITAS, 2018, p. 511-527). Assim, 

diversas Emendas Constitucionais foram aprovadas ao longo de três décadas, 

modificando o texto constitucional original. 

Diante da vedação da Emenda Constitucional (EC) tendente a abolir as 

cláusulas pétreas positivadas no art. 60, § 4º, CRFB/88, sendo que a validade  

da emenda está sujeita a questionamento junto ao STF por meio de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, art. 103 da Constituição Federal de 1988 

(CF/88), a independência do Poder Judiciário torna-se uma garantia da própria 

cidadania. 

Nesse quadro de flexibilização, com a saída do Estado de setores 
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fundamentais para a sociedade, é preciso compreender a importância do papel 

dos magistrados do Poder Judiciário e dos Tribunais Superiores (NETO, 2016, 

p.193). 

Santos expressou claramente a sua posição sobre o papel dos tribunais: 

 

 

A posição eminentemente política do liberalismo de reduzir o direito 
ao Estado foi a primeira condição da despolitização do direito. A 
crítica desta posição leva a reconfigurar o papel da principal instância 
de resolução de conflitos e aplicação do direito erigida nos marcos da 
modernidade, os tribunais. As transformações sofridas pelos tribunais 
ao longo do Estado moderno conferiram-lhe uma posição oscilante e 
ambígua.  Ante os desafios e dilemas do acesso ao direito, do 
garantismo de direitos, do controle da legalidade, da luta contra 
corrupção e das tensões entre a justiça e  política, os tribunais foram  
mais vezes parte do problema do que  parte da solução. Daí que, no 
curso das transformações do significado sociopolítico do Estado, a 
compreensão do desempenho dos tribunais exija  um entendimento 
mais amplo sobre o que devem ser as funções do sistema judicial 
(SANTOS, 2014, p.14-15).  
 

 

Dessa forma, a garantia constitucional de independência não pode ser 

uma dissimulação para ocultar a forte intervenção do capital financeiro com 

suas tentativas, muitas vezes vitoriosas, de implantação de políticas neoliberais 

que representam o enfraquecimento dos direitos fundamentais e sociais nos 

países periféricos. Afinal, para a concretização dos objetivos neoliberais são 

necessárias mudanças no campo normativo constitucional e infraconstitucional, 

que são levadas ao exame do Poder Judiciário (NETO, 2006, p.193). 

A magistratura deve estar comprometida com os Direitos Fundamentais 

garantidos na Constituição Federal, colocando-se à parte de disputas político-

partidárias, tráficos de influências e dos interesses pessoais. O aniquilamento e 

o enfraquecimento do Poder Judiciário podem assumir diferentes formas. 

Nas palavras de Dallari: 

 

 

Existem casos em que os inimigos da Magistratura independente 
agem  abertamente contra ela, mas há situações em que a destruição 
dessa independência é  feita com disfarces mais ou menos eficazes, 
podendo até assumir aparência de homenagens a juízes e tribunais. 



46 
 

 

E ocorrem situações em que os próprios magistrados, por 
ingenuidade ou leviandade, assumem a condição de cúmplices dos 
que promovem a desmoralização da  magistratura, associando-se a 
demagogos e corruptos, acobertando  ilegalidades de governantes   
em troca de vantagens pessoais que nada tem haver com a melhoria 
das condições de trabalho dos juízes e tribunais.  Nesses casos, os 
juízes são os principais inimigos da independência da magistratura 
[...]. A magistratura deve ser independente para que se possa  
orientar no sentido da justiça, decidindo com equidade  os conflitos de 
interesses. O juiz não pode sofrer qualquer espécie de violência, de 
ameaça ou de constrangimento material, moral ou psicológico. Ele 
necessita a Independência para poder desempenhar plenamente 
suas funções, decidindo com serenidade e imparcialidade, cumprindo 
verdadeira missão no interesse da sociedade. Assim, pois, segundo 
essa visão ideal do juiz, mais do que este, individualmente, é a 
sociedade quem precisa dessa independência, o que, em última 
análise, faz o próprio magistrado incluir-se entre os que devem zelar 
pela existência da magistratura independente (DALLARI, 1996a, p.45 
– 47). 

 

 

A independência do Poder Judiciário não pode existir tão somente no 

plano teórico.  

Para Zaffaroni: 

 

 

[...] a cadeia conceitual poder-independência-imparcialidade-
jurisdição é da essência do Poder Judiciário, e de sua manutenção 
depende a atividade jurisdicional, ou, caso contrário, é um ramo 
burocrático imposto pela força da parcialidade. (ZAFFARONI, 1995, 
p.87, grifo nosso) 

 

 

No mesmo sentido, Kerche: 

 

 
A definição de independência tem pequenas variações de amplitude, 
embora todas digam respeito a atores externos à instituição e 
“conexões – ou, mais precisamente, ausência de certas conexões” 
(Russell, 2001, p. 2). O Poder Judiciário é independente quando 
detém a “habilidade para tomar decisões que não são afetadas por 
pressão política de fora do Judiciário” (Clark, 2011, p. 5), quando 
“decide casos à luz da lei sem considerar as indevidas opiniões de 
outros atores governamentais” (Melton; Ginburg, 2014, p. 190), ou 
quando “decisões judiciais não podem ser anuladas por legislação 
retroativa ou por recursos para o parlamento ou o governo” (Maravall, 
2003, p. 266). Mas não é somente o Poder Judiciário como um todo 
que deveria ser protegido de ingerências externas de outras 
instituições ou grupos (Cf. Ferejohn, 1999). O juiz, para exercer seu 
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dever público, deve ser “independente de consideração venal ou 
ideológica” (FEREJOHN, 1999, p. 353) (KERCHE 2018, p. 568-569). 
 

 

As garantias constitucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade de vencimentos existem para que os magistrados não fiquem 

subordinados hierarquicamente na sua atuação jurisdicional.  

Lecionam Dinamarco e Lopes em relação a independência e a 

imparcialidade dos juízes: 

 

 

Sempre com vista a assegurar a independência e a imparcialidade 
dos juízes, a Constituição Federal dedica a estes a clássica garantia 
tríplice da vitaliciedade-inamovibilidade-irreduditibilidadede 
vencimentos (art. 95, incs. I-III). A garantia da vitaliciedade significa 
que eles só poderão perder seu cargo por decisão tomada em 
processo jurisdicional ou quando atingida a idade-limite de setenta e 
cinco anos; a da estabilidade, que cada juiz só se transfere de um 
cargo a outro quando assim for sua vontade, salvo em caso de certas 
infrações funcionais; a da irredutibilidade de vencimentos, que, salvo 
em situações especiais previstas na própria Constituição, os 
vencimentos dos magistrados não podem sofrer reduções 
(DINAMARCO; LOPES; 2016. p.90-91) 

 

 

Um Poder Judiciário hierarquicamente verticalizado é tão perigoso 

quanto um Poder Judiciário sem independência dos demais Poderes da 

República.  

Sobre a independência do juiz, Zaffaroni diz:  

 

 

A independência do juiz, ao revés, é a que importa a garantia de que 
o magistrado não estará submetido às pressões de poderes externos 
à própria magistratura, mas também implica a segurança de que o 
juiz não sofrerá pressões dos órgãos colegiados da própria judicatura. 
Um juiz independente, ou melhor, um juiz, simplesmente, não pode 
ser concebido em uma democracia moderna como um empregado do 
executivo ou do legislativo, mas nem pode ser um empregado da 
corte ou do supremo tribunal. Um poder judiciário não é hoje 
concebível como mais um  ramo da administração e, portanto, não se 
pode conceber sua estrutura na forma hierarquizada de  um exército. 
[...]. A independência interna somente pode ser garantida dentro de 
uma estrutura judiciaria que reconheça igual dignidade a todos os 
juízes, admitindo como únicas diferenças jurídicas aquelas derivadas 
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da competência. Este modelo horizontal constituiu justamente a 
estrutura oposta à verticalizada bonapartista, cuja expressão máxima 
foi a judicatura fascista [ ].  Em síntese, ambas as formas de 
independência do juiz- a externa e a interna – são igualmente 
necessárias para possibilitar sua independência moral, ou seja, para 
dotá-lo do espaço necessário a que resolva conforme seu 
entendimento de direito (ZAFFARONI, p.89-91).   
 

 

A independência da magistratura e do Poder Judiciário deve ser interna 

e externa. Governos ditatoriais, autoritários e totalitários são fortes obstáculos 

para a sua concretização. Há governos que não estão inseridos nessa 

classificação, mas suas estruturas sociais e políticas não são favoráveis à 

democracia.  

Nesse sentido, Dallari: 

 

 

Também são contrárias à existência da magistratura independente as 
estruturas sociais e políticas que, embora não caracterizem como 
ditaduras, são intrinsicamente antidemocráticas ou não favoráveis a 
democracia, mantendo mecanismos de decisão política que 
asseguram a supremacia de grupos sociais determinados [...] 
costumam utilizar formalidades democráticas sem conteúdo 
democrático, inclusive uma legalidade aparente, para legalizar 
injustiças. A cumplicidade da magistratura tem papel importante 
nesse processo (DALLARI, 1996a, p. 48. grifo nosso) 
 

 

Muitos outros fatores podem limitar a independência do Poder Judiciário. 

Entre eles: a corrupção, a violência, o comodismo, a submissão, a 

desmoralização por parte daqueles que tem seus interesses contrariados, 

interesses pessoais e tráfico de influência.  

Sobre a corrupção, alerta Dallari: 

 

 

Essa corrupção é feita, habitualmente com certa sutileza, mascarada 
de homenagens bem intencionadas ou de colaboração recíproca no 
interesse público. mas seja qual for a forma de agressão à probidade 
ou à liberdade dos magistrados, ou mediante uma associação imoral 
ou por via de violência , tais agressões degradam e enfraquecem a 
magistratura. Essas interferências produzem efeitos práticos muito 
negativos, tanto para a magistratura como para quem necessita dela, 
e por isso não podem ser ignoradas na consideração dos obstáculos 
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que se opõem à independência da magistratura. (DALLARI, 1996a, p. 
50) 

 

 

Há formas muito sutis que intervêm na independência do Poder 

Judiciário. O magistrado maneja conceitos, teorias, doutrinas e teses jurídicas 

das quais elabora decisões judiciais. Logo, deve preocupar-se com as 

consequências das mesmas. Não pode ser aceita a manipulação de elementos 

teóricos e doutrinários para mascarar legislações de conteúdo arbitrário que 

visam atender às manipulações governamentais. 

No magistério de Dallari, em muitos países, inclusive no Brasil, tem-se 

usado esse artifício que restringe o direito à lei arbitrária desde que observadas 

formalidades estritas. Segundo Dallari: 

 

 

Um dos modos mais sutis para negar a independência da 
magistratura, aparentando defendê-la, é a manipulação de elementos 
teóricos e doutrinários, utilizando-se a fachada de altas indagações 
filosóficas e de sólido embasamento cientifico, de tal modo que reduz 
o direito a uma forma sofisticada, que aceita o conteúdo mais 
conveniente aos dominadores, ficando eliminada a preocupação com 
a justiça. 
Em muitos países, inclusive, no Brasil, tem-se usado muito esse 
artifício, mediante o predomínio do chamado positivismo jurídico, que 
reduz o direito à lei e admite que esta seja uma criação arbitrária, 
desde que respeitadas formalidades estritas. O formalismo jurídico 
tem papel fundamental para o estabelecimento e a manutenção de 
sistemas dessa espécie. Todas as imposições governamentais e as 
decisões dos conflitos são rigorosamente baseadas na lei, mas 
precisamente através da lei é que se fazem as amputações da 
independência tanto de indivíduos e grupos sociais quanto da própria 
magistratura 

 
[...] 

 
Assim funciona a mera legalidade formal e a partir daí todos os 
poderes públicos são manipulados. Concentra-se a maior soma de 
poderes no ramo executivo, que, com base na Constituição e nas leis, 
interfere muito no processo legislativo e age com grande desenvoltura 
na aplicação dos recursos públicos (DALLARI, 1996a, p. 48).  
 

 

Num cenário em que milhões de ações podem opor-se aos interesses 

dos demais poderes é necessário enfrentar o instituto do quinto constitucional,   
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criado no Brasil a partir da Constituição de 1934 e ampliado até a promulgação 

da Constituição Federal de 1988. O tema do quinto constitucional ainda 

continua pouco explorado na literatura jurídica (SOBRINHO; ALBUQUERQUE, 

2017). 

Os juízes de primeiro grau para se tornarem membros do Poder 

Judiciário devem ser aprovados em dificílimo concurso público de provas e 

títulos. Não há indicações políticas ou influências externas. Assim sendo, 

somente chegam ao segundo grau dos Tribunais por meio de promoção por 

antiguidade ou merecimento. Na atualidade, um magistrado de primeiro grau 

pode demorar em torno de 28 anos para ser promovido a desembargador, pois 

são poucas vagas. Trata-se de provimento derivado, decorrendo de promoção 

(NOGUEIRA, 2013). Entretanto, dos Tribunais Regionais Federais, dos 

Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios um quinto das vagas 

são reservadas aos advogados e aos membros do Ministério Público. 

Dispõe o art.94 da CF/88: 

 

 

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos 
Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será 
composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos 
de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação 
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, 
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das 
respectivas classes. 
 
Parágrafo único Recebidas as indicações o tribunal formará  lista 
tríplice, enviando-a ao Poder Executivo que, nos 20 (vinte) dias 
subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
 

 

Os cargos destinados ao quinto constitucional dependem de nomeação 

do Poder Executivo, portanto é cargo de provimento originário (NOGUEIRA, 

2013). 

A regra do quinto constitucional aplica-se ao TST. Dispõe o art. 111 – A 

da CF/88: 
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Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e 
sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e 
cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República 
após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016): 
 
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho 
com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no 
art. 94; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004); 
 
II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal 
Superior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)). 

 

 

No Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma parte das vagas é destinada 

ao terço constitucional por integração de membros oriundos do Ministério 

Público (MP) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O art. 104 da CF/88 

determina: 

 

 

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo,         
trinta e três Ministros. 
 
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão 
nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais 
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um 
terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados 
em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; 
 
II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do 
Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, 
alternadamente, indicados na forma do art. 94. 
 

 

Sobre o tema, as observações de Sobrinho e Albuquerque são muito  

importantes. Vejamos: 
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Na mesma senda, os artigos 104, 111-A, 119 e 123, que tratam dos 
Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior 
do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar), 
também destinam cotas para membros de carreiras externas à 
magistratura. A propósito, cumpre esclarecer que a terminologia 
quinto constitucional normalmente é utilizada em sentido lato para 
designar, de modo geral, a fração destinada nos tribunais à 
nomeação daqueles profissionais alheios à magistratura, muito 
embora em alguns colegiados essa proporção seja até maior, a 
exemplo do Superior Tribunal de Justiça, que reserva um terço de 
suas vagas para esse recrutamento [...]. Conforme apontado por 
Humberto Gomes de Barrose reforçado por Francisco Peçanha, o 
quinto constitucional é criação brasileira, sendo desconhecida a 
existência de instituto semelhante em outro ordenamento jurídico. A 
grande discussão que gravita em torno da matéria é se essa 
modalidade de recrutamento de magistrados para os órgãos 
colegiados representa realmente uma ferramenta de democratização 
e arejamento do Poder Judiciário ou se, na realidade, consiste em um 
mecanismo de arranjos políticos e troca de favores, inconciliáveis 
com a imparcialidade que se impõe àquele Poder. (SOBRINHO; 
ALBUQUERQUE, 2017, grifo nosso) 
 

 

O ingresso ao STF e ao Superior Tribunal Militar (STM) não está sujeito 

aos critérios estabelecidos para outros tribunais. Nos Tribunais Eleitorais e no 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os membros apenas cumprem mandato, não 

são vitalícios.  

As composições do STF e do STM não estão sujeitas aos critérios 

estabelecidos para os demais Tribunais. Dispõem os artigos 101 e 123 da 

CF/88: 

 

 

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, 
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. 
 
Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão 
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a 
escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 
 
Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros 
vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de 
aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-
generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três 
dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto 
mais elevado da carreira, e cinco dentre civis. 
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Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente 
da República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo: 
 
I - três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, 
com mais de dez anos de efetiva atividade profissional; 
 
II - dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do 
Ministério Público da Justiça Militar. 
 

 

Conforme se verifica, no STM e STF não há vagas destinadas para 

magistrados de carreira.  

Lecionam Junior e Nery: 

 

 

Ao contrário do que ocorre na composição de outros tribunais, não 
há,  para o STF, estabelecimento de vagas a serem preenchidas pelo 
critério do chamado quinto constitucional. Em relação aos Ministros 
do STF, não há  qualquer regra nesse sentido, sendo que a escolha 
dar-se-à  nos termos da CF 101, parágrafo único,por nomeação do 
Presidente da República (CF 84 XIV). Trata-se de critério político de 
escolha, somado a dois requisitos( notável  saber jurídico e  
reputação ilibada) de averiguação subjetiva. (JÚNIOR; NERY, 2017, 
p. 794) 
 

 

De acordo com Nogueira (2013), um dos grandes perigos dessa forma 

de ingresso nos tribunais é justamente que candidatos escolhidos de forma 

subjetiva pelo Poder Executivo possam exercitar a magistratura como políticos, 

além de serem necessários muitos lobbies para serem nomeados.  

No mesmo sentido Sobrinho e Albuquerque: 

 

 

A caminhada começa nos corredores dos órgãos representativos das 
respectivas classes (OAB e MP), afinal, a primeira batalha só é 
vencida quando inserido o nome do aspirante na lista sêxtupla. 
Recebida a relação nominal pelo tribunal escrutinador, começa uma 
nova peleja para se ter o nome inscrito na sonhada lista tríplice. Essa 
segunda campanha, Elpídio Donizetti chama de “ritual do beija-mão”, 
em alusão à prática que havia no Brasil colonial, por meio da qual “os 
súditos de D. João VI iam prestar-lhe homenagem, demonstrar 
submissão e, de quebra, pedir-lhe algum favor. [...].  Enviada a lista 
ao Poder Executivo, nova batalha, novas pressões, novas 
articulações politicas. Até que se dê a unção do futuro magistrado, é 
preciso muito “beija-mão”. [...] Realidade inerente a qualquer 
campanha política no sentido mais estreito, e o ponto crítico desse 



54 
 

 

modelo de recrutamento reside precisamente aí: o aspecto politico, 
ou pior, politiqueiro, sobrepondo-se ao aspecto jurídico (SOBRINHO; 
ALBUQUERQUE, 2017).  

 

 

Para os autores Sobrinho e Albuquerque (2017), o instituto do quinto 

deve ser reformulado, mas a participação dos Poderes Políticos (Executivo e 

Legislativo) deve existir nesse processo de escolha, servindo como um sistema 

de freios e contrapesos. Sem embargo de tais considerações, ponderam: 

 

 

Problema ocorre quando o recrutamento é acometido de hipertrofia 
política. Se tal ocorre, aos jurisdicionados comuns resta torcer para 
que o novel magistrado não se enxergue como um eterno devedor de 
gratidão ao nomeante, transformando-se na indesejável figura de 
líder do governo no tribunal, deixando a porta do gabinete sempre 
aberta às pressões políticas e ao lobby dos apadrinhadores. 
O que temos assistido no Brasil, todavia, é a nomeação, não rara, de 
bacharéis que sequer eram destacados nas suas carreiras de origem, 
algumas vezes até desconhecidos nos corredores forenses. Porém, 
por estarem ligados a padrinhos influentes, alcançam a investidura, 
tendo, quem sabe, que retribuí-la mais tarde, embora não se possa 
afirmar que essa retribuição sempre ocorra.  
O requisito do notório saber jurídico há que ser dotado de critérios 
racionais de aferição, e outra solução não nos parece mais razoável 
do que se estabelecer uma escala de pontuação, para formação da 
lista tríplice, baseada em títulos acadêmicos, cursos na área jurídica, 
obras publicadas, exercício do magistério superior etc 
Os argumentos favoráveis se pautam no sistema de freios e 
contrapesos e na democracia do Poder Judiciário. No entanto, na 
prática o que podemos perceber é que o atual sistema privilegia o 
tráfico de influência, o carreirismo, lobbies e nomeações subjetivas.  
Não há critérios objetivos para aferir notório saber jurídico “o que 
acaba por ensejar as práticas pouco republicanas do favoritismo 
político e do fisiologismo”. 

 

 

Para Vianna et al.: 

 

 

O ingresso no Poder Judiciário por meio de rigoroso concurso público 
afastam nomeações por atos políticos, inibem os tráficos de 
influências e pedidos de apoios inclusive de integrantes de Conselhos 
da OAB, do MP, do PJ, dos Poderes Executivo e Legislativo, 
condutas que atentam contra a independência da magistratura. Não 
há dúvidas que o atual critério de ingresso nos tribunais pelo quinto 
constitucional é politico (VIANNA. et al., 1997, p. 43).  
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Segundo a pesquisa “Quem somos. A magistratura que queremos”,  

realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) por meio de 

questionário, 89,5% de 2.472 magistrados ativos do primeiro grau de jurisdição 

responderam que o sistema de ingresso pelo quinto constitucional não mais se 

justifica e deve ser suprimido. Na mesma pesquisa 56% dos juízes (1.546 

juízes), 59% dos desembargadores (204 desembargadores), 55% dos 

magistrados aposentados (219 inativos) e 65% dos ministros (13 ministros) são 

favoráveis ao mandato para ministro do STF, o que significa dizer que não 

seriam vitalícios. Atualmente, os integrantes do Judiciário ficam na função até a 

aposentadoria compulsória, que ocorre aos 75 anos (VIANNA; CARVALHO; 

BURGOS, 2018). 

Em entrevista, o Ministro Luiz Fux declarou sobre o mandato para 

ministros do STF:  

 

 

Sou favorável ao mandato. Se um ministro trabalhasse na Corte por 
10 anos estaria ótimo e daria oportunidade para outro colega ocupar 
o cargo. Há vários membros da magistratura e do Direito de muito 
valor e que teriam todas as chances (FUX, 2019). 

 

 

No magistério de Comparato para que a atividade jurisdicional seja 

exercida com independência, deve ser ressaltado: 

 

 

Nunca é demais ressaltar, o Judiciário há de ser independente do 
Poder Executivo, que tende hoje, como observamos, a avassalar 
todos os demais órgãos do Estado. Uma exigência elementar, nesse 
sentido, é retirar do chefe do governo, a competência para nomear ou 
propor a nomeação de juízes, em todas as instâncias (COMPARATO, 
2006, p.677, grifo nosso) 
 

 

Nas palavras de Dallari, a magistratura não pode aceitar com submissão 

a decisão externa na escolha de magistrados, pois interfere na independência 

do Poder Judiciário: 
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[...] necessita permanentemente da boa vontade de outro ou de 
outros poderes para o atendimento de suas necessidades, sendo 
levada, fatalmente, a aceitar com submissão a ingerência ou mesmo 
decisão externa na escolha e promoção de magistrados (DALLARI 
1996a, p. 49). 
 

 

Os juízes concursados possuem longa experiência profissional, uma vez 

que passaram por diversas etapas na carreira, além de terem tido a 

oportunidade de conhecer o interior dos Estados e diferentes comarcas, além 

das reais deficiências estruturais de  cada ramo  do Poder Judiciário. 

A  ampla experiência profissional do magistrado de carreira permite que 

as administrações dos tribunais sejam compostas de juízes  conhecedores das 

estruturas do primeiro grau de jurisdição, o que pode inibir planos de 

estratégias de gestão hiererquizada com base no gerencialismo em 

desconformidade com a realidade interna e externa das unidades judiciárias, o 

que  possiblita um funcionamento mais democrático e independente do Poder 

Judiciário. 
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CAPÍTULO 2: AS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E O 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

 

2.1 Órgãos do Poder Judiciário Brasileiro 

  

 Para tratarmos da reestruturação organizacional introduzida no Poder 

Judiciário, é necessário conhecer o funcionamento de seus órgãos.  

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal dispõe sobre o princípio da 

jurisdição una, o que significa dizer que toda atividade jurisdicional é 

pertencente ao Poder Judiciário. Outro princípio essencial, derivado do 

conjunto das normas constitucionais, é o duplo grau de jurisdição, garantidor de 

um novo julgamento a partir de pressuposto equívoco judicial. 

O Poder Judiciário Brasileiro desmembra-se em dois grandes 

patamares, a primeira e a segunda instância e a instância especial, que é 

formada pelos Tribunais Superiores com motivação vinculada. 

Para Cintra, Grinover e Dinamarco: 

 

 

Com a segunda ordem de atividades jurídicas, consistente na 
jurisdição, cuida o Estado de buscar a realização prática daquelas 
normas em caso de conflito entre pessoas - declarando, segundo o 
modelo contido nelas, qual é o preceito pertinente ao caso concreto 
(processo de conhecimento) e desenvolvendo medidas para que esse 
preceito seja realmente efetivado (processo de execução). Nesse 
quadro, a jurisdição é considerada uma longa manus da legislação, 
no sentido de que ela tem, entre outras finalidades, a de assegurar a 
prevalência do direito positivo do país (CINTRA; GRINOVER 
DINAMARCO, 2010, p.41). 
 

 

Moraes (2005) descreve o Poder Judiciário Brasileiro como sendo um 

complexo de órgãos devotados ao exercício prevalecente da função 

jurisdicional, conjugando o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de 

Justiça, as Justiças Federais e Estaduais, comuns e especializadas. 

Para Mendes:  
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Enquanto que as Justiças do Trabalho, Eleitoral e Militar possuem 
competência limitada às respectivas matérias e, por essa razão, são 
consideradas especializadas, as Justiças Federal e dos Estados 
podem julgar matérias variadas, pertinentes ao direito civil, penal, 
administrativo, tributário, ambiental etc, motivo pelo qual são 
classificadas, no sistema brasileiro, como integrantes da Justiça 
Comum (MENDES, 2005, p.26, grifo nosso). 
 

 

Os órgãos do Poder Judiciário que possuem função jurisdicional, 

conforme o Art. 92 da Constituição Federal de 1988 são: 

 

 
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:  
 
I - o Supremo Tribunal Federal;  
 
I-A o Conselho Nacional de Justiça;          
 
II - o Superior Tribunal de Justiça;  
 
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;          
 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;  
 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;  
 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;  
 
VI - os Tribunais e Juízes Militares;  
 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios.  
 

 

Ademais, há o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão sem função 

jurisdicional criado pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, com funções de 

controlar a atuação administrativa e financeira dos órgãos judiciários 

brasileiros, além de encarregar-se de supervisionar o desempenho funcional 

dos juízes(MAGNUS, 2015, p. 41-42).  

 

 

2.2 O Supremo Tribunal Federal (STF) 
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O STF é o órgão máximo do Poder Judiciário, órgão de cúpula colegiado 

e guardião da Carta Magna. As suas modalidades de competências são: 

originárias, recursais ordinárias e recursais extraordinárias. 

Segundo leciona Dinamarco e Lopes (2016, p.69), competência 

originária consiste na competência para conduzir o processo desde o início e 

decidi-lo pela primeira vez quanto às pretensões ou questões nele contidas. 

As competências originárias, dispostas no art. 102, I, da Constituição 

Federal de 1988,são os casos em que o Supremo Tribunal Federal é a única 

instância ou grau de jurisdição. 

 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe:  
 
I - processar e julgar, originariamente: 
 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 1993) 
 
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-
Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios 
Ministros e o Procurador-Geral da República; 
 
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os 
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos 
Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes 
de missão diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 
 
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas 
nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data 
contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do 
Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal 
Federal;  
 
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a 
União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território; 
 
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o 
Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administração indireta;  
 
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 
 
h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando 
o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos 
estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal 
Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma 
única instância;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 
1999) 
 
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;  
 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 
autoridade de suas decisões;  
 
m) a execução de sentença nas causas de sua competência 
originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos 
processuais;  
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou 
indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos 
membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou 
indiretamente interessados; 
 
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e 
quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e 
qualquer outro tribunal;  
 
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de 
inconstitucionalidade;  
 
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do 
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas 
da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo 
Tribunal Federal; 
 
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o 
Conselho Nacional do Ministério Público; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004). 

 

 

Quanto à competência originária do Supremo Tribunal Federal destaca-

se, ainda, a competência para julgar os embargos de declaração opostos 

contra decisões proferidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando 

houver alegação de erro, obscuridade, contradição ou omissão. 

Devido à relevância dos Remédios Constitucionais de algumas ações 

específicas e do Controle de Constitucionalidade para o ordenamento jurídico é 

importante conhecer suas definições constitucionalmente estabelecidas.  

Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Magna Carta, “conceder-se-á habeas 

corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 



61 
 

 

coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

No inciso LXIX do mesmo dispositivo constitucional, temos que 

“conceder-se-à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, para o mandado de 

segurança individual; e o art. 5º, LXX, da Constituição Federal para o mandado 

de segurança coletivo. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

Quanto ao mandado de injunção, o inciso LXXI do art. 5º da Constituição 

Federal estabelece que “conceder-se-á sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

O remédio constitucional habeas data, previsto no inciso LXXII, “a” e “b”, 

da Constituição Federal, será concedido “para assegurar o conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 

bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a 

retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 

judicial ou administrativo” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

As ações rescisórias são ações autônomas de impugnação à coisa 

julgada. Quanto ao conceito de coisa julgada, Leite escreveu:  

 

 

Durante muito tempo a coisa julgada foi considerada como principal 
efeito da sentença. Modernamente, a coisa julgada deixa de ser mero 
efeito e passa a ser concebida como qualidade especial da sentença, 
que, por força de lei, a torna imutável e as questões nela decididas 
indiscutíveis, dentro ou fora do processo (LEITE, 2018, p. 848).  
 

 

A ação rescisória está prevista no art. 966 do Código de Processo Civil 

de 2015: 
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Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser 
rescindida quando:  
 
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão 
ou corrupção do juiz;  
 
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente 
incompetente;  
 
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da 
parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a 
fim de fraudar a lei;  
 
IV - ofender a coisa julgada;  
 
V - violar manifestamente norma jurídica;  
 
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em 
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação 
rescisória;  
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova 
nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, 
por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;  
 
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.  
 
§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato 
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente 
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não 
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se 
pronunciado.  
 
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a 
decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, 
impeça:  
 
I - nova propositura da demanda; ou  
 
II - admissibilidade do recurso correspondente.  
 
§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da 
decisão.  
 
§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por 
outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem 
como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão 
sujeitos à anulação, nos termos da lei.  
 
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput 
deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou 
acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha 
considerado a existência de distinção entre a questão discutida no 
processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela 
Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  
 
§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste 
artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, 
fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por 
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hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor 
outra solução jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
(Vigência). 

 

 

Conforme lecionam Dinamarco e Lopes: 

 

 

Depois de passada em julgado a decisão de mérito e formada a coisa 
julgada material (supra, n. 140), nos casos especificados nos incisos 
do art. 966 do Código de Processo Civil a correção de possíveis 
vícios ainda pode ser provocada mediante propositura da ação 
rescisória, no prazo de dois anos (CPC, art. 975) - quer hajam ou não 
sido esgotados todos os recursos possíveis. Esse prazo é contado 
“do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” (art. 
975). Também pode ser impugnada em ação rescisória a decisão 
que, "embora não seja de mérito", impeça a "nova propositura de 
demanda" ou a "admissibilidade do recurso correspondente" (CPC, 
art. 966, § 2º). A propositura da ação rescisória não suspende a 
eficácia da decisão impugnada, salvo se for concedida tutela 
provisória com esse objetivo (CPC, art. 969). Ao julgar a ação 
rescisória, se o tribunal competente concluir pela presença de algum 
dos vícios alegados pelo autor, a decisão impugnada deverá ser 
rescindida (juízo rescindente) e, conforme o caso, no mesmo 
julgamento deverá ser novamente decidida a causa onde fora 
proferida a decisão rescindenda (juízo rescisório - CPC, art. 974) 
(DINAMARCO; LOPES, 2016, p. 222). 

 

 

As revisões criminais são ações rescisórias em âmbito processual penal, 

conforme o art. 621 do Código de Processo Penal (1941): 

 

 

Art. 621.  A revisão dos processos findos será admitida: 
 
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da 
lei penal ou à evidência dos autos; 
 
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, 
exames ou documentos comprovadamente falsos; 
 
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de 
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou 
autorize diminuição especial da pena.. 
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O Código de Processo Penal (1941) ainda prevê a competência para 

julgamento das revisões criminais de acordo com o art. 624: 

 

 

Art. 624.  As revisões criminais serão processadas e 
julgadas: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 504, de 18.3.1969) 
I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele 
proferidas; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 504, de 18.3.1969) 
 
II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de 
Alçada, nos demais casos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 504, de 
18.3.1969) 
 
§ 1° No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos 
o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no 
respectivo regimento interno. (Incluído pelo Decreto-lei nº 504, de 
18.3.1969) 
 
§ 2° Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será 
efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão 
conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo 
tribunal pleno.  (Incluído pelo Decreto-lei nº 504, de 18.3.1969) 
 
§ 3° Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas 
criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras 
ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for 
estabelecido no respectivo regimento interno (Incluído pelo Decreto-
lei nº 504, de 18.3.1969). 
 

 

A Constituição Federal atribui ao Supremo Tribunal Federal ferramentas 

de controle concentrado abstrato (majoritariamente) de constitucionalidade. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC) são utilizadas quando uma norma jurídica do 

ordenamento estiver em desconformidade com a Constituição Federal. 

Nos termos do art. 102, I, “a”, e nas definições do glossário de 

Dinamarco e Lopes: 

 

 

Ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória positiva 
de titularidade do Procurador-Geral da República e demais 
autoridades ou entidades indicadas na Constituição Federal, com o 
pedido de declaração de constitucionalidade de leis ou atos 
normativos federais ou estaduais. É um dos meios de controle 
abstrato da constitucionalidade de leis ou atos normativos. 
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Ação direta de inconstitucionalidade. Ação de titularidade do 
Procurador-Geral da República e demais autoridades ou entidades 
indicadas na Constituição Federal, com o pedido de declaração de 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais ou 
estaduais. É um dos meios de controle abstrato da 
constitucionalidade de leis ou atos normativos e sua procedência tem 
o efeito constitutivo-negativo de excluir do ordenamento jurídico o ato 
impugnado (DINAMARCO; LOPES, 2016, p.228-229). 
 

 

Ademais, há a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que é a 

única forma de controle concentrado concreto de constitucionalidade exercida 

pelo Supremo Tribunal Federal, de finalidade jurídica e política prevista na Lei 

n° 12.562/2011. Cabível aos moldes do art. 36, III, da Constituição Federal, 

quando houver violação das cláusulas pétreas dispostas no inciso VII do art. 

34, da Constituição Federal, quais sejam a forma republicana, o sistema 

representativo, o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a 

autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública direta e 

indireta, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos 

estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; e da 

recusa, por parte de Estado-Membro, à execução de lei federal. 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), 

prevista no art. 102, § 1º da Constituição Federal e regulada na Lei nº 9.882/99,  

é via de ação subsidiária. É usada quando não couber as anteriores, portanto, 

mais abrangente, e tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito 

fundamental resultante de ato do Poder Público ou quando houver fundamento 

relevante de controvérsia constitucional sobre a lei ou ato normativo federal, 

estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.  

Na sequência, as competências recursais ordinárias são os casos em 

que o STF desempenha o duplo grau de jurisdição, sua função atípica. São 

casos de processos iniciados em Tribunais Superiores (STJ, TST, STM e TSE) 

que ensejam recurso ordinário constitucional ao referido órgão. Estão dispostas 

no art. 102, II, da Constituição Federal de 1988. 
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Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe:  
 
II - julgar, em recurso ordinário: 
 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o 
mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais 
Superiores, se denegatória a decisão; 
 
b) o crime político.  

 

 

Segundo Mendes: 

 

 

Em termos recursais, cabe ao Supremo Tribunal Federal, além do 
recurso extraordinário, sobre o qual já se fez menção, o recurso 
ordinário se denegatória a decisão proferida, em única instância pelos 
Tribunais Superiores, em habeas corpus, mandado de segurança, 
habeas data e mandado de injunção (MENDES, 2005, p.19). 
 

 

Com relação a tal competência e em concordância com o princípio do 

exaurimento da via recursal ordinária, caso haja o cabimento de recurso 

ordinário constitucional (com função de apelação e de livre motivação), não 

caberá o recurso extraordinário. 

As competências recursais extraordinárias estão dispostas no art. 102, 

III, da Constituição Federal de 1988: 

 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe:  
 
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em 
única ou última instância, quando a decisão recorrida:  
 
a) contrariar dispositivo desta Constituição;  
 
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
 
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 
Constituição. 
 
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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§ 1.º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, 
decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal 
Federal, na forma da lei. (Transformado do parágrafo único em § 1º 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93)  
 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas 
ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra 
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal. Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
 
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a 
repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, 
nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do 
recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois 
terços de seus membros. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004).  
 

 

O dispositivo acima citado torna o Supremo Tribunal Federal o tribunal 

da irresignação, no entanto, é de motivação vinculada, ou seja, possui 

requisitos específicos de admissibilidade para sua interposição. 

Ademais, sobre a repercussão geral, Neto relata que: 

 

 

A importância da repercussão geral para o recurso extraordinário vem 
prestigiada no art. 1.035 do CPC/15. 
O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá 
de recurso extraordinário que não tenha matéria reconhecida como 
repercussão geral, a qual se configura com a existência de questões 
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, as 
quais ultrapassam os interesses das partes do processo. 
A repercussão geral deve ser demonstrada em capítulo do recurso 
extraordinário, competindo ao Supremo Tribunal Federal, em caráter 
exclusivo, verificar se a mesma está presente no caso concreto. 
A repercussão geral é presumida quando o recurso extraordinário 
impugna acórdão que contraria súmula ou jurisprudência dominante 
do Supremo Tribunal Federal, bem como que tenha reconhecido a 
inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 
97 da Constituição Federal (NETO, 2018, on-line). 
 

 

Soma-se a isso a novidade trazida pela Emenda Constitucional nº 

45/2004, que atribuia competência para edição de súmula vinculante ao 

Supremo Tribunal Federal, mediante requisitos formais constitucionalmente 
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estabelecidos nos termos do art. 103-A da Carta Maior. A esse respeito, Silva 

esclarece: 

 

 

As súmulas vinculantes são estabelecidas pelo Supremo Tribunal 
Federal, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria. 
Têm por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos 
judiciários ou entre esses e a Administração Pública que acarretem 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos 
sobre questão idêntica. Vinculam não só os órgãos do Poder 
Judiciário, mas também os órgãos da Administração Pública direta ou 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, e, assim, tolhem 
uma correta apreciação das alegações de lesão ou ameaça de direito 
que está na base do direito de acesso à Justiça, sem que se veja 
como elas podem reduzir o acúmulo de feitos perante o Supremo 
Tribunal Federal, pois só nesse âmbito têm aplicação. Não parecem 
reduzir os recursos, pois está previsto que, se o ato administrativo ou 
a decisão judicial contrariar a súmula aplicável, caberá reclamação 
para o Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará 
o ato administrativo ou cassará a decisão, e determinará que outra 
seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso 
(art. 103-A, § 3º). (SILVA, 2005, p. 565-566). 
 

 

2.3 O Superior Tribunal de Justiça (STJ)  

 

 

Nos termos do art. 92, § 2º o STF e os Tribunais Superiores têm 

jurisdição em todo o território nacional. O STJ é o órgão de defesa das leis 

federais, criado com a Constituição de 1988 para exercer, primordialmente, o 

controle de legalidade, “[...] é a corte responsável por uniformizar a 

interpretação da lei federal em todo o Brasil. É de sua responsabilidade a 

solução definitiva dos casos civis e criminais que não envolvam matéria 

constitucional nem a justiça especializada”(BRASIL, [ 19--]). 

Nesse sentido, Mendes aduz: 

 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem como função precípua a 
uniformização da jurisprudência no âmbito da Justiça Comum 
(Federal e Estadual), mediante o julgamento dos recursos especiais, 
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além de outras competências originárias, inclusive algumas que já 
foram, no passado, exercidas pelo Supremo Tribunal Federal 
(MENDES, 2005, p.20). 

 

 

Para Donato: 

 

 

A estrutura do Poder Judiciário foi alterada pela Constituição Federal, 
haja vista a criação de cinco Tribunais Regionais Federais, órgãos de 
segunda instância da Justiça Federal, bem como a criação do 
Superior Tribunal de Justiça, encarregado de várias competências 
originárias ou recursais antes atribuídas ao Tribunal Federal de 
Recursos ou ao Supremo (DONATO, 2006, p. 36). 
 

 

O órgão criado para dividir as competências do Supremo Tribunal 

Federal possui três modalidades de competências: a competência originária, a 

recursal em sede de recurso ordinário e a recursal em sede de recurso 

especial, previstas nos incisos do art. 105, da Carta Maior. 

Conforme o art. 105 da Constituição Federal de 1988, compete ao 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

 
I - processar e julgar, originariamente: 
 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito 
Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores 
dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os 
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, 
os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 
Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que 
oficiem perante tribunais;  
 
b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de 
Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica ou do próprio Tribunal;        
          
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das 
pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal 
sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da 
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da 
Justiça Eleitoral;               
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d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o 
disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não 
vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;  
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;  
 
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 
autoridade de suas decisões;  
 
g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e 
judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e 
administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da 
União;  
 
h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade 
federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de 
competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça 
Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça 
Federal;  
 
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de 
exequatur às cartas rogatórias;                
 
II - julgar, em recurso ordinário: 
 
a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; 
 
b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;  
 
c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo 
internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente 
ou domiciliada no País;  
 
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou 
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a 
decisão recorrida:  
 
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
 
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei 
federal;              
 
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído 
outro tribunal. 
 

 

As competências recursais ordinárias são atípicas ao Superior Tribunal 

de Justiça, o que significa dizer que, em tais casos, o órgão exerce a função do 

segundo grau de jurisdição de livre motivação. Não obstante, suas 
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competências recursais típicas são aquelas para os Recursos Especiais 

(modalidade de recurso extraordinário lato sensu). 

Alvim relata quanto à classificação dos recursos: 

 

 

Dentre as possíveis classificações dos recursos, tem-se aquela que 
separa tais instrumentos entre os de fundamentação livre e os de 
fundamentação vinculada, e também entre os ordinários e os 
extraordinários. 
São de fundamentação livre os recursos cujas hipóteses de 
cabimento não são taxativamente arroladas pelo ordenamento 
jurídico, ou seja, não se estabelece em quais hipóteses específicas 
será admissível a irresignação, limitando-se a lei a dizer qual 
modalidade de recurso é cabível contra determinada espécie de 
pronunciamento judicial. 
Serão de fundamentação vinculada, lado outro, os recursos cujas 
hipóteses de cabimento sejam taxativamente previstas pela lei, caso 
em que não se admite a utilização do recurso fora das hipóteses 
especificamente previstas. 
Ademais, serão ordinários aqueles recursos que possibilitarem o 
reexame não só da aplicação do direito, mas também da própria 
verdade dos fatos, revelada pelas provas produzidas.  
De outro lado, serão extraordinários os recursos de estrito direito, em 
que se admite a discussão apenas da correta aplicação do direito, 
sem possibilidade de rediscussão de fatos (ALVIM, 2018, p. 85). 
 

 

As competências recursais ordinárias do STJ estão dispostas no inciso 

II, do art. 105, da Constituição Federal. Os habeas corpus decididos em única 

ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 

Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória: 

As competências em recurso especial são de motivação vinculada, 

previstas no art. 105, III, da Magna Carta. É a situação em que o Superior 

Tribunal de Justiça exerce a defesa e a guarda do direito federal legislado pelo 

julgamento de um Recurso Especial de motivação vinculada. Consoante Alvim:  

 

 

Ademais, o recurso especial apresenta-se como espécie de recurso 
extraordinário (lato sensu), ou seja, recurso de estrito direito. Dessa 
forma, seu objeto não é a pura e simples correção da má aplicação 
do direito ao caso concreto, corrigindo eventual injustiça. Mais do que 
isso, presta-se o recurso especial, tal como o extraordinário, a 
preservar a correta aplicação do direito, a bem, propriamente, do 
direito objetivo. 
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Refira-se, a propósito, que o STJ (tal como faz o STF) diz não ter 
competência para conhecer dos fatos subjacentes à lide, justamente 
pelo fato de o recurso especial ser de estrito direito. Assim, as 
Súmulas 5 e 7 do STJ não admitem, respectivamente, a rediscussão 
de cláusulas contratuais e a revisão de fatos e provas. […]. O recurso 
especial, portanto, afigura-se como recurso hábil a preservar a 
correta aplicação do direito federal, dando, portanto, a última palavra 
a respeito de tal tema (ALVIM, 2018, p. 90). 

 

 

Conforme dispõe o referido dispositivo constitucional, o STJ é 

competente para julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou 

última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 

Estados, do Distrito Federal e Territórios. Ainda, hipóteses específicas, quando 

a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência, 

julgar válido ato de governo local, contestado em face de lei federal e der a lei 

federal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.  

Aqui também dever-se-á aplicar o princípio do exaurimento da via 

recursal ordinária. 

 

 

Desde 2008, os recursos especiais podem ter caráter repetitivo. Isso 
ocorre quando há múltiplos recursos com fundamento na mesma 
questão legal. Nesse caso, o STJ pode determinar a suspensão dos 
processos que tratem da mesma matéria, até que julgue um recurso 
representativo da controvérsia. 
Quando essa decisão é tomada, os demais tribunais devem aplicar o 
mesmo entendimento do STJ para os recursos pendentes. Se a 
decisão contestada no recurso coincide com o STJ, o recurso não 
tem seguimento. Mas se o tribunal não concorda com a orientação 
firmada pelo STJ no recurso repetitivo, o tribunal local tem que julgar 
novamente o caso. Como a decisão do STJ não é vinculante, se o 
tribunal local insistir em interpretar a lei de forma divergente, o 
recurso especial terá continuidade e pode chegar ao STJ.(BRASIL, [ 
19--]) 
 

 

Além disso: 

 

 

O Procurador-Geral da República (PGR) pode solicitar ao STJ a 
“federalização” de processos quando houver grave violação de 
direitos humanos e risco de descumprimento pelo Brasil de tratados 
internacionais sobre o tema. Para isso, o PGR suscita o chamado 
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incidente de deslocamento de competência (IDC), que é julgado pelo 
STJ. Se acolhido o incidente, o inquérito ou processo passa da justiça 
estadual para a federal.(BRASIL, [ 19--]) 

 

 

2.4 Tribunais Regionais Federais (TRF) 

 

 

Os Tribunais Regionais Federais são os tribunais de apelação da 

segunda instância federal, de acordo com o princípio do duplo grau de 

jurisdição.  

O art. 27, § 6º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da 

Constituição Federal de 1988, estabeleceu a criação de cinco Tribunais 

Regionais Federais com jurisdição e sede fixadas pelo antigo Tribunal Federal 

de Recursos, levando-se em conta o número de processos e sua localização 

geográfica. 

A Justiça Federal é competente para julgar, principalmente, as causas 

em que foram partes a União, autarquia ou empresa pública federal. Há duas 

modalidades de competências: originárias e recursais ordinárias. 

O art. 108 da Constituição Federal de 1988 dispõe: 

 

 

Art. 108 Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
 
I - processar e julgar, originariamente: 
 
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça 
Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de 
responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, 
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  
 
b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou 
dos juízes federais da região;  
 
c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio 
Tribunal ou de juiz federal; 
 
d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal; 
 
e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao 
Tribunal;  
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II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes 
federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal 
da área de sua jurisdição. 

 

 

Mister ressaltar que as ações rescisórias são ações autônomas de 

impugnação de coisa julgada, não somente no âmbito dos Tribunais Regionais 

Federais, como também do Poder Judiciário em geral, qual seja, uma decisão 

inatacável por recurso, previstas no art. 966 e seguintes do Código de 

Processo Civil de 2015. Nos termos do art. 966 do código civil processualista 

são cabíveis quando na decisão de mérito transitada em julgado se verificar 

que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. 

Em grau de recurso ordinário, exercitando sua atribuição precípua de 

tribunais de apelação, os Tribunais Regionais Federais decidem as causas 

apreciadas em primeira instância por juízes federais ou por juízes estaduais no 

exercício da competência federal em sua área de jurisdição. 

Quanto à primeira instância da Justiça Federal, dispõe a Constituição 

Federal de 1988 em seu art. 109 a competência dos juízes federais: 

 

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:  
 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
 
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 
Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; 
 
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 
estrangeiro ou organismo internacional; 
 
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da 
Justiça Eleitoral; 
 
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, 
quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse 
ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 
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V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º 
deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos 
determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira;  
 
VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou 
quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não 
estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; 
 
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de 
autoridade federal, excetuados os casos de competência dos 
tribunais federais; 
 
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada 
a competência da Justiça Militar; 
 
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a 
execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença 
estrangeira, após a homologação, as causas referentes à 
nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;  
 
XI - a disputa sobre direitos indígenas. 
 
§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção 
judiciária onde tiver domicílio a outra parte. 
 
§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na 
seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver 
ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja 
situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 
 
§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 
domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 
parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a 
comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa 
condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também 
processadas e julgadas pela justiça estadual.  
 
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre 
para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de 
primeiro grau. 
 
§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o 
Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o 
cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de 
direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito 
ou processo, incidente de deslocamento de competência para a 
Justiça Federal.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

 

2.5 Justiça do Trabalho 
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As competências materiais da Justiça do Trabalho, dispostas no art. 114 

da Carta Magna, foram essencialmente ampliadas pela Emenda Constitucional 

nº 45/ 2004. 

O art. 114 da Constituição Federal de 1988 dispõe: 

 

 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de 
direito público externo e da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
II as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre 
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , 
quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 
ressalvado o disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
 
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 
decorrentes da relação de trabalho; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
 
VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 
195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças 
que proferir;(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma 
da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)  
 
§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger 
árbitros.  
 
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar 
dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do 
Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais 
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de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 
 
§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de 
lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá 
ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o 
conflito. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

 

Na primeira instância trabalhista há os juízes do trabalho, magistrados 

concursados de carreira, os quais desempenham a função jurisdicional nas 

Varas do Trabalho. Nas comarcas em que não houver as Varas do Trabalho, tal 

função será desempenhada pelos Juízes de Direito, nos termos do art. 112 da 

Constituição Federal. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 

24/1999 foram criadas as Varas do Trabalho, em substituição às antigas Juntas 

de Conciliação e Julgamento. 

Na segunda instância trabalhista há os Tribunais Regionais do Trabalho 

(TRTs). 

O art. 113 da Constituição Federal estabelece que a lei disporá sobre 

competência dos órgãos da Justiça do Trabalho, dentre outros. 

Os Tribunais do Trabalho possuem competências originárias e recursais. 

A competência do TRT, quando dividida em Turmas, está regulamentada no art. 

6º da Lei n° 7.701/88, bem como no respectivo Regimento Interno de cada 

regional.Alguns regionais funcionam apenas com o Pleno e outros,com o Pleno 

e as Turmas. 

A Lei n° 7.701/88 em seu art. 6º dispõe: 

 

 

Art. 6º - Os Tribunais Regionais do Trabalho que funcionarem 
divididos em Grupos de Turmas promoverão a especialização de um 
deles com a competência exclusiva para a conciliação e julgamento 
de dissídios coletivos, na forma prevista no "caput" do Art. 1º desta 
Lei. 
 
Parágrafo único. O Regimento Interno disporá sobre a constituição e 
funcionamento do Grupo Normativo, bem como dos demais Grupos 
de Turmas de Tribunal Regional do Trabalho. 
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Quanto aos Tribunais divididos em Turmas, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT) prevê: 

 

 

Art. 678 - Aos Tribunais Regionais, quando divididos em Turmas, 
compete: (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) 
 
I - ao Tribunal Pleno, especialmente: (Incluído pela Lei nº 5.442, de 
24.5.1968) 
 
a) processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos;  
 
b) processar e julgar originariamente:  
 
1) as revisões de sentenças normativas;  
 
2) a extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos;  
 
3) os mandados de segurança;  
 
4) as impugnações à investidura de vogais e seus suplentes nas 
Juntas de Conciliação e Julgamento;  
 
c) processar e julgar em última instância:  
 
1) os recursos das multas impostas pelas Turmas;  
 
2) as ações rescisórias das decisões das Juntas de Conciliação e 
Julgamento, dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, 
das Turmas e de seus próprios acórdãos;  
 
3) os conflitos de jurisdição entre as suas Turmas, os juízes de direito 
investidos na jurisdição trabalhista, as Juntas de Conciliação e 
Julgamento, ou entre aqueles e estas;  
 
d) julgar em única ou última instâncias:  
 
1) os processos e os recursos de natureza administrativa atinentes 
aos seus serviços auxiliares e respectivos servidores;  
 
2) as reclamações contra atos administrativos de seu presidente ou 
de qualquer de seus membros, assim como dos juízes de primeira 
instância e de seus funcionários.  
 
II - às Turmas: (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) 
 
a) julgar os recursos ordinários previstos no art. 895, alínea a;  
 
b) julgar os agravos de petição e de instrumento, estes de decisões 
denegatórias de recursos de sua alçada;  
 
c) impor multas e demais penalidades relativas e atos de sua 
competência jurisdicional, e  julgar os recursos interpostos das 
decisões das Juntas dos juízes de direito que as impuserem.  
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Parágrafo único. Das decisões das Turmas não caberá recurso para o 
Tribunal Pleno, exceto no caso do item I, alínea "c", inciso 1, deste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)(BRASIL, 1943). 
 

 

Já quanto ao Tribunal Regional do Trabalho não dividido em Turmas, a 

CLT dispõe: 

 

 

Art. 679 - Aos Tribunais Regionais não divididos em Turmas, compete 
o julgamento das matérias a que se refere o artigo anterior, exceto a 
de que trata o inciso I da alínea c do Item I, como os conflitos de 
jurisdição entre Turmas (BRASIL, 1943). 
 

 

O art. 680 da CLT ainda prevê a competência dos Tribunais Regionais 

do Trabalho: 

 

 

Art. 680. Compete, ainda, aos Tribunais Regionais, ou suas 
Turmas: (Restabelecido com nova redação pela Lei nº 5.442, de 
24.5.1968) 
 
a) determinar às Juntas e aos juízes de direito a realização dos atos 
processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob 
sua apreciação;  
 
b) fiscalizar o comprimento de suas próprias decisões;  
 
c) declarar a nulidade dos atos praticados com infração de suas 
decisões;  
 
d) julgar as suspeições arguidas contra seus membros;  
 
e) julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas;  
 
f) requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao 
esclarecimento dos feitos sob apreciação, representando contra 
aquelas que não atenderem a tais requisições;  
 
g) exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais 
atribuições que decorram de sua Jurisdição. (BRASIL, 1943) 

 

 

O Tribunal Superior do Trabalho é o órgão de cúpula da Justiça do 

Trabalho. A competência está prevista no art. 702 da CLT, na Lei n° 7.701/88 e 
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na Resolução Administrativa nº 1295/2008, que institui o Regimento Interno do 

Tribunal Superior do Trabalho. 

O art. 67 do seu Regimento Interno dispõe: 

 

 

Art. 67. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar, 
conciliar e julgar, na forma da lei, em grau originário ou recursal 
ordinário ou extraordinário, as demandas individuais e os dissídios 
coletivos que excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais, os 
conflitos de direito sindical, assim como outras controvérsias 
decorrentes de relação de trabalho, e os litígios relativos ao 
cumprimento de suas próprias decisões, de laudos arbitrais e de 
convenções e acordos coletivos. 
 

 

O TST possui competências originárias e recursais, sendo que a sua 

competência central está no julgamento do recurso de revista interpostos de 

decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho, nos casos previstos em lei (art. 

5º, “a”, da Lei n° 7.701/88), sendo de motivação vinculada e, portanto, lato 

sensu, um recurso extraordinário.  

Com relação ao recurso de revista, o art. 896 da CLT dispõe sobre seu 

cabimento: 

 

 

Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, 
em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, 
quando: 
 
a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da 
que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu 
Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal 
Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência 
uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal 
Federal 
 
b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva 
de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento 
empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda 
a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, 
interpretação divergente, na forma da alínea a;   
 
c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou 
afronta direta e literal à Constituição Federal.  
 



81 
 

 

§ 1º O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será 
interposto perante o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 
que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo.  
 

 

Não caberá recurso de revista das decisões proferidas pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho ou por suas Turmas na fase de execução de sentença, 

salvo em caso de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. 

Determina o art. 896, §1°, da CLT: 

 

 

§ 1o A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte 
 
I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o 
prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista;  
 
II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a 
dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal 
Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional;  
 
III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os 
fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante 
demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição 
Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade 
aponte.  
 
IV - transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de 
nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho 
dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do 
tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da 
decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para 
cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. (BRASIL, 
1943) 

 

 

Além disso, a divergência que enseja a interposição do recurso de 

revista deverá ser atual, não podendo ser objeto aquela ultrapassada por 

súmula do TST ou do STF, ou, ainda, a superada por iterativa e notória 

jurisprudência do TST, nos termos do art. 896, § 7º, da CLT. As causas sujeitas 

ao procedimento sumaríssimo somente ensejarão recurso de revista caso haja 

comprovada contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou à 

súmula vinculante do STF e por violação direta da Constituição Federal. 
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O prazo para a interposição do recurso de revista é de oito dias, nos 

termos do art. 6º da Lei 5.584/70. Se houver decisão denegatória do recurso de 

revista caberá agravo também no prazo de oito dias nos termos do art. 896-A, 

da CLT. 

Por fim, com relação às custas, estas deverão ser pagas pelo executado 

ao final, nos termos do art. 789-A, VI, da CLT. 

A Lei n° 13.015/2014 positivou o entendimento jurisprudencial já 

consolidado, no sentido de ser competência do TST uniformizar a interpretação 

da legislação trabalhista. 

O art. 111-A, § 1º da Constituição Federal prevê a fixação da 

competência do TST mediante lei. Ademais, o § 3º do mesmo artigo estabelece 

que competirá ao TST processar e julgar, originariamente, a reclamação para a 

preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.  

Nesse sentido, Silva descreve que: 

 

 

O § 1º do art. 111-A remete à lei a função de dispor sobre a 
competência do Tribunal Superior do Trabalho. Contudo, ela também 
abrange o disposto no art. 114, que estabelece a competência da 
Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da 
relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e 
da Administração Pública direta e indireta da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; as ações que envolvam direito de 
greve; as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre 
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; os 
mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato 
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; os conflitos de 
competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o 
disposto no art. 102, I, o (conflitos de competência entre o STJ e 
quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e 
quaisquer tribunais); as ações de indenização por dano moral ou 
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, as ações relativas às 
penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos 
órgãos de fiscalização das relações de trabalho; a execução, de 
ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus 
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir, na forma 
da lei, outras controvérsias decorrentes de dissídios individuais e 
coletivos nas relações de trabalho. […] As decisões do TST são 
irrecorríveis, salvo as que denegarem mandado de segurança, 
habeas data e mandado de injunção e as que contrariem a CF ou 
declarem a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, caso em 
que caberá, respectivamente, recurso ordinário e recurso 
extraordinário para o STF. O STJ não tem competência para rever 
decisões da Justiça do Trabalho, como se pode ver pela leitura do art. 
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105, II e III, que excluem as causas decididas por ela das hipóteses 
recursais ali indicadas (SILVA, 2005, p. 579-580). 
 

 

De acordo com o art. 1º da Lei n° 7.701/88, o TST, nos processos de sua 

competência, será dividido em Turmas e seções especializadas para a 

conciliação e julgamento de dissídios coletivos de natureza econômica ou 

jurídica e de dissídios individuais, respeitada a paridade da representação 

classista. 

 

 

2.6 Justiça Eleitoral 

 

 

O art. 121 da Constituição Federal estabelece que a competência do 

TSE será disposta em Lei complementar.  

No art. 22 do Código Eleitoral (Lei n° 4.737/65) estão elencadas as 

competências originárias, recursais ordinárias e recursais especiais da referida 

Corte: 

 

 

Art. 22. Compete ao Tribunal Superior: 
 
I - Processar e julgar originariamente: 
 
a) o registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus 
diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e vice-presidência 
da República; 
 
b) os conflitos de jurisdição entre Tribunais Regionais e juízes 
eleitorais de Estados diferentes; 
 
c) a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao Procurador 
Geral e aos funcionários da sua Secretaria; 
 
d) os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos 
cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos Tribunais 
Regionais; 
 
e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, 
relativos a atos do Presidente da República, dos Ministros de Estado 
e dos Tribunais Regionais; ou, ainda, o habeas corpus, quando 
houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz 
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competente possa prover sobre a impetração; (Vide suspensão de 
execução pela RSF nº 132, de 1984) 
 
f) as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos 
políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos 
seus recursos; 
 
g) as impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos 
eleitos e expedição de diploma na eleição de Presidente e Vice-
Presidente da República; 
 
h) os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos 
Tribunais Regionais dentro de trinta dias da conclusão ao relator, 
formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte 
legitimamente interessada.(Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966) 
 
i) as reclamações contra os seus próprios juízes que, no prazo de 
trinta dias a contar da conclusão, não houverem julgado os feitos a 
eles distribuídos. (Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966) 
 
j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada 
dentro de cento e vinte dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se 
o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado.  
(Incluído pela  LCP nº 86, de 1996)  (Produção de efeito) 
 
II - julgar os recursos interpostos das decisões dos Tribunais 
Regionais nos termos do Art. 276, inclusive os que versarem matéria 
administrativa. 
 
Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior são irrecorrível, 
salvo nos casos do Art. 281. 

 

 

O Recurso Especial Eleitoral não é utilizado contra ato atentatório à lei 

federal, mas para uniformizar a jurisprudência, exercendo competência no 

plenário e algumas monocráticas. 

Na segunda instância da Justiça Eleitoral estão os Tribunais Regionais 

Eleitorais (TREs), com as suas competências originárias e recursais ordinárias, 

disciplinadas nos arts. 29 e 30 do Código Eleitoral.  

Os arts. 29 e 30 do Código Eleitoral (Lei n° 4.737/65) dispõem: 

 

 

Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais: 
 
I - processar e julgar originariamente: 
 
a) o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e 
municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a 
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Governador, Vice-Governadores, e membro do Congresso Nacional e 
das Assembleias Legislativas; 
 
b) os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo 
Estado; 
 
c) a suspeição ou impedimentos aos seus membros ao Procurador 
Regional e aos funcionários da sua Secretaria assim como aos juízes 
e escrivães eleitorais; 
 
d) os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais; 
 
e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, 
contra ato de autoridades que respondam perante os Tribunais de 
Justiça por crime de responsabilidade e, em grau de recurso, os 
denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais; ou, ainda, o habeas 
corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o 
juiz competente possa prover sobre a impetração; 
 
f) as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos 
políticos, quanto a sua contabilidade e à apuração da origem dos 
seus recursos; 
 
g) os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes 
eleitorais em trinta dias da sua conclusão para julgamento, 
formulados por partido candidato Ministério Público ou parte 
legitimamente interessada sem prejuízo das sanções decorrentes do 
excesso de prazo.(Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966) 
II - julgar os recursos interpostos: 
 
a) dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais. 
 
b) das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem 
habeas corpus ou mandado de segurança. 
 
Parágrafo único. As decisões dos Tribunais Regionais são 
irrecorríveis, salvo nos casos do Art. 276. 
 
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais: 
 
I - elaborar o seu regimento interno; 
 
II - organizar a sua Secretaria e a Corregedoria Regional provendo-
lhes os cargos na forma da lei, e propor ao Congresso Nacional, por 
intermédio do Tribunal Superior a criação ou supressão de cargos e a 
fixação dos respectivos vencimentos; 
 
III - conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença e 
férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos 
submetendo, quanto aqueles, a decisão à aprovação do Tribunal 
Superior Eleitoral; 
 
IV - fixar a data das eleições de Governador e Vice-Governador, 
deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos , vereadores e juízes de 
paz, quando não determinada por disposição constitucional ou legal; 
 
V - constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e 
jurisdição; 
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VI - indicar ao tribunal Superior as zonas eleitorais ou seções em que 
a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora; 
 
VII - apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas 
eleitorais, os resultados finais das eleições de Governador e Vice-
Governador de membros do Congresso Nacional e expedir os 
respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 (dez) dias 
após a diplomação, ao Tribunal Superior, cópia das atas de seus 
trabalhos; 
 
VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem 
feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político; 
 
IX - dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, 
submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à 
aprovação do Tribunal Superior; 
 
X - aprovar a designação do Ofício de Justiça que deva responder 
pela escrivania eleitoral durante o biênio; 
 
XII - requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões 
solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal; 
 
XIII - autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados, ao seu 
presidente e, no interior, aos juízes eleitorais, a requisição de 
funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem os 
escrivães eleitorais, quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço; 
 
XIV - requisitar funcionários da União e, ainda, no Distrito Federal e 
em cada Estado ou Território, funcionários dos respectivos quadros 
administrativos, no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas 
Secretarias; 
XV - aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 
30 (trinta) dias aos juízes eleitorais; 
 
XVI - cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal 
Superior; 
 
XVII - determinar, em caso de urgência, providências para a 
execução da lei na respectiva circunscrição; 
 
XVIII - organizar o fichário dos eleitores do Estado. 
 
XIX - suprimir os mapas parciais de apuração mandando utilizar 
apenas os boletins e os mapas totalizadores, desde que o menor 
número de candidatos às eleições proporcionais justifique a 
supressão, observadas as seguintes normas: (Incluído pela Lei nº 
4.961, de 1966) 
 
a) qualquer candidato ou partido poderá requerer ao Tribunal 
Regional que suprima a exigência dos mapas parciais de 
apuração; (Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966) 
 
b) da decisão do Tribunal Regional qualquer candidato ou partido 
poderá, no prazo de três dias, recorrer para o Tribunal Superior, que 
decidirá em cinco dias; (Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966) 
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c) a supressão dos mapas parciais de apuração só será admitida até 
seis meses antes da data da eleição; (Incluído pela Lei nº 4.961, de 
1966) 
 
d) os boletins e mapas de apuração serão impressos pelos Tribunais 
Regionais, depois de aprovados pelo Tribunal Superior; (Incluído pela 
Lei nº 4.961, de 1966) 
 
e) o Tribunal Regional ouvirá os partidos na elaboração dos modelos 
dos boletins e mapas de apuração a fim de que estes atendam às 
peculiaridade locais, encaminhando os modelos que aprovar, 
acompanhados das sugestões ou impugnações formuladas pelos 
partidos, à decisão do Tribunal Superior. (Incluído pela Lei nº 4.961, 
de 1966). 

 

 

Em sede recursal, é responsável por julgar os recursos interpostos dos 

atos e decisões das Juntas e Juízes Eleitorais, na hipótese de concessão ou 

denegação de habeas corpus ou mandado de segurança. Somente caberá 

recurso ao TSE das decisões dos TRE. 

Na primeira instância da Justiça Eleitoral, apesar de esta ser 

integralmente Federal, há cúmulo funcional dos juízes de direito que exercem, 

concomitantemente, a investidura judicante comum e a investidura judicante 

especializada, sendo nomeados sazonalmente, de acordo com critérios 

estabelecidos na legislação eleitoral e na organização judiciária. A demarcação 

territorial está estabelecida nas Juntas Eleitorais.  

Para Silva: 

 

 

Os juízes eleitorais são os próprios juízes de direito da organização 
judiciária dos Estados ou do Distrito Federal e as juntas eleitorais são 
presididas por juízes eleitorais, se bem que a Constituição não mais 
lhes indica a composição nem as atribuições, remetendo o assunto à 
lei complementar (art. 121). 
Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das 
juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for 
aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis, sendo 
que os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, 
servirão por dois anos, no mínimo, nunca por mais de dois biênios 
consecutivos, e terão substitutos escolhidos na mesma ocasião e 
pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria (art. 
121) (SILVA, 2005, p.581). 
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2.7 Justiça Militar 

 

 

A Justiça Militar é o único ramo da Justiça especializada que existe tanto 

no âmbito da União quanto no âmbito Estadual.  

O art. 124 da Constituição Federal de 1988  dispõe sobre a competência 

da Justiça Militar de um modo geral. 

 

 

Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes 
militares definidos em lei.  
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e 
a competência da Justiça Militar. 
 

 

O Supremo Tribunal Militar (STM) é o tribunal superior mais antigo do 

Brasil, anteriormente denominado Conselho Supremo de Justiça Militar, possui 

composição civil e militar. Inobstante seja um Tribunal Superior, o STM exerce 

a função da segunda instância especializada da Justiça Militar Federal, por 

conta da inexistência de Tribunais Regionais Militares no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

O art. 6º da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n° 8.457/92) 

discrimina as competências originárias recursais do STM. Vejamos: 

 

 

Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar: 
 
I - processar e julgar originariamente: 
 
a) os oficiais generais das Forças Armadas, nos crimes militares 
definidos em lei; (Redação dada pela Lei nº 8.719, de 19.10.93) 
 
b) o Juiz-Auditor Corregedor, os Juízes-Auditores, os Juízes-
Auditores Substitutos, os membros do Ministério Público Militar e os 
Defensores Públicos junto à Justiça Militar, nos crimes referidos na 
alínea a deste artigo; (Revogada pela Lei nº 8.719, de 19.10.93) 
 
c) os pedidos de habeas corpus e habeas data contra ato de juiz 
federal da Justiça Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar, 
do Conselho de Justiça e de oficial-general; (Redação dada pela Lei 
nº 13.774, de 2018) 
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d) o mandado de segurança contra seus atos, os do Presidente do 
Tribunal e de outras autoridades da Justiça Militar; 
 
e) a revisão dos processos findos na Justiça Militar; 
 
f) a reclamação para preservar a integridade da competência ou 
assegurar a autoridade de seu julgado; 
 
g) os procedimentos administrativos para decretação da perda do 
cargo e da disponibilidade de seus membros e demais magistrados 
da Justiça Militar, bem como para remoção, por motivo de interesse 
público, destes últimos, observado o Estatuto da Magistratura; 
 
h) a representação para decretação de indignidade de oficial ou sua 
incompatibilidade para com o oficialato; 
 
i) a representação formulada pelo Ministério Público Militar, pelo 
Conselho de Justiça, por juiz federal da Justiça Militar, por juiz federal 
substituto da Justiça Militar, por advogado e por Comandantes de 
Força, no interesse da Justiça Militar; (Redação dada pela Lei nº 
13.774, de 2018) 
 
II - julgar: 
 
a) os embargos opostos às suas decisões; 
 
b) os pedidos de correição parcial; 
 
c) as apelações e os recursos de decisões dos juízes de primeiro 
grau; 
 
d) os incidentes processuais previstos em lei; 
 
e) os agravos regimentais e recursos contra despacho de relator, 
previstos em lei processual militar ou no regimento interno; 
 
f) os feitos originários dos Conselhos de Justificação; 
 
g) os conflitos de competência entre Conselhos de Justiça, entre 
juízes federais da Justiça Militar, ou entre estes e aqueles, bem como 
os conflitos de atribuição entre autoridades administrativas e 
judiciárias militares; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018) 
 
h) os pedidos de desaforamento; 
 
i) as questões administrativas e recursos interpostos contra atos 
administrativos praticados pelo Presidente do Tribunal; 
 
j) os recursos de penas disciplinares aplicadas pelo Presidente do 
Tribunal, pelo Ministro-Corregedor da Justiça Militar e por juiz federal 
da Justiça Militar; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018) 
 
III - declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros; 
 
IV - restabelecer a sua competência quando invadida por juiz de 
primeira instância, mediante avocatória; 
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V - resolver questão prejudicial surgida no curso de processo 
submetido a seu julgamento; 
 
VI - determinar medidas preventivas e assecuratórias previstas na lei 
processual penal militar, em processo originário ou durante 
julgamento de recurso, em decisão sua ou por intermédio do relator; 
 
VII - decretar prisão preventiva, revogá-la ou restabelecê-la, de ofício 
ou mediante representação da autoridade competente, nos feitos de 
sua competência originária; 
 
VIII conceder ou revogar menagem e liberdade provisória, bem como 
aplicar medida provisória de segurança nos feitos de sua 
competência originária; 
 
IX determinar a restauração de autos extraviados ou destruídos, na 
forma da lei; 
 
X remeter à autoridade competente cópia de peça ou documento 
constante de processo sob seu julgamento, para o procedimento legal 
cabível, quando verificar a existência de indícios de crime; 
 
XI deliberar sobre o plano de correição proposto pelo Corregedor da 
Justiça Militar e determinar a realização de correição geral ou 
especial em Auditoria; 
 
XII elaborar seu regimento interno com observância das normas de 
processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a 
competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e 
administrativos, bem como decidir os pedidos de uniformização de 
sua jurisprudência; 
 
XIII organizar suas Secretarias e Serviços Auxiliares, bem como dos 
juízos que lhe forem subordinados, provendo-lhes os cargos, na 
forma da lei; 
 
XIV propor ao Poder Legislativo, observado o disposto na 
Constituição Federal: 
 
a) alteração do número de membros dos tribunais inferiores; 
 
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação dos vencimentos dos 
seus membros, do Juiz-Corregedor Auxiliar, dos juízes federais da 
Justiça Militar, dos juízes federais substitutos da Justiça Militar e dos 
serviços auxiliares;  (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018) 
 
c) a criação ou a extinção de Auditoria da Justiça Militar; 
 
d) a alteração da organização e da divisão judiciária militar; 
 
XV eleger seu Presidente e Vice-Presidente e dar-lhes posse; dar 
posse a seus membros, deferindo-lhes o compromisso legal; 
 
XVI - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, 
ao Juiz-Corregedor Auxiliar, aos juízes federais da Justiça Militar, aos 
juízes federais substitutos da Justiça Militar e aos servidores que 
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forem imediatamente vinculados ao Superior Tribunal 
Militar; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018) 
 
XVII aplicar sanções disciplinares aos magistrados; 
 
XVIII deliberar, para efeito de aposentadoria, sobre processo de 
verificação de invalidez de magistrado; 
 
XIX - nomear juiz federal substituto da Justiça Militar e promovê-lo 
pelos critérios alternados de antiguidade e merecimento; (Redação 
dada pela Lei nº 13.774, de 2018) 
 
XX determinar a instauração de sindicância, inquérito e processo 
administrativo, quando envolvido magistrado ou servidores da      
Justiça Militar; 
 
XXI demitir servidores integrantes dos Serviços Auxiliares; 
 
XXII aprovar instruções para realização de concurso para ingresso na 
carreira da Magistratura e para o provimento dos cargos dos Serviços 
Auxiliares; 
 
XXIII homologar o resultado de concurso público e de processo 
seletivo interno; 
 
XXIV - remover juiz federal da Justiça Militar e juiz federal substituto 
da Justiça Militar, a pedido ou por motivo de interesse 
público; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018) 
 
XXV remover, a pedido ou exofficio, servidores dos Serviços 
Auxiliares; 
 
XXVI apreciar reclamação apresentada contra lista de antiguidade 
dos magistrados; 
 
XXVII apreciar e aprovar proposta orçamentária elaborada pela 
Presidência do Tribunal, dentro dos limites estipulados conjuntamente 
com os demais Poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
 
XXVIII praticar os demais atos que lhe são conferidos por lei. 
 
§ 1° O Tribunal pode delegar competência a seu Presidente para 
concessão de licenças, férias e outros afastamentos a magistrados 
de primeira instância e servidores que lhe sejam imediatamente 
vinculados, bem como para o provimento de cargos dos Serviços 
Auxiliares. 
 
§ 2º Ao Conselho de Administração, após a sua instituição, caberá 
deliberar sobre matéria administrativa, conforme dispuser o 
Regimento Interno. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.283, de 13.6.96) 
 
§ 3° É de dois terços dos membros do Tribunal o quórum para 
julgamento das hipóteses previstas nos incisos I, alíneas h e i, II, 
alínea f, XVIII e XXIV, parte final, deste artigo. (Parágrafo renumerado 
pela Lei nº 9.283, de 13.6.96) 
 
§ 4° As decisões do Tribunal, judiciais e administrativas, são tomadas 
por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, oito ministros, 
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dos quais, pelo menos, quatro militares e dois civis, salvo quórum 
especial exigido em lei. (Parágrafo renumerado pela Lei nº 9.283, de 
13.6.96). 

 

 

No art. 125, § 3º da Constituição Federal foi estabelecida a faculdade, 

aos Estados-membros com mais de vinte mil integrantes militares efetivos, de 

criar os seus Tribunais de Justiça Militares, sendo que atualmente somente os 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul possuem o órgão. 

Nos demais estados, a função de segunda instância estadual compete aos 

respectivos Tribunais de Justiça Estaduais. 

A Justiça Militar em primeira instância é formada pelos Conselhos de 

Justiça Militar, órgãos colegiados no âmbito dos Estados ou da União.  

Tais Conselhos são compostos por Juízes Auditores Militares – juízes de 

carreira – mais quatro oficiais, na seara Federal, com competência militar para 

julgar os militares da União (praças e oficiais da Marinha, Força Aérea 

Brasileira e Exércitos) por crimes militares, na forma do Código Penal Militar 

(Decreto-Lei n° 1.001/1969) e do Código Processual Penal Militar (Decreto-Lei 

1.002/1969); e por Juízes de Direito mais quatro oficiais, na seara Estadual, 

competência criminal militar das forças auxiliares (Corpos de Bombeiros 

Militares e Polícias Militares, na forma do Código Penal Militar (Decreto-Lei n° 

1.001/1969) e do Código Processual Penal Militar (Decreto-Lei n° 1.002/1969). 

 

 

2.8 Justiça Comum 

 

 

Mendes diferencia a justiça comum das justiças especializadas: 

 

 

Enquanto que as Justiças do Trabalho, Eleitoral e Militar possuem 
competência limitada às respectivas matérias e, por essa razão, são 
consideradas especializadas, a Justiça Federal e dos Estados podem 
julgar matérias variadas, pertinentes ao direito civil, penal, 
administrativo, tributário, ambiental etc, motivo pelo qual são 
classificadas, no sistema brasileiro, como integrantes da Justiça 
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Comum. Ressalte-se, contudo, que a competência da Justiça Federal 
encontra-se taxativamente prevista na Constituição da República, 
enquanto que a competência da Justiça dos Estados é residual, ou 
seja, abrange tudo o que não for da competência do Supremo 
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, das Justiças 
Especializadas ou da Justiça Federal, sendo, assim, definida por 
exclusão. (MENDES, 2005, p. 26). 
 

 

Os Tribunais de Justiça (TJs) são as cortes de apelação em âmbito 

estadual. A competência dos Tribunais de Justiça é residual. 

Nos termos do art. 25 da Constituição Federal de 1988: 

 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
 
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição. 
 

 

Já o art. 125 da Constituição Federal de 1988 prevê que: 

 

 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os 
princípios estabelecidos nesta Constituição. 
 
§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do 
Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal 
de Justiça.  
 
§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 
municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da 
legitimação para agir a um único órgão. 

 

 

Os Estados-membros organizam suas justiças com base nos princípios 

estabelecidos em suas respectivas Constituições Estaduais, conforme os arts. 

96 e 99 da Constituição Federal. 

Além das competências recursais ordinárias, também possui 

competências originárias, como o julgamento de certos mandados de 

segurança e de representações de inconstitucionalidade. 
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Ademais, a Constituição instituiu, no art. 93, XI, a possibilidade de 

Tribunais de Justiça com número superior a 25 julgadores constituírem Órgão 

Especial para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais 

delegadas da competência do tribunal pleno (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

1988). 

Por fim, a novidade trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, 

como não há carreira própria da Justiça Militar Estadual, conforme discorrido 

no tópico supra, alguns Tribunais de Justiça desempenham, cumulativamente, 

a função da segunda instância especializada da Justiça Militar Estadual, nos 

termos do art. 125, § 3º, da Constituição Federal que dispõe: 

 

 

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de 
Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, 
pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo 
grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça 
Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil 
integrantes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004)(CONTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 
 

 

Com relação às justiças estaduais de primeira instância, a função 

jurisdicional é exercida pelos juízes de direito, nos limites da demarcação 

territorial de suas respectivas comarcas (órgãos jurisdicionais monocráticos), 

divididas em varas rationae materiae.  

Repita-se a competência da Justiça Estadual Comum é residual, ou seja, 

a ela compete o julgamento de matérias que não estejam legalmente dispostas 

nas competências dos outros ramos de justiça. 

Mister explanar a respeito dos Juizados Especiais, nas palavras de 

Silva: 

 

 

A CF, no art. 98, I, impõe à União, no Distrito Federal e nos Territórios 
(inexistentes agora), e aos Estados a criação de juizados especiais, 
providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a 
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas 
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hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos 
por turmas de juízes de primeiro grau. A EC-22/99, acrescentando 
parágrafo único no art. 98, autorizou a criação de juizados especiais 
também na Justiça Federal (SILVA, 2005, p. 583). 

 

 

Os Juizados Especiais, ordenados na Lei n° 9.099/95, deverão ser 

orientados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Os arts. 3º e 60 da referida lei dispõem sobre as 

competências do Juizado Especial Cível e Criminal, respectivamente: 

 

 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 
processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, 
assim consideradas: 
 
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário 
mínimo; 
 
II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 
 
III - a ação de despejo para uso próprio; 
 
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 
excedente ao fixado no inciso I deste artigo. 
 
§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: 
 
I - dos seus julgados; 
 
II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta 
vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta 
Lei. 
 
§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas 
de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda 
Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e 
ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 
patrimonial. 
 
§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em 
renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, 
excetuada a hipótese de conciliação. 
 
Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou 
togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e 
a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, 
respeitadas as regras de conexão e continência. 
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Quanto à competência recursal dos Juizados Especiais e dos Colégios 

Recursais, cita-se: 

Consoante Alvim : 

 

 

A título de exemplo, tem-se o art. 41 da Lei 9.099/1995, que regula os 
juizados especiais cíveis e criminais, em que se prevê o cabimento de 
recurso, comumente dito inominado, para o próprio juizado, contra a 
sentença. 
Os chamados colégios recursais, formados por juízes de primeiro 
grau, não são tribunais de segundo grau, não sendo vinculados aos 
Tribunais de Justiça, senão em caráter meramente administrativo 
(ALVIM,2018, p. 95). 

 

 

2.9 Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão administrativo sem 

função jurisdicional e com atuação em todo o território nacional.  

O CNJ foi instituído pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que 

introduziu uma série de reformas no Poder Judiciário. Dispõem os arts. 92 e 93 

da Constituição Federal :  

 

 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
 
I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
 
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
 
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 92, de 2016) 
 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
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VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios. 
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 
 
[…] 
 
VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do 
magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da 
maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de 
Justiça, assegurada ampla defesa. 
 

 

A Emenda Constitucional n° 45/2004 definiu a competência e a 

composição do CNJ da seguinte forma: 

 

 

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 
(quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) 
recondução, sendo: 
 
I -  o Presidente do Supremo Tribunal Federal; 
 
II -  um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo 
respectivo tribunal; 
 
III -  um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo 
respectivo tribunal; 
 
IV -  um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo 
Supremo Tribunal Federal; 
 
V -  um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 
 
VI -  um juiz federal de Tribunal Regional Federal, indicado pelo 
Superior Tribunal de Justiça; 
 
VII -  um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; 
 
VIII -  um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho; 
 
IX -  um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; 
 
X -  um membro do Ministério Público da União, indicado pelo 
Procurador-Geral da República; 
 
XI -  um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo 
Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão 
competente de cada instituição estadual; 
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XII -  dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil; 
 
XIII -  dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado 
Federal. 
 
§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 
 
§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal. 
 
§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste 
artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. 
 
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 
funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que 
lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
 
I -  zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do 
Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no 
âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 
 
II -  zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 
provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por 
membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, 
revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da 
competência do Tribunal de Contas da União; 
 
III -  receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos 
do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, 
serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro 
que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem 
prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, 
podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a 
remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou 
proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla defesa; 
 
IV -  representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a 
administração pública ou de abuso de autoridade; 
 
V -  rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 
um ano; 
 
VI -  elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e 
sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes 
órgãos do Poder Judiciário; 
 
VII -  elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar 
necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as 
atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do 
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Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao 
Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. 
 
§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de 
Ministro-Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no 
Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem 
conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: 
 
I -  receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, 
relativas aos magistrados e aos serviços judiciários; 
 
II -  exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de 
correição geral; 
 
III -  requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e 
requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, 
Distrito Federal e Territórios. 
 
§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o 
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
 
§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará 
ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e 
denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do 
Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando 
diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. 

 

 

O único tribunal no Brasil insuscetível ao controle do CNJ é o Supremo 

Tribunal Federal. Conforme o sítio oficial, cabe ao CNJ: 

 

 

Na Política Judiciária: zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 
cumprimento do Estatuto da Magistratura, expedindo atos normativos 
e recomendações. Na Gestão: definir o planejamento estratégico, os 
planos de metas e os programas de avaliação institucional do Poder 
Judiciário. Na Prestação de Serviços ao Cidadão: receber 
reclamações, petições eletrônicas e representações contra membros 
ou órgãos do Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, 
serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro 
que atuem por delegação do poder público ou oficializado. Na 
Moralidade: julgar processos disciplinares, assegurada ampla defesa, 
podendo determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria 
com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e 
aplicar outras sanções administrativas. Na Eficiência dos Serviços 
Judiciais: melhores práticas e celeridade: elaborar e publicar 
semestralmente relatório estatístico sobre movimentação processual 
e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o 
País. (CNJ, [2005?]) 
 

 



100 
 

 

As recomendações do Documento 319 do Banco Mundial, apresentado 

em junho de 1996, ao sugerir a Reforma do Sistema Judicial Brasileiro, 

causaram grandes discussões no Poder Judiciário, dentre elas a instituição do 

CNJ. 

Embora tenha feito referências à morosidade e ao acesso à justiça, o 

objetivo geral foi atender ao mercado, ao poder econômico, à acumulação de 

capitais e beneficiar o setor privado.  

Nesse sentido, Martos F. e Martos J.: 

 

 

Os antecedentes históricos das reformas do Poder judiciário 
demonstram que elas foram orientadas e recomendadas pelo Banco 
Mundial, especialmente nos países da América Latina e Caribe, a 
partir da avaliação de alguns dos relatórios anuais. [...] Por meio do 
conhecido “Documento Técnico 319”, apresentado em junho de 1996, 
o Banco Mundial apresentou proposta recomendando algumas 
reformas e providências aos Judiciários Nacionais, especialmente na 
América Latina e Caribe, a partir da avaliação de alguns dos 
relatórios anuais publicados que enfatizam o papel do Judiciário nas 
reformas do Estado. O diagnóstico e as diretrizes de referido 
documento servem de inspiração para as ideias da reforma do 
Judiciário no Brasil e outros países vizinhos da América do Sul. [...] 
Pela análise de referido documento constata-se que a proposta de 
fundo do Banco Mundial é de transformar o Poder Judiciário num 
garantidor dos princípios econômicos a seremimplementados no 
Estado brasileiro. No Brasil, observa-se que, a partir do advento da 
Lei n°. 9.868/99, que regula o Controle Concentrado de 
Constitucionalidade, verifica-se, pela primeira vez, uma legislação 
que trata dos efeitos vinculantes das decisões da Corte Suprema, ou 
seja, há um início de controle das decisões inferiores pelo Supremo 
Tribunal Federal - STF. Posteriormente, adveio a Emenda 
Constitucional nº. 45, conhecida como Emenda do Judiciário, 
trazendo uma série de alterações constitucionais, que, em verdade, 
estavam propostas desde 1996 no “Documento Técnico 319”. Um 
importante mecanismo criado com a EC nº. 45 é a Súmula Vinculante 
que, como se sabe, vincula os demais Tribunais do país, o que 
permite um arriscado controle político do STF, lembrando que os 
ministros deste órgão são nomeados pelo Presidente da República. 
Em seguida vieram, também, as reformas do Código de Processo 
Civil que regulamentaram a Repercussão Geral e os Recursos 
Repetitivos. Tais institutos objetivam impedir o conhecimento de 
recursos pelos Tribunais Superiores, cuja matéria já tenha sido 
apreciada em outros recursos. Outro ponto relevante foi a criação do 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ com um sistema disciplinar para 
controle dos Juízes, pois também estava prevista como 
recomendação na proposta do Banco Mundial (MARTOS, F.; 
MARTOS, J., 2013, p.3).  
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O Banco Mundial editou orientações a serem seguidas pelo Brasil que 

convergiam para os interesses econômicos hegemônicos, e resultaram na 

reestruturação do Poder Judiciário brasileiro (HILLESHEIM, 2015). 

Santos (2011) destaca que o neoliberalismo revelou as suas debilidades 

com o grande aumento das desigualdades sociais e a vulnerabilidade das 

classes populares. No entanto, no campo dos grandes negócios e dos 

interesses econômicos, reclama por um Poder Judiciário eficiente, célere e que 

garanta os direitos de propriedade. É nesse campo que aconteceram as 

grandes reformas do sistema judiciário em todo mundo. Há áreas do Poder 

Judiciário que são consideradas mais importantes. 

 

 

Os protagonistas do campo hegemônico são o Banco Mundial, o 
Fundo Monetário Internacional e as grandes agências multilaterais e 
nacionais de ajuda ao desenvolvimento, como o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, a USAID, etc. É neste campo 
que se concentra grande parte das reformas do sistema judiciário por 
todo mundo. Há vários anos que analiso as reformas que tiveram 
lugar em vários países, sobretudo, na Europa, na América Latina e 
em África. Com diferentes níveis de intensidade, o sistema judicial 
desses países está orientado para atender às expectativas deste 
campo hegemônico, o que significa que as reformas se centraram, 
muito seletivamente, nos setores que melhor servem aos interesses 
econômicos, deixando de fora todos os outros. As reformas são 
orientadas, quase exclusivamente, pela ideia de eficiência, isto é, 
pelanecessidade de se construir um sistema de justiça célere. Há 
áreas do Judiciário que são consideradas importantes, outras não. A 
formação demagistrados, por exemplo, é orientada, 
fundamentalmente, para as necessidades da economia. (SANTOS, 
2011, p. 34-35).  
 

 

Evidencia-se a conexão dos interesses do capital internacional, que 

priorizaram a proteção à propriedade privada, respeito aos contratos e 

previsibilidade das decisões.  

Garducci (2014) ressalva que elementos internos como a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 e o patrimonialismo judiciário, presentes na 

história da formação do país, também contribuíram para a reforma do Poder 

Judiciário. Assevera-se que a Reforma do Judiciário começou a ser articulada 

na transição para o Pós- Fordismo: 
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O debate sobre uma reforma do Poder Judiciário teve seus primeiros 
passos no curso de transição para o Pós-Fordismo, momento em que 
o país vivia a fase final do período desenvolvimentista. Ainda em 
junho de 1975, em pleno Regime Militar, foi apresentado ao então 
presidente da República Ernesto Geisel um relatório elaborado pelos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal apontando um diagnóstico dos 
problemas do Judiciário. Porém, em face do regime autoritário, o 
relatório foi bastante tímido ao apontar as deficiências do Judiciário, 
se limitando a relatar problemas como a morosidade e o alto custo do 
sistema. Considerando-se que um Judiciário fortalecido não interessa 
a um regime ditatorial, não surpreende que a iniciativa não tenha 
surtido efeitos. Apesar disso, é interessante observar que, mesmo em 
um regime de exceção, já despontavam as críticas ao Poder 
Judiciário, que se tornariam frequentes na década de 1990. Com a 
redemocratização do país, novamente veio à tona a discussão acerca 
do Judiciário. Na própria Assembleia Constituinte se levantou 
inúmeras propostas para modificá-lo. Conforme visto, o debate 
travado na ANC resultou em algumas alterações estruturais e uma 
ampla independência do Poder Judiciário, o que se tornou um dos 
principais motivos, na década de 1990, para a sua reforma 
(GARDUCCI, 2014, p.91). 

 

 

Sobre a reforma do Poder Judiciário restaram evidenciado os interesses 

do mercado, como proposto nos relatórios do Banco Mundial.   

Freitas disserta: 

 

 

O resultado recente da reforma do Judiciário no Brasil, especialmente 
com a aprovação de instrumentos de controle centralizado do 
Judiciário e da instituição da súmula com efeito vinculante, revelou a 
presença da lógica da reforma do Estado para os interesses do 
mercado tal como proposto nos relatórios mencionados do Banco 
Mundial.  

A esse propósito, em recente seminário realizado em Brasília, aberto 
pelo Presidente do STJ, Ministro Edson Vidigal, com o título “I 
Encontro sobre Reforma Judiciária na América do Sul”, foram 
noticiados os objetivos do encontro pelo Sr. Ministro da seguinte 
forma:  

Liderados pelo Brasil, juízes da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, 
Bolívia, Colômbiaestarão debatendo a reforma do Poder Judiciário 
que vem ocorrendo nos países sul-americanos. Além disso, esse 
grupo também formalizará um bloco denominado “G-10J”, para 
questões da magistratura do continente, o que trará mais capacidade 
de negociação a tais países. O Ministro Vidigal acredita que, com o 
discurso mais afinado, será possível enviar sinais aos investidores 
sobre o respeito, por exemplo, ao cumprimento de contratos. O 
objetivo é demonstrar aos investidores a disposição dos Judiciários 
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deste continente em relação ao respeito aos programas de 
privatizações. Ressaltou, ainda, a importância de mostrar ao mundo a 
“segurança jurídica” como fator crucial para que as empresas 
decidam aportar na América do Sul(FREITAS, 2005, grifo nosso). 
 

 

A reforma do Poder Judiciário foi um componente essencial no atual 

modelo de desenvolvimento, de forma a garantir os valores do neoliberalismo, 

entre eles: a promoção do lucro, do comércio, dos investimentos financeiros e a 

proteção dos direitos da propriedade.  

Santos publicou:  

 

 

A reforma judicial passa a ser um componente essencial do novo 
modelo de desenvolvimento […] Não à toa, as agências de ajuda 
internacional passaram a dar prioridade aos programas de reforma 
judicial e de construção  do Estado de Direito em muitos países em 
desenvolvimento. Nunca como hoje tanto dinheiro foi investido no 
sistema judicial, tradicionalmente uma das áreas de cooperação 
internacional que não tinha expressão financeira. Calcula-se que se 
tenha gasto 300 bilhões em projetos de  reforma (SANTOS, 2011, 
p.31, grifo nosso). 

 

 

Em 17 de abril de 2012, na presidência do Supremo Tribunal Federal 

(STF), foi assinado o acordo de doação do Banco Mundial para o CNJ, no valor 

de US$ 450 mil (quatrocentos e cinquenta mil dólares). 

Segundo o CNJ: 

 

 

O objetivo da doação é fortalecer a capacidade do CNJ de promover 
regionalmente a igualdade e a equidade na oferta dos serviços 
judiciais. Espera-se que esse estudo indique as razões das 
disparidades, faça sugestões de ações específicas para corrigi-las e 
defina quais serão os primeiros estados alvo das ações. 
Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça orientará a aplicação 
dos recursos públicos em três a cinco estados pilotos nos quais as 
deficiências sejam mais agudas de forma que se promova a redução 
das diferenças entre os judiciários dos estados mais desenvolvidos e 
dos estados mais pobres. 
Assimetrias – O trabalho tem como reflexo a constatação, feita por 
meio de estudos realizados pelo CNJ, de que existem assimetrias 
graves entre os judiciários estaduais no Brasil. Não há, no entanto, 
dados consistentes sobre as causas das disparidades observadas 
entre os judiciários estaduais no Brasil. O relatório Justiça em 
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Números de 2009 mostrou, por exemplo, que, enquanto em alguns 
estados da Federação um processo leva dois meses para ser julgado, 
em outros pode demorar mais de dois anos. Assim, o estudo que será 
financiado pela doação do Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) pretende suprir essas informações e 
colaborar para a correção das distorções identificadas nas 
estatísticas (CNJ, 2012a). 
 

 

Sabemos que o modelo de desenvolvimento econômico instituído no 

Brasil assenta-se nas regras de mercado, no neoliberalismo, na globalização, 

nos contratos de gestão e na propriedade privada. Mesmo assim, é 

fundamental zelarmos para que o capitalismo financeiro não exerça mais 

barreiras à justa dinâmica do sistema judicial. É necessário um Poder Judiciário 

fundado na eficácia, na rapidez e que não ceda aos interesses dos litigantes de 

má-fé que usam a morosidade como tática processual, como veremos no 

capítulo a seguir. 

A precarização social e os retrocessos nos direitos laborais e 

previdenciários têm provocado alterações no campo normativo. Essas 

modificações, no campo legislativo, são levadas ao exame do Poder Judiciário. 

O Poder Judiciário deve estar voltado para a efetivação dos Direitos 

Fundamentais e sociais, ainda que esses direitos possam ser contrários às 

regras e aos interesses da lógica mercantil. 

Portanto, não se  pode aplicar a lógica do gerencialismo  na solução dos 

conflitos sociais que desaguam no Poder Judiciário.   
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CAPÍTULO 3: MOROSIDADE NO PODER JUDICIÁRIO 
 

 

Com a finalidade de combater a morosidade judicial, o CNJ implantou 

modelos de metas niveladoras e planejamento de estratégias de gestão no 

Judiciário. Porém, é necessário que tenhamos consciência que há várias 

causas que impedem a celeridade no Poder Judiciário. Foram analisadas 

algumas dessas causas, observando-se que as referidas não são excludentes 

de outras.  

A necessidade de celeridade processual tem acompanhado a evolução 

histórica do Direito brasileiro, por ser a morosidade uma das principais 

dificuldades do Poder Judiciário. Trata-se de um problema secular como 

vislumbramos na prelação de Cândido Motta ao tecer severas críticas ao 

instituto do júri, no Discurso Pronunciado na Sessão Legislativa, de 15 de junho 

de 1898, sobre o projeto que alterou algumas disposições da organização 

judiciária do Estado. Vejamos a reprodução de parte do discurso: 

 

 

Sr. presidente, além do mais, a instituição do jury não se compadece 
com uma  boa organisação processual, porque, como ensinam todos 
os mestres, o processo deve ser simples, breve e equitativo. Ora, 
com o processo que a casa conhece para o julgamento pelo jury, 
vemos que se perde muito tempo; o processo é complicado, lento... 
 
O SR. RANGEL JUNIOR— Para maior garantia da defesa.  
 
O SR. CÂNDIDO MOTTA— Engana-se o collega: é lento e o 
resultado da lentidão é a impunidade.  
Montesquieu já dizia que o paiz mais livre seria aquelle em que o 
individuo fosse julgado num dia, condemnado a morte e executado no 
dia seguinte. Não chego até lá, mas quero mostrar que a lentidão 
affrouxa a repressão. E nós estamos vendo o que se passa entre nós 
em relação ao facto mais grave que se tem dado na nossa vida 
politica, o attentado de 5 de novembro.  
As nossas leis são tão frouxas, o nosso mechanismo processual é tão 
moroso, que essa gente toda implicada nesse hediondo crime, que já 
podia estar julgada, condemnada definitivamente, necessariamente 
pelo retardamento irá para a rua!  
 
O SR.ARISTIDES MONTEIRO—O defeito é das leis.  
 
O SR. CÂNDIDO MOTTA — Defeito das leis, morosidade dos 
processos, e tambem a complicação do nosso processo para o jury. 
(DA MOTTA, 1898, p. 204) 
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Mendonça ao tecer críticas sobre o custo e a morosidade do processo 

de falência dispôs: 

 

 

Com effeito,o nosso processo das fallencias, lento, complicado, 
dispendioso importa sempre a ruina do failido e o sacrifício do credor. 
Uma dolorosa experiência tem demonstrado que os credores, apezar 
das fraudes de que sãovictimas, descoroçoados do resultado, 
abstem-se desses processos eternos, e querem antes acceitar 
concordatas as mais ruinosas e ridiculas. Os exemplos são 
frequentes e de cada dia, não ha que duvidar daquillo que vemos e 
deploramos. (MENDONÇA, 1899, p.18) 
 

 

Passado mais de um século, as garantias ao tempo razoável ao 

processo e a celeridade processual foram erigidas ao patamar de direitos 

fundamentais, em razão da Emenda Constitucional 45/2004 que adicionou ao 

art.5° da CRFB/ 88, o inciso LXXVIII, que determina: “a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.  

A celeridade processual é essencial ao Estado Democrático de Direito, 

pois garante a efetividade do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. O 

processo é instrumento de acesso à justiça, mas não há justiça quando a 

prestação jurisdicional não ocorre dentro de um prazo razoável. As delongas 

judiciais podem trazer efeitos devastadores. 

Nesse sentido, Cappelletti e Garth: 

 

 

Os efeitos dessa delonga, especialmente se considerados os índices 
de inflação, podem ser devastadores. Ela aumenta os custos para as 
partes e pressiona os economicamente fracos a abandonar suas 
causas ou aceitar acordos por valores muito inferioresàqueles que 
teriam direitos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 20). 

 

 

Costa (2018, p. 55) classifica a morosidade como:  
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a) morosidade legal – aquela causada pela própria lei, seja por 
estar defasada ou pelo seu excesso de formalismo;  
b) morosidade organizacional – endógena à organização e resulta 
do volume de serviço e/ou rotinas adquiridas, bem como da 
organização dos tribunais; e  
c) morosidade provocada – em que a excessiva duração dos 
processos judiciais é criada pelos atores judiciais (magistrados, 
advogados, partes, polícias, servidores, etc.). pode ser não-
intencional (decorrente da morosidade organizacional) ou intencional 
(quando é provocada por uma das partes no litígio, ou em seu nome, 
em defesa dos seus interesses).  

 

 

Para Júnior (2016), a morosidade no ordenamento jurídico pátrio pode 

ser “atribuída à complexa legislação processual com inúmeras formas e atos 

processuais, e há uma diversidade de recursos que dificultam e tornam moroso 

o trâmite processual”.  

O Novo Código de Processo Civil (NCPC), promulgado através da Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, mudou a sistemática da contagem de prazos. 

Apesar de ter introduzido a garantia constitucional da razoável duração do 

processo, nos 4º, 6º, 139, II, o atual CPC/2015 acabou por representar um 

retrocesso, no que se refere à contagem dos prazos em dias úteis, 

diferentemente do revogado CPC/1973, onde a contagem se dava em dias 

corridos.  

Nesse sentido, Júnior (2016, p. 6): 

 

 

Não se pode negar que a novidade da contagem dos prazos 
processuais em dias úteis, por um lado pode até beneficiar uma ou 
outra das partes, ou até mesmo beneficiar os operadores do Direito, 
mas de uma maneira em geral, vem prejudicar a sistemática e o 
andamento processual, culminando na delonga e morosidade dos 
processos que tramitam nos órgãos do Poder Judiciário brasileiro. 
Senão vejamos. 
O novo Código de Processo Civil, expressamente, trata em suas 
normas, da razoável duração do processo e da celeridade 
processual. 
Não se pode conceber como avanço processual, a norma legal que 
em vez de garantir a agilização dos processos e a otimização dos 
prazos processuais, ao contrário, determina que os prazos 
processuais sejam contados apenas em dias úteis. 
Para comprovação do alegado de que a contagem dos prazos 
processuais apenas em dias úteis é um malefício à celeridade 
processual, imaginemos e tomemos, como exemplo, hipoteticamente, 
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a situação em que a parte é intimada no dia 10/03/2016 (dia útil), 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, praticar determinado ato processual, 
que, pela sistemática do novo CPC, seu prazo findaria no dia 
17/03/2016. No mesmo exemplo, se fosse utilizada a sistemática do 
antigo e revogado CPC de 1973, aquele prazo findaria no dia 
15/03/2016, por serem contados em dias corridos. 
Percebe-se, explicitamente, que a contagem dos processos 
processuais em dias úteis aumenta a delonga da tramitação 
processual, trazendo morosidade à justiça e retrocesso ao 
ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

O Quadro 1 demonstra os artigos  do NCPC/2015 que aumentaram a 

tramitação processual. 

 

 

Quadro 1 – Dispositivos do NCPC/2015 que aumentaram a tramitação processual 
 

DISPOSITIVOS DO NCPC/2015 QUE AUMENTARAM A TRAMITAÇÃO 

PROCESSUAL 

ARTIGOS ALTERAÇÕES 

Art. 106 (antigo 39 do CPC/73) O prazo passou de 48 horas para 05 dias nos 
casos em que o advogado na petição inicial ou na 
contestação deixar de declarar o endereço e seu 
número de inscrição da OAB, deverá ser intimado 
para suprir a omissão, sob pena de indeferimento 
da petição inicial. 

Art. 120 (antigo 51 do CPC/73) O prazo passou de 05 dias para 15 dias nos 
casos em que não havendo impugnação, no 
prazo de 15 dias, o pedido do assistente será 
deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. 

Art. 131 (antigo 78 do CPC/73) Fixou prazo de 30 dias e incluiu o parágrafo 
único.  

Art.146  (antigo 312 do CPC/73) Fixou o prazo de 15 dias para a parte alegar 
impedimento ou suspeição.  

Art. 146§ 1º(antigo 313 do 
CPC/73) 

Aumentou de 10 para 15 dias o prazo para o juiz 
apresentar suas razões de impedimento ou 
suspeição. 

Art.157§ 1º (antigo 146 do 
CPC/73) 

Passou de 05 dias para quinze o prazo para 
escusa do perito.  

Art. 178 (antigo 82 do CPC/73) O Novo CPC fixou o prazo de 30 dias para 
manifestação do Ministério Público como fiscal da 
lei. 

O Art. 180 modificou a contagem 

de prazo para o Ministério 

Art. 180 O Ministério Público gozará de prazo em 
dobro para manifestar-se nos autos que terá 
início a partir de sua intimação pessoal, nos 
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Público. 

 

termos do art. 183, § 1° Findo o prazo para 
manifestação do Ministério Público sem o 
oferecimento de parecer, o juiz requisitará os 
autos e dará andamento ao processo. 
§ 2° Não se aplica o benefício da contagem em 
dobro quando a lei estabelecer, de forma 
expressa, prazo próprio parao Ministério 
Público. 

O Art. 183, salvo exceções de 
prazo específicos, trouxe a regra 
da contagem em dobro para todas 
as manifestações da Fazenda 
Pública não existente no CPC de 
1973. 
 

Art. 183 A União, os Estados, o Distrito Federal, 
os Municípios e suas respectivas autarquias e 
fundações de direito público gozarão de prazo em 
dobro para todas as suas manifestações 
processuais, cuja contagem terá início a partir da 
intimação pessoal. 
§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, 
remessa ou meio eletrônico. 
§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em 
dobro quando a lei estabelecer, de forma 
expressa, prazo próprio para o ente público. 
 

O Art. 186 do NCPC/2015 
conferiu prazo em dobro para 
Defensoria Pública. 
 

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo 
em dobro para todas as suas manifestações 
processuais. 
§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal 
do defensor público, nos termos do art. 183, § 1°. 
§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz 
determinará a intimação pessoal da parte 
patrocinada quando o ato processual depender 
de providência ou informação que somente por 
ela possa ser realizada ou prestada. 
§ 3o O disposto no caputaplica-se aos escritórios 
deprática jurídicadas faculdades de Direito 
reconhecidas na forma da lei e às entidades que 
prestam assistência jurídica gratuita em razão de 
convênios firmados com a Defensoria Pública. 
§ 4oNão se aplica o benefício da contagem em 
dobro quando a lei estabelecer, de forma 
expressa, prazo próprio para a Defensoria 
Pública. 

Art. 218, § 2º (antigo 192 do 
CPC/73) 

O Novo CPC fixou o prazo de 30 dias para 
manifestação do Ministério Público como fiscal da 
lei. 

Art. 219  (antigo 178 do CPC/73) É uma inovação. Os prazos legais ou fixados pelo 
juiz em dias deverão ser contados somente em 
dias úteis. 

Art. 226 (antigo 189 do CPC/73) Alterou, de 02 dias para 05 dias, o prazo para 
proferir despachos. 

Art. 229 (antigo 191 do CPC/73) Fixou o prazo em dobro para todas as 
manifestações  nos casos de litisconsortes  
com patronos distintos. 
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Continuação 
Art. 234, § 2° (antigo 196 CPC/73) Aumentou de 24 horas para 03 dias o prazo para 

o advogado devolver os autos, após a sua 
intimação. 

Art. 315, § 1°  (antigo 110 do 
CPC/73) 

Passou de 30 dias para três meses o prazo para 
propositura da ação penal e incluiu o parágrafo 
segundo prevendo a suspensão do processo pelo 
prazo máximo de um ano. “§ 2o Proposta a ação 
penal, o processo ficará suspenso pelo prazo 
máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-
se-á o disposto na parte final do § 1º.” 
 

Art. 321 (antigo 284 do CPC/73) Alterou de 10 para 15 dias o prazo para emenda 
à inicial. 

Art. 329, II (antigo 264 do 
CPC/73) 

Passou a prever a possibilidade de aditar ou 
alterar o pedido e a causa de pedir com o 
consentimento do réu, assegurado o contraditório 
no prazo mínimo de 15 dias. No CPC/73 era 
defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de 
pedir, sem o consentimento do réu. 

Art. 331 (antigo 296 do CPC/73) Alterou de 48 horas para 05 dias o prazo de 
retratação para o juiz, em caso de indeferimento 
da petição inicial. 

Art. 334 (antigo 277 do CPC/73) Aumentou de 20 dias para 30 dias a 
antecedência mínima para marcar a audiência de 
conciliação e para citação. 

Art. 351 (antigo 327 do CPC/73) Aumentou de 20 dias para 30 dias a 
antecedência mínima para marcar a audiência de 
conciliação e para citação. 

Art. 364, §  2º (antigo 454 do 
CPC/73) 

Passou a prever prazo de 15 dias sucessivos 
para razões finais. 

Art. 366 (antigo 456 do CPC/73) Aumentou de 10 para 30 dias o prazo para 
prolação da sentença. 

Art. 401 (antigo 360 do CPC/73) Aumentou de 10 para 15 dias, quando o 
documento ou a coisa estiver em poder de 
terceiro. 

Art. 430 (antigo 390 do CPC/763) Alterou de 10 para 15 dias para arguição de 
falsidade. 

Art. 432 (antigo 392 do CPC/73) Alterou de 10 para 15 dias o prazo para 
manifestação da outra parte, quando da arguição 
da falsidade. 

Art. 437, § 1º (antigo 398 do 
CPC/73 

Alterou de 05 para 10 dias.  
 

Art. 465 § 1º (antigo §1º do artigo 
421 do CPC/73) 

Alterou de 05 dias para 15 dias para arguir a 
suspeição impedimento do perito.  
 

Art. 477 § 1º (antigo 433 do  
CPC/73) 

Aumentou de 10 para 15 dias o prazo para os  
assistentes técnicos oferecerem parecer. 
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Continuação 

 
Art. 511 (antigo 475-F do CPC/73) Fixou o prazo de 15 dias para contestação no 

caso de liquidação pelo procedimento comum. O 
CPC/73 determinava a aplicação do 
procedimento comum, no que coubesse. 

Art. 515, § 1º  do CPC (antigo 
parágrafo único do art. 475-N do 
CPC/73) 

O Novo CPC fixou prazo de 15 dias para 
cumprimento da sentença ou para a 
liquidação.No CPC/73 não havia fixação de 
prazo. 

Art. 525 (antigo 475-L do CPC/73) Fixou o prazo de 15 dias para impugnação à 
liquidação. O CPC/73 não previa prazo, apenas 
as matérias sobre as quais poderia versar a 
impugnação. 

Art. 535 (antigo 730 do CPC/73) Alterou de 10 para 30 dias o prazo para oposição 
de embargos pela Fazenda Pública. 

Art. 550 (antigo 915 do CPC/73) Alterou de 5 para 15 o prazo para oferecer 
contestação na ação de prestação de contas.  

Art. 564 (antigo 930 do CPC/73) Alterou de 05 para 15 dias o prazo para 
contestação na ação de manutenção ou 
reintegração da posse.  

Art. 592 (antigo 971 do CPC/73) Alterou de 10 para 15 dias o prazo para o juiz 
ouvir às partes na ação de divisão. 

Art. 596 (antigo 979 do CPC/73) Alterou de 10 para 15 dias o prazo para o juiz 
deliberar sobre a partilha. 

Art. 611 (antigo 983 do CPC/73) Alterou de 60 dias para 2 meses o prazo para 
instauração do processo de inventário e partilha. 
Alterou o prazo para meses para não recair na 
regra da contagem em dia úteis, o que 
prolongaria demais o prazo. 

Art. 627 (antigo 1.000 do CPC/73) Alterou de 10 para 15 dias o prazo para as 
primeiras manifestações na ação de inventário. 

Art. 635 (antigo 1.009 do CPC/73) Alterou de 10 para 15 dias o prazo para as partes 
se manifestarem sobre o laudo de avaliação. 

Art. 637 (antigo 1.012 do CPC/73) Alterou de 10 para 15 dias o prazo para as partes 
apresentarem as últimas declarações. 

Art. 647 (antigo 1.022 do CPC/73) Alterou de 10 para 15 dias o prazo para as partes 
formularem pedido de quinhão. 

Art. 652 (antigo 1.024 do CPC/73) Alterou de 5 para 15 dias o prazo para as partes 
se manifestarem sobre o esboço da partilha. 

Art. 679 (antigo 1.053 do CPC/73) Alterou de 10 para 15 dias o prazo para contestar 
os embargos. 

Art. 721 (antigo 1.106 do  

CPC/73) 

Alterou de 10 para 15 dias o prazo para 
manifestação dos interessados e Ministério  
Público nos casos de jurisdição voluntária. 

Art. 752 (antigo 1.182 do CPC/73) Alterou de 05 para 15 dias o prazo para o 
interditando impugnar o pedido. 
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Continuação 

Art. 801 (antigo 616 do CPC/73) Alterou de 10 para 15 dias o prazo para que o 
autor corrija a petição inicial da execução. 

Art. 812 (antigo 630 do CPC/73) Alterou de 48 horas para 15 dias o prazo para 
impugnação.  

Art. 931 (antigo 549 do CPC/73) Alterou de 48 horas para 30 dias o prazo para o 
relator do voto. 

Art. 935 (antigo §1º do art. 552 do 

CPC/73) 

Alterou de 48 horas para 05 dias o prazo mínimo 
entre a data da publicação da pauta e a da 
sessão de julgamento. 

Art. 1.003, § 5º (antigo 242 do 

CPC/73)  

Previu prazo único de quinze dias úteis para 
todos os recursos, com exceção dos embargos 
de declaração que possuem o prazo de cinco dias 
úteis para oposição (artigo 1023) e manteve a 
previsão do recurso adesivo. 

Art. 1.007 § 2º (antigo §2º do art. 

511 do CPC/73) 

Possibilidade de complementação do preparo ou 
do porte de remessa e retorno (incluído pelo 
CPC/15), no prazo de 5 dias a contar da 
intimação e equívocos no preenchimento da guia 
de custas. O CPC/73 previa apenas a hipótese de 
insuficiência de preparo. 

Art. 1.010, § 1º (antigo 518 do 

CPC/73) 

Fixou em 15 dias o prazo para apresentar 
contrarrazões à apelação. O CPC/73 não tinha 
prazo legal. 

Art. 1.019, II (antigo inciso V do 

artigo 527 do CPC/73) 

Aumentou de 10 para 15 dias para manifestação 
do agravado. 

Art. 1.020 (antigo 528 do CPC/73) Alterou, de 30 dias para 01 mês, para não cair na 
regra da contagem em dias úteis o que 
aumentaria muito os 30 dias. 

Art. 1.030 (antigo 542 do CPC/73) Fixou em 15 dias o prazo para apresentar 
contrarrazões.  

 

Fonte: Adaptado do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015) 
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Para Alves a inovação quanto aos prazos também foi prejudicial: 

 

 

Dita inovação atendeu pleito do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, visando garantir plenitude de prazos para os 
advogados e também um maior descanso, eis que o decurso nos 
finais de semana retirar-lhes-ia o direito ao descanso em tais dias. 
Apesar do elogio inicial à medida por parcela da doutrina, é inegável 
que não houve maior reflexão sobre a perspectiva da razoável 
duração do processo. Talvez por isso, juristas que especificamente 
escreveram mais densamente sobre o novo CPC tenham dado pouco 
relevo à novidade, apenas referindo a alteração sem maior 
aprofundamento crítico (ALVES, 2015, p. 10).  
 

 

A Lei n° 13.467, de 13 de julho de 2017, conhecida como reforma 

trabalhista, modificou a CLT de 1943, alterando os prazos processuais, 

restando comprometidos os princípios constitucionais da celeridade e 

efetividade da prestação jurisdicional dispostos no art.5°, LXXVIII, da 

Constituição Federal (DELGADO, M.; DELGADO, G., 2017, p. 349). 

O processo do trabalho é instrumento de efetivação dos direitos 

trabalhistas e tem como objetivo restabelecer o direito violado. As verbas 

trabalhistas possuem natureza alimentar. Dessa forma, o direito processual do 

trabalho não deve conter mecanismos ou tecnicismos que gerem morosidade 

ainda maior que as já existentes na vida forense.  

As modificações estabelecidas pelo art. 775 – A da CLT aumentaram os 

prazos na Justiça do Trabalho. O referido dispositivo legal prevê 

expressamente que os prazos processuais serão contados em dias úteis: 

 

 

Art. 775-A. Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em 
dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do 
vencimento. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 
 
§ 1° Os prazos podem ser prorrogados, pelo tempo estritamente 
necessário, nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 
 
I - quando o juízo entender necessário; (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017) 
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II - em virtude de força maior, devidamente comprovada. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 
 
§ 2° Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem 
de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do 
conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
 
Art. 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias 
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. 
(Incluído pela Lei nº 13.545, de 2017) 
 
§ 1° Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, 
os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e 
da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas 
atribuições durante o período previsto no caput deste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 13.545, de 2017) 
 
§ 2° Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências 
nem sessões de julgamento. (Incluído pela Lei nº 13.545, de 2017) 

 

 

O art. 775 – A da Lei nº 13.545/2017 também suspendeu o curso do 

prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de 

janeiro, sendo vedada a realização de audiências e sessões de julgamento.  

Foi introduzido na Justiça do Trabalho o Incidente de Desconsideração 

da Pessoa Jurídica (IDPJ) nos moldes dos arts. 50 do CCB/2002, 133 do 

NCPC/2015 e 885-A da CLT. 

Dispõe o artigo 50 do Código Civil de 2002: 

 

 

Artigo 50  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a 
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e 
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica 
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.  (Redação pela Lei 
nº 13.874, de 2019) 
 
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a 
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para 
a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.  (Incluído pela Lei nº 
13.874, de 2019) 
 
§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação 
de fato entre os patrimônios, caracterizada por:  (Incluído pela Lei nº 
13.874, de 2019) 
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I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou 
do administrador ou vice-versa;  (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 

 

Portanto, ao desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, 

respondem os bens particulares dos sócios.   

Os arts. 133, 134 e 135 do NCPC/2017 regularam o procedimento do 

IDPJ:  

 

Art.133.O incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando 
lhe couber intervir no processo. 
 
§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica 
observará os pressupostos previstos em lei. 
 
§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de 
desconsideração inversa da personalidade jurídica. 
 
Art. 134.  O incidente de desconsideração é cabível em todas as 
fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e 
na execução fundada em título executivo extrajudicial. 
 
[...] 
 
§2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 
personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em 
que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 
 
§3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na 
hipótese do § 2°. 
 
§4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos 
pressupostos legais específicos para desconsideração da 
personalidade jurídica. 
 
Art. 135.  Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será 
citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 
15 (quinze) dias. 

 

 

Na Justiça do Trabalho o art. 855-A reproduziu o Incidente de 

Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ) previsto nos arts 133 a 137, 

do CPC de 2015, combinado com art. 50 do Código Civil (CCB) de 2002: 
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Art. 855 – A.Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 
137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo 
Civil. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
 
§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o 
incidente: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
 
I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do § 
1º do art. 893 desta Consolidação;  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
13.7.2017) 
 
II - na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente 
de garantia do juízo; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
 
III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente 
instaurado originariamente no tribunal. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
13.7.2017) 
 
§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo 
de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata 
o art. 301 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 

 

 

Verifica-se que não há necessidade de garantia de juízo na hipótese de 

agravo de petição, que é o recurso cabível no processo de execução. 

A esse respeito, discorre Junior sobre o significado de garantia do juízo: 

 

 

A segurança  do juízo efetiva-se quando há a penhora dos bens do 
devedor  suficientes para satisfazer o credor, a União e as demais 
despesas processuais ou com o depósito da quantia devida com essa 
finalidade. Assim, a constrição judicial constitui pressuposto para o 
exercício da pretensão em juízo (JUNIOR, 2017, p.1005). 
 

 

Dessa forma, os procedimentos estabelecidos no art. 855-A da CLT 

contribuíram para aumentar a morosidade na Justiça do Trabalho, pois atentam 

contra os princípios da celeridade e efetividade que embasam o processo 

trabalhista. Segundo expõem Delgado M. e Delgado G.: 

 

 
A título meramente exemplificativo, citem-se alguns pontos relevantes 
de incompatibilidade, todos enfatizados pelo Direito Processual do 
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Trabalho e pela CLT: execução de ofício pelo Magistrado; princípios 
da efetividade de processo de execução, que se mantém presente 
em caso de não cumprimento espontâneo da sentença; garantia do 
contraditório e da produção probatória, logo a seguir ao bloqueio de 
valores ou penhora de bens do sócio, compatibilizando os princípios 
da efetividade e da celeridade com o princípio do contraditório e da 
ampla defesa; recorribilidade imediata apenas das sentenças em 
processo de execução, porém não das decisões interlocutórias, que 
poderão  ser questionadas somente no recurso principal; 
simplificação real do processo do trabalho, de maneira a afastar 
regras instigadoras de incidentes apartados, suspensões do 
processo, frustração da garantia efetiva dos meios, recursos internos, 
incidentes variados e outras modalidades de dilação do resultado útil 
do processo (DELGADO, M.; DELGADO, G., 2017, p. 349). 

 

 

Na hipótese de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

(IDPJ), na Justiça Comum e na Justiça Federal, não há possibilidade de 

atuação jurisdicional sem o requerimento da parte ou do Ministério Público na 

forma do art. 50 do CBB/2002, combinado com art. 133 do NCPC/2017. Na 

Justiça do Trabalho, há o entendimento que pode ser instaurado de ofício 

pelos magistrados. 

Dispõe o § 6°, art. 884 da CLT,  introduzido pela Lei nº 13.467, de 13 de 

julho de 2017: 

 

 

Art. 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o 
executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual 
prazo ao exeqüente para impugnação. 
 
§ 1º - A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento 
da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. 
 
§ 2º - Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o 
Juiz ou o Presidente do Tribunal, caso julgue necessários seus 
depoimentos, marcar audiência para a produção das provas, a qual 
deverá realizar-se dentro de 5 (cinco) dias. 
 
§ 3º - Somente nos embargos à penhora poderá o executado 
impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exeqüente igual 
direito e no mesmo prazo. (Incluído pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954) 
 
§ 4º Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as 
impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e 
previdenciário. (Redação dada pela Lei nº 10.035, de 25.10.2000) 
 
§ 5º Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato 
normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 
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Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com 
a Constituição Federal. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, 
de 2001) 
 
§ 6º A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades 
filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria 
dessas instituições. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
 

 

Verifica-se que o referido dipositivo legal acima colaborou para aumentar 

as hipóteses de recorriblilidade ao dispensar a garantia do juízo ou penhora 

quando a executada for entidade filantróprica. 

A reforma trabalhista introduziu os §§ 4°, 9°, 10 e 11 ao art. 899 da CLT, 

ampliando as possibilidades do réu recorrer da sentença trabalhista, o que 

também contribuiu para maior taxa de recorribilidade e morosidade na 

prestação jurisdicional.  

 

 

Art. 899 Os recursos serão interpostos por simples petição e terão 
efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste 
Título, permitida a execução provisória até a penhora. (Redação dada 
pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) 

 

[...] 
 
§ 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e 
corrigido com os mesmos índices da poupança. (Redação dada pela 
Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
 
[...] 
 
§ 9º O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para 
entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, 
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 
pequeno porte. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
 
§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça 
gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação 
judicial.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
 
§ 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária 
ou seguro garantia judicial. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
13.7.(BRASIL, 1943) 
 

 

Nesse sentido, Trindade: 
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Para empresas que recorrem de decisões de primeiro grau, devem 
recolher aos cofres públicos valor fixado nacionalmente. Além de 
servir para desestimular a recorribilidade tão alta, o valor é utilizado 
na fase de execução para satisfação de parte do crédito.  
Introduz-se favor especial a entidades sem fins lucrativos, entidades 
filantrópicas, empregadores domésticos, microempreendedores 
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Pela 
pretensão do art. 899, § 4º, todas essas entidades poderão recorrer 
recolhendo apenas metade do depósito recursal. Beneficiários da 
Justiça Gratuita e empresas em recuperação judicial são isentas do 
recolhimento (§ 9º). 
O estímulo aos recursos também está no § 11. Nem mesmo é preciso 
haver descapitalização da empresa, pois o depósito recursal pode ser 
substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. 
(TRINDADE, 2017, on-line) 

 

 

Além da morosidade legal, temos a morosidade causada pelos litigantes.  

No Poder Judiciário temos os grandes e conhecidos litigantes. Não é por 

menos que uma das metas do CNJ é a priorização do julgamento dos 

processos dos grandes litigantes e dos recursos repetitivos (meta 06/2015, 

meta 06/2016, meta 07/ 2017 e meta 07/2018) (CNJ, 2017). 

Em 2011, O CNJ elaborou e publicou o relatório “100 Maiores 

Litigantes”. Vejamos alguns dados apresentados nesse relatório:  

Os bancos e os setores públicos municipal, federal e estadual 

representam em torno de 31% do total de processos ingressados entre 1° de 

janeiro e 31 de outubro de 2011 nas Justiças Estadual, Federal e do Trabalho 

no 1° Grau, sendo 18% referente ao polo ativo (autor) e 13% ao passivo (réu). 

Na totalidade, os setores bancário, público municipal e os conselhos 

profissionais apresentaram mais processos no polo ativo das demandas, isto é, 

como autores (CNJ, 2011). 

Diferentes percentuais são encontrados nos Juizados Especiais. Os  

setores públicos federais e bancários representaram 38% dos processos 

ingressados no período de 1° de janeiro e 31 de outubro de 2011, com o setor 

de telefonia logo em seguida, com 6% do total de processos novos. Além disso, 

99,8% do total de processos novos dos 100 maiores litigantes nos Juizados 



120 
 

 

Especiais constam como polo passivo das ações judiciais, ou seja, como réus 

(CNJ, 2011). 

Conforme relatório dos 100 maiores litigantes do CNJ:  

 

 

Na Justiça Estadual, os bancos e o setor público (municipal, estadual 
e federal), assim como observado anteriormente no consolidado das 
três justiças, apresentaram o maior percentual de processos novos 
em relação ao total ingressado entre 1° de janeiro e 31 de outubro de 
2011 da Justiça Estadual de 1° Grau, com aproximadamente 34,4% 
do total de processos [...]. O setor bancário e o setor público 
municipal apresentaram os maiores percentuais de processos, com, 
aproximadamente, 12,4% do total de processos ingressados no 
período cada.  
Quando são observados apenas nos Juizados Especiais, os bancos e 
o setor de telefonia figuram como os setores mais litigantes da Justiça 
Estadual, com, respectivamente, 14,7% e 8,3% do total de processos 
ingressados no período [...]. Além disso, 99,89% do total de 
processos novos dos 100 maiores litigantes desta Justica constam 
como polo passivo nos Juizados Especiais (CNJ, 2011, p. 104). 

 

 

Segundo relatório do CNJ, em 2011: 

 

Na Justiça Federal, o setor público federal e os bancos apresentaram 
os maiores percentuais de processos em relação ao total ingressado 
no período, com  respectivamente, 68,8% e 13,4% no 1° Grau e 
92,3% e 7,2% nos Juizados Especiais [...] É oportuno pontuar que há 
grande concentração da litigância em duas instituições: o Instituto 
Nacional do Seguro Social, INSS, que apresentou aproximadamente 
34% do total de processos ingressados no 1o Grau e 79% nos 
Juizados Especiais; e a Caixa Econômica Federal, com cerca de 13% 
no 1° Grau e 7% nos Juizados Especiais. Do total de processos dos 
100 maiores litigantes da Justica Federal, 62% referem-se ao polo 
passivo e 38% ao ativo, ao passo que nos Juizados Especiais 99,8% 
são referentes ao polo passivo (CNJ, 2011, p. 105). 
 

 

Em entrevista à Agência CNJ de Notícias, o ex-conselheiro José 

Guilherme Vasi Werner relatou que “90% desses processos são de 10 ou 15 

entidades apenas” (WERNER, 2013, on-line). 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Advocacia Geral da 

União (AGU) também estão entre dois dos maiores litigantes do país 

(MONTENEGRO, 2011). 
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De acordo com o ex-conselheiro Werner (2013) no período levantado 

pelo CNJ, compreendido entre janeiro e outubro de 2011: 

 

 

O setor público federal e os bancos respondem sozinhos por 76% dos 
processos em tramitação. 
 
[...]  
 
O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) continua a ocupar o 
primeiro lugar no  ranking  das organizações públicas e privadas com 
mais processos no Judiciário Trabalhista, Federal e dos estados. O 
órgão respondeu por 4,38% das ações que ingressaram nesses três 
ramos da Justiça nos 10 primeiros meses do ano passado. 
Na sequência, vem a BV Financeira (1,51%), o município de Manaus 
(1,32%), a Fazenda Nacional (1,20%), o estado do Rio Grande do Sul 
(1,17%), a União (1,16%), os municípios de Santa Catarina (1,13%), 
o Banco Bradesco (0,99%), a Caixa Econômica Federal (0,95%) e o 
Banco Itaucard S/A (0,85%), respectivamente ocupando da segunda 
à décima posição (WERNER, 2013, on-line, gripo nosso).   

 

 

Conforme informações prestadas pelo CNJ, no mesmo período: 

 

 

Na divisão por setores, a pesquisa do CNJ revelou que o setor 
público foi o que mais figurou na Justiça Federal, na do Trabalho e na 
dos estados, com 12,14% do total de casos novos registrados nesses 
três ramos, entre janeiro e outubro de 2011. Depois, encontram-se os 
bancos (10,88%), o setor público municipal (6,88%), o setor público 
estadual (3,75%), a telefonia (1,84%), o comércio (0,81%), a área de 
seguros/previdência (0,74%), a indústria (0,63%), os serviços (0,53%) 
e os conselhos profissionais (0,32%). 
 No âmbito estadual, a pesquisa mostra que os bancos e o setor 
público (municipal, estadual e federal) foram responsáveis por 34,4% 
dos processos novos que chegaram à primeira instância entre janeiro 
e outubro de 201. Nos Juizados Especiais, os bancos e o setor de 
telefonia figuram como os setores mais litigantes da Justiça Estadual, 
respectivamente com 14,7% e 8,3% do total de processos 
ingressados no período. 
Na Justiça Federal, o setor público federal e os bancos também 
apresentaram os maiores percentuais de processos novos, 
respectivamente com 68,8% e 13,4% na primeira instância e 92,3% e 
7,2% nos juizados especiais. Nesse segmento, duas instituições se 
destacaram por concentrar boa parte das novas ações movidas nos 
10 primeiros meses do ano passado: o INSS (com 34% de ações no 
primeiro grau e 79% nos juizados especiais) e a Caixa Econômica 
Federal (com 13% dos processos no primeiro grau e 7% nos juizados 
especiais). 
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No Judiciário Trabalhista, a indústria foi o setor que mais respondeu 
pelas ações movidas entre janeiro e outubro de 2011 (SOUZA, 
2012b, p. 45). 

 

 

Nas palavras do ex-conselheiro José Guilherme Vasi Werner: 

 

 

Com o levantamento dos grandes litigantes o Judiciário pôde 
identificar que a maior parte dos processos em tramitação é de 
responsabilidade de poucas pessoas ou entidades, geralmente do 
governo, dos bancos ou de concessionárias de serviço público. A 
prática política negocial dessas empresas é de não resolver o 
problema. Preferem esperar oingresso em juízo para aí, sim, buscar a 
solução do problema somente para o caso específico, sem modificar 
o procedimento negocial, empresarial (WERNER, 2013, on-line grifo 
nosso). 

 

 

O Ex-conselheiro José Guilherme Vasi Werner, em entrevista ao CNJ, 

sem generalizar, ressalva que muitos advogados cobram por peça ou ato 

processual que elaboram, o que pode impedir que a ação judicial seja resolvida 

de início: 

 

Não se pode generalizar, mas muitas vezes o advogado cobra por ato 
ou peça processual que ele elabora. Isso pode prejudicar muito os 
esforços para resolver o processo logo de início. Não existe a cultura 
de os advogados, por exemplo, de, antes de propor uma ação, 
conversarem com os advogados da outra parte. (WERNER, 2013, on-
line, grifo nosso). 

 

 

Segundo a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), o país tem 

uma proporção de 39, 43 advogados por magistrado:  

 

 

O número de advogados para cada grupo de 100 mil habitantes no 
Brasil é o 5o maior entre os 42 países comparados pelo CNJ. 
Enquanto a média nos países que compõem a lista é de 168 
advogados por mil habitantes, no Brasil essa relação é de 330,4.  
Quando a comparação é sobre a quantidade de magistrados por 
habitante, o Brasil aparece na 39o posição: 8,3 juízes por grupo de 
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100 mil habitantes, enquanto nos demais países a média é de 14,5 
magistrados. (AMB, 2015, p. 68) 

 

 

A implementação de mecanismos legais, judiciais e administrativos é  

necessária para que não haja descumprimento de deveres legais por parte dos 

grandes litigantes e para que o inadimplemento de suas obrigações não 

continue mantendo um comércio jurídico rentável. 

Em 2015, a AMB realizou, na Justiça Estadual, pesquisa sobre o uso da 

Justiça e o litígio no Brasil nos anos de 2010, 2011, 2012 e 20132. O 

levantamento revelou uma alta concentração de ações apresentadas por um 

número reduzido de atores - instituições do poder público municipal, estadual e 

federal, bancos, instituições de crédito e prestadoras de serviços de telefonia e 

comunicações. Em oito das onze Unidades da Federação, o Poder Público 

municipal, estadual e federal agrupa a maior parte das ações iniciadas no 

Primeiro Grau (parte do polo ativo), no grupo dos 100 maiores litigantes. E no 

polo passivo, o setor econômico representado por bancos, empresas de 

crédito, de financiamento e investimentos é o principal demandado em sete 

estados e no Distrito Federal.  

Vejamos alguns resultados apresentados na pesquisa realizada pela 

AMB (2015, p. 45): 

 

 
a) a Justiça Estadual de São Paulo, que concentra aproximadamente 

40% dos processos em tramitação no País, é um dos exemplos da 
expressiva concentração setorial: a administração pública municipal 
figurou como parte ativa em mais da metade dos processos no 
Primeiro Grau entre 2010 e 2013, considerando os 100 maiores 
litigantes; 

b) em Santa Catarina, o poder público municipal também figurou como o 
principal litigante na parte ativa do Primeiro Grau de 2010 a 2012 
(considerando o total de processos apresentados pelos 100 maiores 
litigantes). Perdeu a dianteira para o setor financeiro em 2013. 
Naquele Estado, os 100 maiores demandantes foram responsáveis 

                                                           
2A pesquisa foi coordenada pela cientista política e professora Maria Tereza Sadekcom o 
auxílio do estatístico Fernão Dias de Lima. O estudo representa um esforço inédito resultante 
da sistematização e análise de dados coletados junto aos Tribunais de Justiça de 11 Unidades 
da Federação (Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe) abrangendo os 
anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 
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por 56% dos processos ajuizados no Primeiro Grau e 53% no polo 
passivo; 

c) a administração pública lidera a disputa judicial no Primeiro Grau 
como parte ativa no universo dos 100 maiores litigantes nas 
seguintes unidades federativas: Bahia, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo e Rondônia; 

d) o setor financeiro lidera a abertura de ações judiciais no  Primeiro 
Grau em três estados: Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe; 

e) entre as partes no polo passivo, também no Primeiro Grau, o bloco 
econômico representado pelo setor financeiro é o principal 
demandado nos seguintes Tribunais de Justiça: Bahia, Distrito 
Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina e São Paulo; 

f) a administração pública foi a principal demandada apenas em 
Sergipe e no Rio Grande do Sul; 

g) no conjunto dos processos envolvendo os 100 maiores litigantes em 
Segundo Grau, instância na qual se busca reverter sentença anterior, 
o setor financeiro concentra as demandas em sete de 10 unidades da 
Federação: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do 
Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. A administração pública 
figura em mais processos no Segundo Grau nos Estados da Paraíba, 
do Rio Grande do Sul e de São Paulo; 

h) o setor financeiro também predomina como parte passiva em 
Segundo Grau entre os 100 maiores litigantes em sete Unidades da 
Federação: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do 
Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina; 

i) nas Turmas Recursais, o setor financeiro também concentra o maior 
volume de processos no polo ativo em seis Unidades da Federação 
entre 2010 e 2013: Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Santa Catarina, 
São Paulo e Sergipe. O setor de telefonia e comunicações foi o que 
mais acionou as Turmas Recursais em Mato Grosso do Sul e no Rio 
Grande do Sul. A administração pública concentrou as demandas 
apresentadas no Distrito Federal e em Rondônia; 

j) esse quadro se repete no polo passivo das Turmas Recursais: as 
empresas do setor financeiro novamente foram as que mais 
concentraram processos em seis das 11 Unidades da Federação 
onde foi feita a pesquisa (Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, 
Paraíba, Santa Catarina e São Paulo). Em Sergipe, o grupo 
predominante foi o setor de serviços. Já a administração pública 
respondeu pelo maior número no Distrito Federal, no Rio Grande do 
Sul e em Rondônia.  
 

 

Na avaliação da AMB (2015, p. 61) “a prevalência do setor público como 

principal parte demandante nas pesquisas levantadas pode indicar a 

transferência para o Judiciário de questões que poderiam ser resolvidas 

administrativamente”. 

Estudos elaborados pelo CNJ indicam que as ações judiciais que  

envolvem o direito do consumidor possuem grande influência no volume de 

processos no Poder Judiciário. Apenas em 2014, foram mais de dois milhões 
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de novas ações envolvendo responsabilidade do fornecedor ou indenização por 

dano moral, situando o tema como o terceiro mais demandado de todos os 

tribunais do Brasil, sendo que pelo menos 4% de todas as novas demandas do 

ano de 2014 (CNJ, 2015). 

Diante dos estudos realizados, em 2018, o CNJ publicou o relatório dos 

maiores litigantes no setor de consumo. As ações referentes ao direito do 

consumidor  têm grandes volumes de processos em trâmite no Poder 

Judiciário. Apenas em 2014, foram mais de 02 (dois) milhões de novas ações 

envolvendo responsabilidade do fornecedor ou indenização por dano moral, 

situando o assunto como o terceiro mais demandado de todos os tribunais, 

com pelo menos 4% de todas as novas demandas distribuídas em 2014 (CNJ, 

2018). 

O número de ações envolvendo direito do consumidor impacta na taxa 

de congestionamento dos tribunais, pois deve ser considerado, além da 

duração média dos processos, os estoques e os novos casos que surgem 

anualmente.  

Em levantamento realizado pelo CNJ, o número de pessoas que 

ingressam com ações judiciais é pequeno ao considerar o número de registros 

de conflitos extrajudiciais que não são solucionados. A pesquisa levantou, 

ainda, quais são as empresas mais acionadas (CNJ, 2018). 

Para fins de exemplificação foram utilizadas as tabelas com as listas dos 

30 maiores litigantes consumeristas no Tribunal de Justiça de São Paulo e do 

Rio de Janeiro, publicadas pelo CNJ, tendo como base o relatório da Justiça 

em números 2018 para o Estado de São Paulo e o relatório da Justiça em 

Números de 2015 para o Estado do Rio de Janeiro. 

A tabela 1 revela os 30 maiores litigantes da justiça consumerista no 

Estado de São Paulo. 
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Tabela 1 – Os 30 maiores litigantes da justiça consumerista no Estado de São 

Paulo 

 

FREQUÊNCIA PERCENTUAL PERCENTUAL ACUMULADO 

Itaú 93263 9,28% 9,3% 

Bradesco 62701 6,24% 15,5% 

Vivo 60983 6,07% 21,6% 

BancoVotorantim 59517 5,92% 27,5% 

Santander 39995 3,98% 31,5% 

Claro 36569 3,64% 35,1% 

Banco do Brasil 34222 3,40% 38,5% 

Tim 20309 2,02% 40,5% 

Unimed 18043 1,79% 42,3% 

Sulamerica 17571 1,75% 44,1% 

Aymore 17393 1,73% 45,8% 

Banco Pan 16986 1,69% 47,5% 

Amil 10710 1,07% 48,6% 

Nextel 9913 0,99% 49,5% 

Net 9385 0,93% 50,5% 

Cpfl 9258 0,92% 51,4% 

Tam 8897 0,88% 52,3% 

Hsbc 8422 0,84% 53,1% 

BancoFinasa 8327 0,83% 54,0% 

Vvar 8237 0,82% 54,8% 

OiTelecomunicações 8151 0,81% 55,6% 

Eletropaulo 7002 0,70% 56,3% 

Cef 6127 0,61% 56,9% 

Mrv 5691 0,57% 57,5% 

Ford 5638 0,56% 58,0% 

Volkswagen 5439 0,54% 58,6% 

Sky 4720 0,47% 59,0% 

Cifra 4698 0,47% 59,5% 

Pecunia 4600 0,46% 59,9% 

Gol 4485 0,45% 60,4% 

Nota: Frequência é equivalente ao número de processos. 
Fonte: CNJ, 2018 
 
 
 

A tabela 2 apresenta os 30 maiores litigantes da justiça consumerista no 

Estado do Rio de Janeiro. 
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Tabela 2 – Os 30 maiores litigantes da justiça consumerista no Estado do Rio de 
Janeiro 

 
NOME DA EMPRESA OU GRUPO FREQUÊNCIA PERCENTUAL PERCENTUAL ACUMULADO 

OiTelecomunicações 226062 12,8% 13% 

Itaú 122621 7,0% 20% 

Claro 107584 6,1% 26% 

Bradesco 84886 4,8% 31% 

Light 79794 4,5% 35% 

Vvar 76598 4,4% 40% 

Santander 70181 4,0% 44% 

Nextel 60209 3,4% 47% 

Vivo 54017 3,1% 50% 

Tim 49274 2,8% 53% 

Ampla 46035 2,6% 56% 

Sky 37303 2,1% 58% 

Banco do Brasil 30068 1,7% 59% 

Cedae 27090 1,5% 61% 

Bmg 22592 1,3% 62% 

Net 22473 1,3% 63% 

Ricardoeletro 22309 1,3% 65% 

Leader 21489 1,2% 66% 

Unimed 19284 1,1% 67% 

Cnova 15028 0,9% 68% 

Banco Pan 13843 0,8% 69% 

BancoVotorantim 12024 0,7% 69% 

Amil 11537 0,7% 70% 

Ibi 10489 0,6% 71% 

B2w 9348 0,5% 71% 

Tam 9044 0,5% 72% 

Hsbc 8392 0,5% 72% 

Gol 8385 0,5% 73% 

Consul 8059 0,5% 73% 

Qualicorp 8029 0,5% 74% 

 
Nota: Frequência é equivalente ao número de processos. 
Fonte: CNJ, 2018. 
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A referida pesquisa, publicada pelo CNJ em 2018, revela os cinco 

maiores litigantes nos tribunais de Justiça do Amazonas, Bahia, Distrito 

Federal, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo.  

A tabela 3 apresenta os maiores litigantes em ações consumeristas. O 

Bradesco figura dentre os cinco maiores litigantes em todos os estados 

analisados. Outros bancos e empresas de telecomunicações também 

aparecem, com frequência, no topo dos maiores litigantes. 

 

 

Tabela 3 – Maiores litigantes em ações consumeristas 

 

TRIBUNAL NOME DA EMPRESA OU GRUPO FREQUÊNCIA PERCENTUAL PERCENTUAL ACUMULADO 

TJAM Manaus Ambiental 2162 14,6% 14,6% 

TJAM Bradesco 1291 8,7% 23,4% 

TJAM Lider 1024 6,9% 30,3% 

TJAM Itaú 895 6,1% 36,4% 

TJAM Amazonas Energia 773 5,2% 41,6% 

TJBA Bradesco 695 9,66% 9,7% 

TJBA Itaú 520 7,23% 16,9% 

TJBA BancoVotorantim 484 6,73% 23,6% 

TJBA Lider 375 5,21% 28,8% 

TJBA Banco Pan 374 5,20% 34,0% 

TJDFT Claro 4725 8,95% 9% 

TJDFT OiTelecomunicações 2544 4,82% 14% 

TJDFT Vivo 2274 4,31% 18% 

TJDFT Bradesco 1963 3,72% 22% 

TJDFT Banco do Brasil 1865 3,53% 25% 

TJMT Bradesco 14459 9,98% 10% 

TJMT Claro 13042 9,00% 19% 

TJMT Energisa 11114 7,67% 27% 

TJMT Vivo 10234 7,06% 34% 

TJMT OiTelecomunicações 9723 6,71% 40% 

TJRJ OiTelecomunicações 226062 12,8% 13% 

TJRJ Itaú 122621 7,0% 20% 

    TJRJ Claro 107584 6,1% 26% 

TJRJ Bradesco 84886 4,8% 31% 

TJRJ Light 79794 4,5% 35% 

TJRS OiTelecomunicações 142900 13,0% 13,0% 

TJRS Serasa Experian 96803 8,8% 21,8% 

TJRS Itaú 46323 4,2% 26,0% 
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TJRS Boa Vista Spc 45816 4,2% 30,1% 

TJRS Bradesco 40106 3,6% 33,8% 

TJSP Itaú 93263 9,28% 9,3% 

TJSP Bradesco 62701 6,24% 15,5% 

TJSP Vivo 60983 6,07% 21,6% 

TJSP BancoVotorantim 59517 5,92% 27,5% 

TJSP Santander 39995 3,98% 31,5% 

 
Nota: Frequência é equivalente ao número de processos. 
Fonte: CNJ, 2018. 

 

 

Segundo a pesquisa publicada pelo CNJ, em 2018, os maiores litigantes 

mudam de perfil em cada região do país.  

 

 

No TJSP e no TJBA, os bancos Itaú e Bradesco aparecem antes das 
empresas de telecomunicação. No TJRJ e TJDFT, as empresas Oi, 
Vivo e Claro aparecem com destaque. No TJMT e no TJAM, além das 
empresas de telecomunicação e bancos, observamos empresas de 
energia ou seguros DPVAT. No TJRS, observamos um resultado 
diferenciado, por conta da presença de administradoras de cadastros 
de inadimplentes. Os resultados indicam que existe uma relação 
entre os tipos de empresas que aparecem como maiores litigantes e 
o desenvolvimento econômico da região. Assim, áreas mais 
desenvolvidas tendem a concentrar mais casos envolvendo bancos e, 
enquanto áreas menos desenvolvidas tendem a concentrar casos 
envolvendo fornecedores de serviços essenciais (CNJ, 2018, p. 25). 
 

 

O descumprimento legal e a impunidade não podem continuar sendo 

transformados em um negócio rentável. Além das multas e das sanções 

judiciais, as agências reguladoras deveriam aplicar multas administrativas para 

que essas empresas observassem seus deveres para com os consumidores.  

Atualmente, há em torno de 78,7 milhões de processos litigiosos em 

curso no Brasil (CNJ, 2019a, p.79). 

A pesquisa “O judiciário destrinchado pelo Big Data da FGV”, publicada 

no portal FGV Direito SP, realizada no TRT de SP, revelou que as empresas 

podem ganhar mais com o trâmite das ações judiciais do que com acordos 

trabalhistas.  

Para a realização da pesquisa foram analisados 130 mil processos de 

primeira instância julgados no segundo grau. 
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De acordo com a pesquisa, um dos motivos levantados foi a taxa baixa 

de juros, que corrige os débitos trabalhistas, ocasionando a falta de interesse 

das referidas empresas em fazer acordo trabalhista. Uma vez que no mercado 

financeiro as empresas ganham mais se o processo continuar tramitando, 

ainda que demore muitos anos para sua finalização, pois é mais rentável quitar 

outros débitos, realizar investimentos financeiros ou consumir os recursos do 

que fazer acordos. 

Ainda conforme a pesquisa, em geral para os devedores, normalmente 

empregadores, a taxa de juros que corrige o débito trabalhista é mais baixa do 

que o seu custo de oportunidade, diferentemente do que ocorre com os 

trabalhadores, pois a taxa de juros que corrige o débito trabalhista é mais alta 

que o custo de oportunidade. Uma taxa de 0,5% pode equivaler a uma 

poupança (LEORATTI, 2019). 

Na base empírica levantada pela FGV, o Banco Itaú apareceu em 1.251 

processos. Utilizando a estratégia de não realizar acordos e aguardar ao final 

da ação judicial, o banco teria gerado R$ 50,8 milhões de lucro somente pelo 

rendimento de um investimento que pagasse 1% ao mês. A pesquisa também 

citou a TIM, TAM (LATAM), Banco do Brasil, UNIMED, municípios do Estado 

de SP, entre outras empresas (LEORATTI, 2019). 

O TRT da 15ª Região (Campinas) apresentou o relatório dos grandes 

litigantes no período de 31/12/2018 até 30/06/2019 (BRASIL, 2019), 

representado no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Estatísticas processuais – maiores litigantes 

 

Índice de Redução do Acervo Situação em 31/12/2018 
  

Situação em 30/06/2019 

Posição CNPJ Raiz Litigante Quantitativo 
de Processos

no 1º Grau 

Quantitativo 
de Processos 

no 2º Grau 

Soma   Quantitativo 
de Processos 

(1º e 2º 
Graus) 

Variação 
Percentual 

1 59.275.792 GENERAL 
MOTORS DO 
BRASIL LTDA 

1.579 1.689 3.268  1.927 -41,0 %

2 44.480.283 Fundação 
Centro de 

Atendimento 
Socioeducativo 

ao 
Adolescente - 

Fundação 
Casa-SP 

888 2.047 2.935  2.323 -20,9 %

3 0 BANCO DO 
BRASIL SA 

1.166 1.352 2.518  1.768 -29,8 %

4 2.558.157 TELEFÔNICA 
BRASIL S.A. 

1.417 1.060 2.477  1.722 -30,5 %

5 46.379.400 CLARO S.A. 1.255 917 2.172  1.990 -8,4 %

6 40.432.544 VIA VAREJO 
S.A. 

1.331 712 2.043  2.237 9,5 %

7 33.041.260 BANCO 
BRADESCO 

S.A. 

1.092 834 1.926  2.572 33,5 %

8 60.746.948 BANCO 
SANTANDER 
(BRASIL) S.A. 

1.173 704 1.877  1.653 -11,9 %

9 90.400.888 CAIXA 
ECONÔMICA 

FEDERAL 

1.082 727 1.809  2.253 24,5 %

10 00.360.305 RAIZEN 
ENERGIA S.A. 

1.145 623 1.768  1.926 8,9 %

Total de processos dos dez 
maiores litigantes pendentes. 

12.128 10.665 22.793  20.371

 

Fonte: Portal Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 2019. 
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O Quadro 3, elaborado pelo TRT do RJ, refere-se ao levantamento dos 

10 maiores litigantes do Rio de Janeiro.  

 
 

Quadro 3 – Os 10 maiores litigantes do RJ 
 
 

Posição  
Litigante 

N° de 
processos 
no 1°Grau 

N° de 
processos 
no 2°Grau 

 
Total 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

 

7 

8 

9 

10 

ITAÚ UNIBANCO 

VIA VAREJO S.A. 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – 

PETROBRAS 

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E 

ESGOTOS – CEDAE  

BANCO BRADESCO S.A. 

PRO SAÚDE – ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E HOSPITALAR 

SERVIÇOS DE REDE S.A. – SEREDE  

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF  

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 

HOSPITAL  E MATERNIDADE 

THEREZINHA DE JESUS  

2.906 

2.559 

1.853 

 

2.010 

 

1.914 

1.360 

 

 

1.440 

1.342 

1.474 

1.223 

200 

354 

703 

 

430 

 

156 

294 

 

 

202 

290 

106 

93 

3.106 

2.913 

2.556 

 

2.440 

 

2.070 

1.654 

 

 

1.642 

1.632 

1.580 

1.316 

Total de processo dos dez maiores litigantes 18.081 2.828 20.909 

Fonte: Portal Tribunal Regional Trabalho, 1ª Região, 2019. 

 

 

As causas de morosidade judicial não se esgotam. Seguem alguns 

exemplos: 

 

 

a) falta de recursos materiais, carência de recursos humanos e 

política de redução de custos; 

b) falta de orçamento condizente com o volume de ações 

judiciais em trâmite; 
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c) baixíssima aprovação nos concursos públicos para 

magistrados em razão das exigências que os tornam muito 

difíceis; 

d) número reduzido de magistrados considerando o volume de 

ações judiciais distribuídas anualmente; 

e) legislação; 

f) planos econômicos; 

g) desemprego, pobreza, desigualdades sociais e crises 

econômicas; 

h) corrupção, alta criminalidade e impunidade; 

i) complexas questões tributárias e previdenciárias; 

j) ausência da observância do princípio da não vedação do 

retrocesso dos direitos sociais e fundamentais; 

k) execuções fiscais; 

l) ausência de políticas públicas; 

m)  imensa litigiosidade e grandes litigantes; 

n)  elevado número de procedimentos burocráticos e excesso de 

recursos ao duplo grau de jurisdição; 

o) taxas de juros baixas na Justiça do Trabalho;   

p) prazos especiais para o Poder Público; 

q) juízes sobrecarregados com novas tarefas; 

r) número de servidores e juízes inadequados para a grande 

litigiosidade brasileira; 

s) quantidade de unidades judiciárias (comarcas e varas) em 

desacordo com o número de processos distribuídos; 

t) oscilação de número de servidores e magistrados em razão de 

aposentadorias e licenças médicas; 

u) distribuição de servidores incorreta para o primeiro grau e má 

distribuição da força de trabalho no âmbito dos tribunais como 

um todo; 
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v) desrespeito aos direitos dos consumidores por fornecedores, 

descumprimento das legislações pelas empresas 

concessionárias de serviços públicos; 

w) ausência de real priorização do primeiro grau; 

x) ausência de políticas sociais e econômicas, entre outros 

fatores internos e externos. 

 

 

Constata-se que a morosidade não está ligada à produtividade dos 

magistrados, que estão entre os juízes mais produtivos do mundo.  

Segundo publicação da Associação dos Magistrados do Estado do Rio 

de Janeiro (AMAERJ) (2018), no Brasil, cada magistrado produz, em média, 

1.749 sentenças/ano contra a média de 959 dos juízes italianos, 689 dos 

espanhóis e 397 dos portugueses. 

No Brasil para cada 100 mil pessoas há 8,2 juízes. Em Portugal, há 19, 

na Itália, 10,2 e na Espanha, 10,7 (AMAERJ, 2018). 

Dessa forma, não basta introduzir no Poder Judiciário, estratégias de 

gestão de  empresas privadas por meio de metas numéricas de nivelamento, 

sem considerar as diferenças entre as regiões do país e as particularidades de 

cada unidade judiciária. 

As metas de nivelamento não conseguem evitar os gargalos no Poder 

Judiciário, pois a morosidade possui diversas causas conforme dipositivos 

legais mencionados, indicadores levantados em relatórios do CNJ e pesquisas 

realizadas sobre os grandes litigantes.  
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CAPÍTULO 4: DIREITOS FUNDAMENTAIS, PRINCÍPIO DO NÃO 

RETROCESSO E ETHOS PROFISSIONAL 

 

 

A  despeito do discurso institucionalizado que promove o gerencialismo 

como modelo de gestão no Poder Judiciário, que privilegia as metas 

numéricas, a competividade, os rankings  e a quantidade de decisões, uma das 

questões de extrema importância, é o papel do magistrado na efetividade dos 

direitos fundamentais, que não se realiza por meio de mera produção e 

cálculos  aritméticos.  

Neste capítulo ressaltamos a importância da atividade jurisdicional para 

a efetividade dos direitos fundamentais e aplicação  do princípio do não 

retrocesso.   

O princípio da dignidade humana é o epicentro do enorme catálogo de 

direitos econômicos, civis, sociais, culturais processuais e criminais. Sua 

historicidade remete de início à Constituição Americana de 1787 e à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 

resolução 217 - A, III da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de 

dezembro de 1948 (CASTRO, 2005, p. 16; FILHO, 2011, p. 128).  

Diversos episódios como: a Guerra Mundial de 1914; a Revolução 

Bolchevique de 1917; a grande depressão dos anos 30 sucessiva ao crack da 

Bolsa de Valores de Nova York em 1929; a ascensão de Hitler em 1933; a 

Guerra Civil Espanhola de 1936, entre outros, levaram à reflexão sobre a 

importância dos direitos humanos e fundamentais. 

Em 1917, promulgou-se a Constituição Mexicana, primeira a conferir o 

atributo de direitos fundamentais aos direitos trabalhistas ao lado das 

liberdades individuais e dos direitos políticos. Em 1919, a Constituição de 

Weimar caminhou no mesmo sentido, assim como todas as convenções 

assinadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em 1926, foi 

assinada a Convenção de Genebra sobre a Escravatura e, em 1929, a 

Convenção Relativa ao Tratamento de Prisioneiros de Guerra. 
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As barbáries continuaram com o Gulag soviético e o Lager Nazista, além 

da Segunda Guerra Mundial. Essa última fez a humanidade compreender, mais 

do que em qualquer outra época, o valor supremo da dignidade humana 

(COMPARATO, 2002, p. 54). 

A par de todas as vicissitudes históricas ocorridas durante o século XX, 

a rapidez do progresso científico, as transformações sociais, a insegurança 

política com a multiplicação das guerras civis, a evolução desenfreada de 

temas ligados à engenharia genética e às relações travadas através da internet 

suscitam, a cada momento, intrincados problemas ético-jurídicos na busca 

cada vez maior de direitos e deveres. Nesse contexto, o rol de direitos sociais 

queda-se estremecido pela denominada política neoliberal. Observa-se a 

necessidade de limitação de poder político e econômico, cabendo ao jurista e 

ao intérprete do Direito inquirir a carência dos institutos jurídicos tradicionais, 

no afã de resolver os problemas. Esse palco resulta também da globalização 

econômica, política e cultural, no qual a desconstrução do clássico Estado 

nacional e a disseminação de novas tecnologias de informação fazem-se ecoar 

na esfera privada, afetando os indivíduos que assistem à modificação 

constante das suas relações, o que aumenta os riscos de frustração de suas 

expectativas. 

Assim, no intento de efetivar direitos fundamentais faz-se necessário o 

contínuo aperfeiçoamento das instituições sociais, bem como do próprio 

Estado, pois é nas relações desse com os indivíduos que se detecta o liame 

entre o poder político e as garantias constitucionais, manifestada numa 

coexistência por vezes tumultuada, entre a superposição do poder 

institucionalizado na sociedade e a preservação das liberdades individuais e 

coletivas conquistadas lentamente através dos tempos. 

A exposição de um cenário histórico demonstra que a pretendida 

efetividade dos direitos fundamentais, com fulcro nas constituições e 

declarações de direitos, não conseguiu resistir aos efeitos prejudiciais das 

políticas neoliberais resultantes do intenso individualismo, que torna a 

igualdade puramente formal entre os indivíduos.  



137 
 

 

A ascensão mundial do capitalismo financeiro, da globalização e do 

neoliberalismo, trouxe mudanças nas políticas públicas em diversos países, 

inclusive no Brasil. Nessa linha, para melhor compreensão é importante 

esclarecer como a dinâmica de acumulação de capital pode interferir na 

elaboração de leis e reformas da legislação.  

Leciona Harvey: 

 

 

Por trás dessas grandes mudanças das políticas sociais estão 
importantes mudanças estruturais na natureza da governança. Dada 
a suspeita neoliberal em relação à democracia, tem-se de encontrar 
uma maneira de integrar a tomada de decisões do Estado à dinâmica 
da acumulação do capital [...]. A neoliberalização implicou, para dar 
um exemplo, numcrescente aumento das parcerias público-privadas 
[...]. Os negócios e corporações não só colaboram intimamente com   
atores do governo como chegam mesmo a assumir um forte papel na 
redação de leis, na determinação das políticas públicas e na 
implantação de estruturas regulatórias que são vantajosas para eles 
mesmos.  Surgem padrões de negociação que incorporam negócios e 
por vezes interesses profissionais na governança, mediante contatos 
próximos e por vezes secretos. [....] O Estado produz tipicamente 
legislação em estruturas regulatórias que privilegiam as corporações 
e, em alguns casos, interesses específicos como, energia, produtos 
farmacêuticos e agronegócios. Em muitos casos das parcerias 
público-privadas, em especial em nível dos municípios, o governo 
assume boa parte dos riscos enquanto  o setor privado fica com a 
maior parte dos lucros. Se necessário, o Estado neoliberal, além 
disso, recorre a legislação coercitiva e táticas de policiamento (por 
exemplo, regras antipiquete) para dispersar ou reprimir formas 
coletivas de  oposição ao poder corporativo”. (HARVEY, 2014 p. 86-
87) 
 

 

Há uma inversão na produção legislativa, pois os valores-fim contidos na 

pauta das leis devem destinar-se a assegurar a efetivação do bem geral da 

sociedade e dos indivíduos considerados na sua particularidade, e quanto mais 

eficazes e justas forem as regras jurídicas, maior será a segurança jurídica e 

social. 

As falhas da atuação pública eficaz em temas que afetam o interesse 

coletivo ou a consecução do bem comum e as constantes modificações 

legislativas aumentam a insegurança jurídica e social. O homem atual  

mergulha em inúmeras incertezas provocadas pela sociedade capitalista, 

marcada pela velocidade e constante evoluir dos processos de produção, de 
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conhecimento e das técnicas científico-tecnológicas (PEREZ LUÑO, 1994, p. 

22). 

A questão dos direitos sociais no campo político internacional também 

adquire relevância, uma vez que os retrocessos sociais assumem cada vez 

mais grandes proporções, transcendendo as realidades locais. Igual 

entendimento se estende às realidades nacionais, sobretudo nos países 

descritos como periféricos, nos quais a implantação de políticas públicas 

excludentes põem à margem a maioria pobre da população. No campo do 

Direito e da hermenêutica jurídica outras ameaças existem. São classificadas 

por López de Oñate como fáticas,  entre elas: 

 

 

a) perda de claridade e simplicidade das leis;  
b) hipertrofia legislativa; 
c) a crise do princípio da legalidade; 
d) a falta de regularidade e de eficácia dos mecanismos de 
aplicação do direito, com o corolário da demolição da jurisprudência 
como doutrina firme e o perdimento da segurança de orientação; 
e) a omissão estatal em questões jurídicas relevantes; 
f) investidas contra a independência jurídica dos juízes (LÓPEZ 
DE OÑATE apud DIP, R. H. M, [20--], n.p),. 

 

 

A insistente criação de regras jurídicas desprovidas de clareza e 

simplicidade associada à hipertrofia legislativa, incluídas as emendas 

constitucionais e medidas provisórias, são ameaças contra a segurança 

jurídica. 

A imprecisão e a excessiva quantidade de regras jurídicas levam à 

impossibilidade de conhecimento de todas as leis, não se dizendo isso 

somente quanto aos leigos, mas referindo-se também aos juristas. Para 

Mockle, o exagero das leis deprecia as normas - é a crise do princípio da 

legalidade (MOCKLE, D. apud DIP, R.H. M. [20--]). A volubilidade das leis 

consubstanciada no arbítrio de suas mutações declina a consistência da 

jurisprudência dos tribunais. Nesse contexto, tudo coopera para a debilidade ou 

mesmo a extinção da segurança jurídica, o aviltamento dos direitos humanos e 

o desamor do bem comum. Quando se ouve falar da lei como um fato 
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normativo suscetível de ignorar direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e a 

coisa julgada e alterar, a cada passo, as regras do jogo - que está o próprio 

Estado a jogar - é compreensível que os cidadãos considerem esse Estado, 

não como sua autoridade superior, mas como um poder adversário que institui 

leis sem outro limite que não o de sua vontade estatal. 

É necessário rediscutir não apenas a segurança jurídica, mas outros 

direitos humanos fundamentais e sociais, em países saídos de regimes 

autoritários, totalitários e ditatoriais. A via de acesso entre regimes autoritários 

e governos eleitos democraticamente, no dizer de O’Donnell, não esgota a 

empreitada de uma construção democrática. A insuficiência de instituições 

democráticas e o estilo de governo dos presidentes eleitos em diversos países 

que saíram de regimes autoritários e ditatoriais, considerando os da América 

Latina, mostra que, mesmo que não haja regresso aos respectivos regimes 

ditatoriais militares, torna-se difícil o avanço para a real consolidação 

institucional da democracia e do Estado Democrático de Direito (O’DONNEL 

apud STRECK, 2001, p.21). É nesse contexto que se deve analisar o papel do 

Direito, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do discurso jurídico dos 

operadores do Direito e da efetivação das garantias constitucionais. Nesse 

cenário, também deve ser analisado o papel do magistrado como guardião dos 

direitos humanos e fundamentais. 

A partir dessa representação político-econômica, compreende-se que o 

papel do Poder Judiciário esteja em destaque, uma vez que o cidadão 

brasileiro vive em constante insegurança jurídica, não sabendo o que pode 

esperar, como constatamos, na atualidade, com a reforma previdenciária em 

curso. 

Consoante Pérez Luño (1994, p. 28), no Estado Democrático de Direito 

a segurança assume o perfil de pressuposto do direito; não de qualquer forma 

de legalidade, mas sim daquela que emana dos direitos humanos e 

fundamentais consagrados na Constituição de 1988. 

Os direitos humanos ganharam proteção constitucional, e são garantidos 

pela ordem jurídica e pelo Estado. Portanto, todos os atos que possam violar o 
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princípio da proibição de proteção deficiente estarão colocando em risco os 

direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade. 

Tanto é assim que o art. 60, § 4°, IV, da CRFB/1988 determina que não 

será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a 

abolir os direitos e garantias individuais. Tratam-se de cláusulas pétreas.  

A efetividade, a eficácia, o reconhecimento e a proteção dos direitos 

humanos fundamentais são de suma importância para a real consolidação do 

Estado Democrático de Direito. 

Tal importância aumenta ao ser detectado o quanto as sociedades 

modernas passam por grandes transformações, como a complexificação das 

estruturas e das relações sociais e a difusão de novas tecnologias que invadem 

o cotidiano de todos os cidadãos. Informática, transportes, telecomunicações, 

comunicação de massa, reorganização produtiva e do trabalho, tudo isso 

impõe novos desafios a serem enfrentados pelos Poder Judiciário e pelos 

magistrados, individualmente e coletivamente considerados. 

Além disso, há que lembrar as agressões ao meio ambiente, 

manipulações genéticas, a fragilidade da paz em se considerando os grandes 

progressos da indústria bélica, em especial no campo das armas nucleares, o 

fanatismo religioso e político (SARLET, 2002, p.25). 

No século XX, o mundo acompanhou cenas de horror como os terríveis 

conflitos da década de 90 – Ruanda, Timor, Bósnia, Kosovo - além das cenas 

terríveis do dia 11 de setembro de 2001, dentre outros que continuam assolar o 

século XXI. Não sendo menos gravosos os problemas decorrentes da imensa 

instabilidade social, econômica, política e jurídica e do grande fosso ante as 

classes pobres e ricas, a xenofobia, a discriminação social e racial e a 

intolerância. 

Diante de tal quadro, tem-se multiplicado os tratados e mecanismos 

destinados à proteção dos direitos e garantias fundamentais, sem contar o 

processo de constitucionalização do Direito Internacional, com a certeza de que 

não basta apenas enunciar direitos, mas protegê-los e garanti-los. 

Não se constrói uma sociedade livre, justa, solidária, não se reduz as 

desigualdades sociais, não se erradica a pobreza, marginalização, 
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descriminalização, não se garante o desenvolvimento nacional e todos os 

objetivos fundamentais do Estado Brasileiro, consagrados no art. 3º da 

CRFB/1988, em um cenário de total instabilidade, insegurança e desrespeitos 

aos direitos humanos. 

Daí a importância dos Direitos Humanos e do princípio da vedação 

contra o retrocesso, que têm por objetivo primordial assegurar os direitos 

fundamentais contra o Poder. Trata-se do direito de proteção onde destacam-

se o direito fundamental à segurança jurídica e a garantia à tutela jurisdicional 

efetiva (art. 5º, XXXV e XXXVI da CRFB/1988). 

Com a finalidade de estabelecer a imperatividade dos dispositivos 

constitucionais definidores de direitos e garantias fundamentais, a Constituição 

Federal de 1988 instituiu o princípio da aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da 

CRFB/1988). O referido princípio foi introduzido no texto de 1988 sob a 

inspiração do direito comparado, em especial do direito alemão, espanhol e 

português e do art. 332 da Constituição do Uruguai (PIOVESAN, 2004, p. 59). 

Cabe ressaltar que compete aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

respeitar, aplicar e tornar efetivos os direitos e garantias fundamentais. 

Como se não bastasse a aplicabilidade imediata (Art. 5º, §1º, da 

CRFB/1988), os direitos e garantias fundamentais foram erigidos à condição de 

cláusula pétrea inseridos no rol do art. 60, §4º, IV da CRFB/1988, o que 

significa dizer que até mesmo em face de emendas constitucionais, encontram-

se protegidos. 

Não surpreende, portanto, que o direito de ação tenha se tornado uma 

garantia constitucional, uma vez que os direitos fundamentais são 

reconhecidos como essenciais à vida política, social e econômica. 

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, afirma que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Assim, 

entende-se que o dispositivo constitucional garante a todos o direito a uma 

prestação jurisdicional efetiva, sendo, portanto, um direito fundamental. Isso 

não podia ser diferente, tendo em vista que o direito à prestação jurisdicional 

efetiva é decorrência da própria existência dos direitos e, assim, a contrapartida 

da proibição da autotutela. 
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Diante desse quadro de instabilidade social, econômica, política e social 

o direito à prestação jurisdicional é fundamental para a própria efetividade dos 

direitos, uma vez que esses últimos, diante das situações de ameaça ou 

agressão, sempre restam na dependência da sua plena realização. Não é por 

outro motivo que o direito à prestação jurisdicional efetiva já foi proclamado 

como o mais importante dos direitos, exatamente por constituir o direito a fazer 

valer os próprios direitos (MARINONI, 2004). 

Contudo, para a obtenção da tutela jurisdicional efetiva é necessária a 

proteção dos demais direitos fundamentais, não podendo,portanto, pretendê-la 

de forma efetiva quando não observado o princípio da vedação do retrocesso.  

Desse modo, não é possível obter a prestação jurisdicional efetiva sem a 

concretização do dever de proteção do Estado e do Poder Judiciário em face 

dos direitos fundamentais. A diferença é que a lei é resposta abstrata do 

legislador, ao passo que a decisão judicial é a resposta do juiz diante do caso 

concreto. Isso significa dizer que há direito devido pelo Estado-legislador à 

edição de normas de direito material de proteção, assim como de normas de 

direito instituidoras de técnicas processuais, capazes de propiciar efetiva 

proteção. Mas, o Estado-Juiz também possui dever de proteção que realiza no 

momento em que presta a jurisdição ao proferir a decisão a qual em 

determinado momento se torna imutável.  

Como bem expõe Neto (2001, p.81) “a necessidade de segurança tem 

raízes instintivas, sendo elemento de precedência lógica na formação e 

organização social”, fazendo com que o homem naturalmente busque pela 

estabilidade e previsibilidade das condições que lhe possibilitam, em tese,uma 

existência pacífica na sociedade. No entanto, não há segurança jurídica no 

ordenamento jurídico brasileiro. Citamos como exemplo a reforma trabalhista 

efetivada pela Lei n°13.467 de 2017, que modificou mais de 100 artigos da 

CLT, o que gerou 45 ações diretas de inconstitucionalidade (ADINS) no STF,  

conforme último levantamento realizado (SAAD, 2019). Outro exemplo é a 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 6/2019, que introduz profundas 

modificações no sistema previdenciário, tanto em extensão, complexidade e 

restrições. 
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A reforma previdenciária em curso, além de ser causadora de enorme 

insegurança jurídica, pretende desconstitucionalizar direitos, o que causará 

grande impacto na vida de trabalhadores e servidores públicos. A previdência 

social passará a ser regulamentada por lei complementar. 

A previdência social é um dos direitos sociais garantidos 

constitucionalmente. Dispõe o art. 6° da CRFB/88:  

 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 90, de 2015). 

 

 

Acentua Garcia: 

 

 

A previdência social está inserida no rol dos direitos sociais 
enunciados no art. 6º da Constituição de 1988, coexistindo, lado a 
lado, com outros de indiscutível relevância para a coletividade, como 
a saúde, a assistência aos desamparados e a educação. A exemplo 
dos demais, a sua proteção está umbilicalmente ligada à concepção 
mais ampla de dignidade da pessoa humana. Afinal, com o passar 
dos anos, a força para o trabalho diminui, devendo existir 
mecanismos que permitam a continuidade da vida. Além da 
enunciação desse direito social, a Constituição de 1988 detalhou os 
seus lineamentos básicos para os setores público e privado. Mas o 
que pretende a PEC? Simplesmente desconstitucionalizar o direito à 
previdência social, que passaria a ser disciplinado em lei 
complementar (vide a nova redação proposta para os arts. 40, § 1º e 
201 § 1º, da Constituição de 1988). (GARCIA, 2019, on-line) 
 

 

A reforma trabalhista efetivada e a reforma previdenciária que se 

pretende implantar demonstram como os cidadãos e a sociedade brasileira 

estão sendo atingidos por uma grande instabilidade jurídica, retrocessos 

sociais e fragilidade na realização de politicas públicas.  

Dessa forma, há disponibilização dos direitos e dos projetos de vida 

pessoais por parte dos Poderes de Estado, o que acaba por converter o ser 
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humano em mero instrumento da vontade estatal, atingindo o direito 

fundamental à dignidade humana (SARLET, 2002, p. 405).  

Para Kant (2002, p.58), a pessoa humana constitui um fim em si mesma 

e, portanto, não pode ser empregada como simples meio da vontade dos 

poderes, caso contrário verifica-se a coisificação e instrumentalização do ser 

humano. Eis o seu pensamento: “[...] o homem – e, de uma maneira geral, todo 

o ser racional – existe como fim em si mesmo, e não apenas como meio para o 

uso arbitrário desta ou daquela vontade”. 

O reconhecimento e a garantia dos direitos fundamentais e sociais não 

estão desassociados da dignidade humana.  

Não há direito fundamental à dignidade humana quando os direitos 

fundamentais e sociais são desrespeitados pelos Poderes da República. 

Portanto, a proteção dos direitos fundamentais somente será possível onde 

estiver assegurada a independência da magistratura das pressões internas e 

externas, conforme analisado no capítulo anterior.  

Assim sendo, é importante ressaltar o princípio da proibição de 

retrocesso, quando tratar-sede direitos humanos. 

No sentido amplo, a proibição do retrocesso já está consagrada no 

nosso ordenamento jurídico. Como exemplo, apresentam-se as garantias 

constitucionais dos atos jurídicos perfeitos, dos direitos adquiridos e da coisa 

julgada e a limitação do poder constituinte derivado reformador (art. 5º, XXXVI, 

da CRFB/1988). 

Destaca Mendonça que a denominação ainda não se consolidou: 

chama-se vedação do retrocesso, proibição do retrocesso, não retorno da 

concretização, não retrocesso social, eficácia vedativa do retrocesso, eficácia 

impeditiva do retrocesso, não evolução reacionária ou proibição da 

contrarrevolução social (MENDONÇA, 2003, p. 219). 

Canotilho (2002, p.474) sustenta que os direitos adquiridos, dentre eles 

os direitos fundamentais sociais, são direitos subjetivos a determinadas 

prestações estatais, uma vez que os poderes públicos têm uma grande quota 

de responsabilidade no desempenho e efetividade dos respectivos direitos, 

incumbindo-lhes por à disposição dos cidadãos, prestações de várias espécies. 
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Com base nesses pressupostos, alude a doutrina a direitos derivados a 

prestações, não podendo ser simplesmente eliminados, como se pretende no 

Brasil com a diminuição das políticas públicas sociais em razão das exigências 

impostas pelo capitalismo financeiro. Nesse sentido, fala-se também em 

cláusulas de proibição de evolução reacionária ou de retrocesso social 

(CANOTILHO, 2002, p.474). 

A declaração de inconstitucionalidade pelo STF é necessária quando 

cuida da revogação, assim como quando se está diante de uma afronta 

legislativa ao conteúdo do direito fundamental social. No mesmo passo, 

Miranda (1993, p.351) se posiciona favoravelmente à proibição do retrocesso 

social. 

O princípio da proibição do retrocesso implica na proteção dos direitos 

fundamentais, impedindo que retrocedam em razão de atos dos Poderes da 

República e particulares, e encontra-se no sistema constitucional pátrio, pois 

decorre (SARLET, 2002, p.419): 

 

 
a) do Estado Democrático e Social de Direito que impõe o direito 
fundamental à segurança jurídica; 
b) do princípio da dignidade da pessoa humana; 
c) do princípio da máxima eficácia e efetividade das normas 
definidoras de direitos fundamentais (art. 5º, §1º, da CRFB/1988); 
d) das manifestações expressamente previstas na Constituição, 
no que tange a proteção de medidas de cunho retroativo, na qual se 
insere a proteção dos direitos adquiridos, da coisa julgada e do ato 
jurídico perfeito, que por sua vez,garantem o direito fundamental à 
segurança jurídica; 
e) o princípio da proteção da confiança como elemento 
fundamental ao Estado de Direito, que por sua vez, está ligado com a 
segurança jurídica e que impõe aos poderes públicos como exigência 
da boa-fé nas relações com os particulares, ou seja, o respeito 
depositado pelos cidadãos em relação à estabilidade da ordem 
jurídica como um todo e das relações jurídicas concretizadas; 
f) do deverdos poderes públicos estarem vinculados aos 
mandamentos constitucionais como decorrência da segurança 
jurídica e da proteção da confiança. 
 

 

A proteção contra o retrocesso está diretamente ligada à segurança 

jurídica, à proteção de confiança, ao princípio republicano da dignidade da 
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pessoa humana e ao Estado Democrático de Direito. Todos são direitos 

fundamentais constitucionalizados.  

Segundo Sarlet (2002, p. 403), a proibição do retrocesso dos direitos 

fundamentais também guarda relação com a noção de segurança jurídica, pois, 

no direito constitucional contemporâneo um Estado de Direito é sempre um 

Estado de Segurança Jurídica, já que, do contrário, “o governo das leis,” pelo 

fato de ser expressão da vontade política de um grupo, poderá resultar em 

despotismo e toda sorte de iniquidades. 

Eis o seu pensamento: 

 

 

[...] negar reconhecimento do princípio da proibição de retrocesso 
significaria, em última análise, admitir que os órgãos legislativos 
(assim como o poder público de modo geral), a despeito de estarem 
inquestionavelmente vinculados aos direitos fundamentais e às 
normas constitucionais em geral, dispõem do poder de tomar 
livremente suas decisões, mesmo em flagrante desrespeito à vontade 
expressa do Constituinte. (SARLET, 2002, p.149) 

 

 

Consequentemente, não reconhecer a vedação do retrocesso é 

proclamar que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, não obstante 

expressamente vinculados aos direitos fundamentais, às normas e aos 

princípios inseridos na Constituição, possam decidir livremente e realizar 

quaisquer atos jurisdicionais e legislativos. O Poder Judiciário tem o dever de 

ser o guardião dos direitos e garantias fundamentais. O Poder Legislativo não 

pode elaborar emendas constitucionais e legislações infraconstitucionais em 

dissonância com os direitos humanos. O Poder Executivo não pode publicar 

medidas provisórias que atentem contra as garantias dispostas na Constituição 

Federal. Resulta evidente que os Poderes da República não podem agir com 

total liberdade em suas deliberações quando essas representam verdadeira 

afronta à Constituição Federal, acelerando ainda mais o que Mello (1988, p.38) 

denominou de “O desmantelamento da Constituição de 1988”. 

Com isso, deparamo-nos com o dever dos magistrados, no exercício  da 

função jurisdicional, aplicarem o princípio da vedação do retrocesso, caso 
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contrário, agiriam em total afronta ao artigo 5º, §1º da CRFB/1988, que impõe a 

proteção máxima aos direitos fundamentais, inclusive contra o poder de 

reforma constitucional através de Emendas Constitucionais (art. 60, §4, IV, da 

CRFB/1988), mas também contra o legislador ordinário e o Poder Executivo, 

uma vez que decisões judiciais não podem ofender ao direito fundamental à 

tutela jurisdicional efetiva. Os princípios da boa-fé e da confiança na 

magistratura como guardiã da Constituição Federal não podem ser afastados. 

Afinal, os indivíduos e a coletividade não podem ser transformados em 

instrumento de vontade dos poderes do Estado, pois afrontaria o direito 

fundamental à dignidade humana. 

Portanto, é muito grande a  importância da independência do magistrado 

e do ethos profissional para a efetividade dos direitos fundamentais e   o 

princípio do não retrocesso. 

Nesse cenário de total instabilidade jurídica e fragilidade dos direitos 

sociais e fundamentais foi implantado, a partir de 2009, o chamado choque de 

gestão no Poder Judiciário com a adoção de metas nacionais, rankings, 

programas  para aferição de produção e planos estratégicos. 

Exige-se um novo perfil de juiz como gestor de unidades judiciárias 

capaz de dar cumprimento às metas de nivelamento determinadas pelo CNJ 

(THAYSSE, 2014, p. 120). 

Os atos jurisdicionais são quantificados por meio de estatísticas, 

programas de desempenho, prêmios de produtividade, metas e rankings . 

No entanto, o cumprimento de metas de nivelamento determinadas pelo 

CNJ, não autorizam que a prestação jurisdicional possa ser dotada de 

tecnocracia e formalidades exageradas, antiéticas e temerárias. 

Nesse sentido, Dallari:  

 

 

É preciso ter muito claro, entretanto, que para a real proteção judicial 
dos direitos humanos, não é suficiente e, pelo contrário, é perigoso só 
cumprir formalidades judiciárias, ter uma aparência de proteção 
judicial, que adormece a vigilância e que não é, porém, mais  que 
uma ilusão na justiça. (DALLARI, 1996a, p.38) 
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Acentua Dinamarco: 

 

 

A “justiça justa” não se faz com a tecnocracia exagerada e cega. O 
juiz antes de ser um técnico do direito, é um ser vivo, pensante, 
sensitivo. Portanto, não é, nem pode ser encarada como uma mera 
máquina de subsunção do fato à norma, nem tampouco, com 
repetidor irrefletido da jurisprudência. O magistrado moderno, creio, 
deve questionar os dogmas (DINAMARCO, 1995, p.35 apud 
CALHEIROS BONFIM, 1988, p.78).  
 

 

Observa Nalini: 

 

 

O juiz é o condutor do processo. A ele incumbe fazê-lo tramitar de 
maneira regular, célere e não temerária. Todo processo guarda uma 
carga de emoções e de angústias que apenas seus partícipes 
conseguem avaliar. O processo não é um caderno burocrático, senão 
repositórios de sofrimentos (NALINI, 2000, p. 121).  
 

 

Dessa forma, é preciso compreender que a Ética é a bússola que 

direciona a atividade jurisdicional. 

No magistério de Pegoraro são quatro teorias éticas mais importantes da 

cultura ocidental que tratam dos conflitos que se apresentam ao homem, que 

mesmo divergindo entre si, convergem no enunciado central: a ética é a busca 

constante do bem humano. Em síntese: 

 

 

A ética aristotélica propõe a superação do conflito pela prática das 
virtudes morais que, aos poucos, subordinam a paixão à razão. 
Quando isso acontece, o homem torna-se senhor de si mesmo. 
A moral cristã também se depara com o conflito introduzido pelo 
pecado original que debilitou intrinsecamente a natureza urbana 
desde a origem.  Pela prática das virtudes morais e pelas luzes da fé 
o homem pode construir uma vida digna, conferindo-lhe até um 
sentido transcendente. 
Nos tempos modernos, a ética kantiana inclui em suas premissas 
básicas “o mal radical” e irredutível até a finitude. Sendo radicalmente 
finito, o ser humano está sujeito à variedade e à mutabilidade das 
inclinações e paixões de sua própria natureza. Então o ser humano 
não é naturalmente e espontaneamente ético; por isso ele tem 
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necessidade de imperativos morais para cercar as resistências da 
sensibilidade. 
Em nossos dias, J. Rawls pensa a ética como um esforço de 
superação de conflitos sociais traduzidos pela disputa dos bens 
materiais e culturais. Como os bens são quantitativamente limitados, 
e sem limites o apetite de cada cidadão, torna-se necessária a 
intervenção de um princípio de um mediador. Este papel é exercido 
pelo princípio objetivo da justiça. 
Concluindo, a ética tem duas metas principais: a) superar os conflitos 
inerentes ao ser humano e à sociedade; b) dimensionar os 
comportamentos pessoais e coletivos no sentido da construção da 
vida feliz numa sociedade justa (PEGORARO, 1995, p.14, grifo 
nosso). 

 

 

Nas sociedades democráticas, a proteção não deficiente dos direitos 

fundamentais, no caso de lesão ou grave ameaça (art. 5° da CRFB/88), é dever 

do Poder Judiciário, quando impulsionado por meio de ação judicial. As 

decisões devem ser éticas para que se tenha uma ordem social equilibrada e 

justa.  

Ensina Pegoraro: 

 

 

Devemos respeitar os direitos básicos da vida. Este princípio exige 
uma atitude fundamental: reconhecer que todos os seres humanos 
nascem metafisicamente iguais. A natureza nos deu direito igual á 
vida, à educação da vida, à vida saudável, à participação na vida 
política, à distribuição de bens materiais e culturais que alimentam a 
vida. Esses direitos não se conquistam; são dados pelo nascimento. 
Esta é a ideia central de todos os códigos que proclamam os direitos 
humanos. Por exemplo, o Código de Direitos Humanos da ONU é, de 
certo modo, o tratado de ética e de justiça, assinado por quase todas 
as nações. Resultado de tentativas políticas e de debates culturais, 
refere-se sempre alguma instância irrecorrível criada pela natureza: a 
vida igual em todos os seres humanos independente de filosofias, de 
religiões, de regimes políticos ou de localizações geográficas”. 
(PEGORARO, 1995, p. 105, grifo nosso) 

 

 

O magistrado não pode se afastar do ethos profissional quando presta a 

jurisdição, em busca de maior produtividade, sobretuto quando a globalização e 

o neoliberalismo têm implicado em radical mudança do Estado contemporâneo, 

levando à redução dos direitos sociais. 
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A busca de modelos prontos oriundos da iniciativa privada sem 

considerar a complexidade das ações judiciais  não coaduna com o 

compromisso profissional ético que deve ter o magistrado com as gerações de 

direitos humanos. 

O processo judicial  tem uma finalidade social. O gigantismo do poder 

privado, decorrente do capitalismo financeiro, não pode afastar a lógica 

humanitária e a  ética, necessárias na prestação jurisdicional. Portanto, é 

equivocado confundir o direito fundamental ao tempo razoável do processo 

com fórmulas de gestão que se propõem transformadoras e salvadoras das 

deficiências estruturais do Poder Judiciário brasileiro. Há muitos fatores da 

morosidade judicial que não podem ser imputados aos magistrados. As 

soluções buscadas não podem enfraquecer conquistas sociais concretizadas 

constitucionalmente.  

Não são tabelas de rankings, intensificação e precarização do trabalho, 

modelos repetitivos, práticas de marketing, discursos manipuladores e 

pressões para obtenção de produção numéricas que fortalecerão o Poder 

Judiciário contemporâneo.  

Por sua vez, enxergar a existência do homem e de sua singular história 

de vida por trás dos autos é um compromisso ético com a condução do 

processo. 

No magistério de Dinamarco: 

 

 

Para o adequado cumprimento da função jurisdicional, é indispensável 
boa dose de sensibilidade do juiz aos valores sociais e às mutações 
axiológicas da sua sociedade. Repudia-se o juiz indiferente, o que 
corresponde a repudiar também o pensamento do processo como 
instrumento meramente técnico. Ele é um instrumento político, de muita 
conotação ética, e o juiz precisa estar consciente disso. 
Mas o comprometimento do juiz com o ideal de justiça há de 
transparecer também na maneira como interpreta os fatos provados no 
processo e os próprios resultados da experiência probatória. Não 
bastaria ver pela ótica correta a norma que está nos textos legais, se 
pela via de uma visão distorcida dos fatos acabasse chegando a 
decisões injustas 
É realmente muito grande o valor da prova nesse contesto de justiça, 
como já foi considerado. E ao juiz toca não só externar as suas 
curiosidades, indagando dos fatos através das iniciativas probatórias 
exigidas pelo sistema, como ainda valorar de modo adequado as provas 
produzidas. A sua liberdade de convencimento é manifestação do 
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fenômeno mais amplo da própria independência dos juízes, mas, como 
tudo no processo, só tem seu valor quando canalizada para a justiça 
das decisões. Assim, é dever do juiz afastar posicionamentos, muitas 
vezes comodistas, que facilitem formalmente o ato de julgar, mas 
possam torná-lo injusto (DINAMARCO, 2013, p 50).  
 

 

A instrumentalidade do processo deve estar canalizada para a busca da 

justiça, da tutela efetiva e da efetividade dos direitos fundamentais, o que vai 

de encontro ao retrocesso das garantias constitucionais. As técnicas e os 

procedimentos processuais não autorizam posicionamentos comodistas que 

possam diminuir cada vez mais o acesso à justiça, como ocorreu, por exemplo, 

com a Lei 9.958/2000, declarada inconstitucional, pelo STF, por maioria de 

votos, pois tornava obrigatória à submissão dos trabalhadores à Comissão de 

Conciliação Prévia, antes de ingressar com ação judicial. No entanto, até que a 

lei fosse declarada inconstitucional, muitos trabalhadores ficaram prejudicados.  

Os modelos do gerencialismo que prestigiam a competição, de forma a 

afastar o magistrado do ethos profissional, não se harmonizam  com a ideia 

matriz do processo como um instrumento de efetivação dos direitos 

fundamentais. No atual momento histórico em que as reformas legislativas são 

implantadas com o claro intuito de enfraquecer garantias constitucionais e os 

direitos sociais, a ética e o papel do magistrado como restaurador do princípio 

da dignidade humana não podem ser minimizados. 

Estudioso do gerencialismo, Gaulejac assevera: 

 

 

A gestão apresenta-se como pragmática e, portanto, não ideológica, 
fundada sobre a eficácia da ação, mais do que a pertinência das 
ideias. Ela se torna uma “metalinguagem” que influencia fortemente 
as representações dos dirigentes, dos quadros, dos empregados das 
empresas privadas, mas igualmente das empresas públicas, das 
administrações e do mundo político. 
Os experts da gestão tornam-se pessoas que prescrevem modelos. 
Propõem encarregar-se dos negócios do mundo. 
 
[...] 
 
A gestão se perverte quando favorece uma visão do mundo na qual o 
humano se torna um recurso a serviço da empresa. (GAULEJAC, 
2007, p. 63) 
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Daí a percuciente observação de Wandelli:  

 

 

Do ponto de vista do Judiciário isto acaba se traduzindo em práticas 
de gestão que tomam em consideração apenas o volume de recursos 
empregados (income) e processos solucionados (outcome), em 
termos numéricos, ao que se agrega eventualmente, alguma medição 
do grau de “satisfação do usuário”.  
Este modo de pensar faz abstração do fato de que a jurisdição é 
informada por valores, direitos fundamentais e fins inerentes ao 
Estado Democrático Social de Direito que limitam aquilo que pode ser 
apreciado em termos de cálculo custo-benefício, seja restringindo os 
meios ou as técnicas utilizadas, sejam os fins imediatamente visados 
ou mesmo suas consequências.  
Em especial, uma das principais funções do processo é permitir a 
atuação participativa dos destinatários, em regime de contraditório e 
igualdade, com real capacidade para influir na tomada de decisão. 
Justamente por isso, o processo, como medium participativo, é 
normativamente estruturado por direitos fundamentais  
procedimentais (WANDELLI, 2016, p. 14, grifo nosso). 
 

 

As políticas neoliberais não podem retirar a legitimidade da tutela 

jurisdicional efetiva e o acesso à justiça. A instrumentalidade do processo não 

pode afastar o magistrado de seu papel social e político. São deveres do 

magistrado velar pela sua independência externa e interna, pelos valores 

éticos, pela preservação das instituições democráticas, pelas liberdades 

públicas e pelos direitos humanos (BOMFIM, 1998, p. 75). 

Na lúcida observação de Wandelli: 

 

 

Na atual quadra histórica, a grande onda neoliberal já há algumas 
décadas tem fustigado não só por dentro da via instrumental do 
processo e por sobre ela, como descreveu Cappelletti, mas tem 
promovido um desvio de sentido crucial na própria noção de 
instrumentalidade do processo. Um ataque que tem como alvo 
justamente deslegitimar a busca de efetividade da jurisdição no 
sentido da realização efetiva do projeto constitucional. Sob o influxo 
da ideologia neoliberal, a instrumentalidade perde todo vínculo com 
os fins da jurisdição, uma vez que essa racionalidade rompe com 
uma orientação a fins e valores constitucionalmente eleitos, 
renunciando à própria pretensão de racionalidade em termos de 
avaliação de causa e efeito, degradando-a em uma mera eficiência 
exclusivamente no emprego dos meios.Note-se que essa verdadeira 
anomalia na história da cultura humana acentua que o processo 
judicial se destina a ser eficiente – e muitos planos e programas para 
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isso têm sido engendrados e promovidos junto aos Estados Nacionais 
pelas agências públicas e privadas da “nova ordem” com gastos de 
centenas de bilhões de dólares –, propriedade que pretende substituir 
a efetividade, mas não na realização de quaisquer fins 
constitucionais. Isto porque abandona toda pretensão de realização 
efetiva dos fins constitucionais da jurisdição, afastando-se 
diametralmente dos principais avanços da ciência processual recente. 
(WANDELLI, 2016, p.17) 

 

 

Acentua Comparato: 

 

 

Lembrar essa ideia matriz do Estado constitucional é de suma 
importância no presente momento histórico, quando a civilização 
capitalista procura tornar o Direito uma simples técnica de 
organização eficiente da vida econômica, em proveito da classe 
empresarial (COMPARATO, 2006, p.2).  
 

 

Não se nega que as práticas de gestão judiciária trouxeram resultados 

positivos, entre eles um espelho mais fidedigno do Poder Judiciário quanto aos 

seus gastos, orçamentos, números de processos em trâmite e novas 

demandas, estrutura e litigiosidade dos tribunais, taxas de congestionamento, 

números de recursos e quantitativo de processos em fase de execução. Há 

maior transparência dos dados, no entanto, os modelos de gestão que buscam 

uma quantificação maior de resultados com a utilização de menos recursos, 

não levam em consideração a finalidade da atividade jurisdicional e a 

instrumentalidade do processo como garantidores dos direitos fundamentais, 

tendo em vista que não há meios de aferir a qualidade. Os propósitos visam 

atingir resultados numéricos. Consequentemente, há considerável diminuição 

da qualidade da prestação jurisdicional quando somente há aferição de 

velocidade sem cotejar a qualidade. A produção de decisões judiciais, tendo 

em vista as metas de nivelamento nacionais impostas verticalmente e a 

quantidade de atos jurisdicionais, podem afastar o grande componente ético 

que deve embasar a atuação dos magistrados. 

No magistério de Wandelli: 
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O modelo gestionário da “Justiça em Números” exibe, como 
indicadores de eficiência, v.g., as quantidades de processamento e 
julgamento de demandas, quantidades de atos jurisdicionais, tempos 
e congestionamento. Indo além, promove a alocação de recursos 
com base nessas variáveis e faz isso sem vincular-se em nada com 
sua função instrumental aos fins jurisdição [...] Os mecanismos que 
vêm sendo introduzidos para a gestão e alocação dos recursos do 
Judiciário voltam-se para o desovar produtivista de atos jurisdicionais, 
sem qualquer sensibilidade para o aspecto qualitativo e para os 
impactos sociais desses atos, desnaturando o próprio sentido do 
trabalho judicial. Trata-se, portanto, de uma noção de eficiência que é 
irracional, até mesmo do ponto de vista restrito da relação meio-fim.  
Ademais, como o processo e a atuação da jurisdição não se 
descolam do trabalho humano, esse modelo está promovendo, como 
se vê adiante, a desconexão do trabalho de magistrados, servidores, 
advogados, membros do Ministério Público e auxiliares, com os 
princípios e valores éticos e técnicos que sustentam o trabalhar dos 
integrantes da organização judicial e que se prendem em grande 
parte justamente à dimensão de efetividade da jurisdição.O resultado, 
do ponto de vista externo, da sociedade, vai no sentido da piora da 
qualidade da prestação jurisdicional, menor efetividade e, de 
ricochete, multiplicação fragmentária das demandas. Do ponto de 
vista interno, dos agentes, é a degradação das condições de 
relacionar trabalho e vida digna, com a simultânea degradação das 
condições de mobilização das capacidades a serviço daquela missão. 
Desmobilização subjetiva, perda de sentido do trabalho, adoecimento 
ou mesmo suicídio, para uns, cinismo defensivo, para outros, isto que 
não deixa de ser, também, desperdício das capacidades humanas de 
que se dispõe (WANDELLI, 2016, p.21-22) 

 

 

A mensuração de indicadores, lideranças, metas, perspectivas 

financeiras, sucesso e clientes são linguagens criadas por especialistas em 

gestão de empresas privadas, reproduzidas no Poder Judiciário. No entanto, as 

modernas linguagens reproduzidas de modelos de gestão de grandes 

conglomerados empresariais se distanciam da atividade jurisdicional.  

Sobre o poder tecnocrata, Gaulejc (2007, p.72) assevera que “cria 

linguagens normativas que se impõem aos atores dasempresas”. 

As decisões judiciais não devem ser reduzidas aos indicativos, às 

estratégias e às metas numéricas. Sentenças judiciais não podem ser 

comparadas aos produtos fabricados em grandes escalas. Da mesma forma, o 

cidadão que aguarda a prestação da tutela jurisdicional não pode ser cotejado 

como consumidor a espera de um produto encomendado.  
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Os Direitos Humanos e Fundamentais passaram por uma longa 

evolução histórica. Não podem ser moldados para atender a linguagem 

gerencialista e tecnocrata dos conglomerados empresariais. 

Para Comparato (2006, p.38) a ideia de igualdade essencial entre 

homens decorrentes de uma lei escrita despontou no período axial, admitindo o 

século VII a.C como o seu início, justamente quando se enunciaram “os 

grandes princípios e se estabeleceram as diretrizes fundamentais da vida, em 

vigor até hoje”. 

A longa história evolutiva e afirmativa dos direitos humanos e das teorias 

sobre justiça e ética não pode ser apreendida pela linguagem da matemática 

financeira, da gestão contábil e dos planejamentos estratégicos que visam 

maximizar a produção dos magistrados. Finanças, estratégias, contabilidade, 

marketing, administração, controle de gestão, medição, desempenhos, clientes, 

índices, tecnologias da comunicação e produtividade fazem parte da linguagem 

de empresas privadas reproduzidas no Poder Judiciário. 

A atividade jurisdicional, pautada nos direitos fundamentais, não pode 

ser secundária, para que não se tornem secundárias as garantias 

constitucionais, que embasam as legislações infraconstitucionais. 

A função jurisdicional é pautada pela ética profissional e pelos limites 

determinados pelos Direitos Fundamentais. A grande avidez por novidades 

decorrentes do gerencialismo tem origem no capitalismo financeiro, não 

podendo esbarrar nos princípios republicanos da separação dos Poderes e da 

dignidade humana. 

A pesquisa realizada no Tribunal Regional do Paraná sobre os impactos 

dos mecanismos de gestão e avaliação do trabalho na subjetividade e saúde 

psíquica de servidores e magistrados ressalta dois aspectos do Ethos 

Profissional (WANDELLI; TAVARES, 2015, p. 84). Em relação ao primeiro 

aspecto: 

 

 

[...] é perceptível que o ethos de cada profissão é constantemente 
realimentado, caminhando e se transformando no tempo. Assim é, 
que, por exemplo, algum grau de incorporação de obrigações 
relativas a aptidões de gerir as unidades jurisdicionais para atingir 
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uma solução mais eficiente e célere do acervo de processos em 
curso vem sendo agregado ao conjunto de atributos que os 
integrantes da profissão consideram ser necessários a um “bom juiz”. 
Isto aparentemente modifica um sentido anteriormente predominante, 
muito mais restrito à atuação do juiz como julgador. Esse 
deslizamento de conteúdo aparece claramente nos relatos. 
(WANDELLI;TAVARES, 2015, p. 84) 

 

 

Em relação ao segundo aspecto: 

 

 

Quanto ao segundo aspecto, refere-se à força normativa do ethos. A 
este respeito, é relevante perceber, primeiro, que o fato de que 
determinadas regras, padrões normativos, técnicos ou valorativos 
sejam compartilhados validamente entre os membros da profissão 
não significa que eles sejam sempre cumpridos na prática. Assim, 
mesmo que determinados padrões sejam em alguma medida 
inobservados, isso não significa, ipso facto, que deixem de continuar 
atuando como referencial normativo compartilhado. O ethosé 
normativo e continua vigente, ainda quando não é inteiramente 
cumprido de fato, à medida que as pessoas continuem se sentido a 
ele vinculadas. Uma vez que os desvios de comportamento 
continuem sendo vistos como tal, ou justificados como exceções à 
regra ou pelas contingências singulares, eles não se opõem 
radicalmente à normatividade do ethos. Isso sem perder de vista que, 
como em qualquer trabalho, ser um “bom juiz” também implica 
descumprir regras.É o caso relatado de que, diante da 
impossibilidade de corrigir, mediante Recurso de Revista, 
determinados erros de julgamento em fase de execução, 
desembargadores acabam aceitando apreciar, via Embargos de 
Declaração, questões que ultrapassam os limites legais estritos desse 
tipo de recurso. Além disso, um ethosprofissional é repleto de 
padrões valorativos ideais, que funcionam mais como ideias 
regulativas que balizam os comportamentos, ainda que sejam 
inatingíveis em sua plenitude. Os ideiaisregulativos de um “bom juiz” 
são sempre contrafáticos. (WANDELLI;TAVARES, 2015, p. 84) 
 

 
Em relação aos aspectos apontados pela pesquisa do TRT do Paraná, 

há importantes questões sobre o ethos profissional: 

 

 

Desses dois diferentes aspectos decorrem distintas questões 
relativas às transformações sofridas pela profissão de magistrado. 
Um conjunto de questões é pertinente às transformações no 
conteúdo do ethos profissional, como é o caso mencionado de certa 
absorção, senão dos valores da gestão, mas, ao menos dos deveres 
e objetivos de gerir a estrutura da unidade jurisdicional e os fluxos 
processuais, questão que se aprofundará na sequência. Outro 
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conjunto se refere à pergunta sobre se a própria normatividade do 
ethosprofissional da magistratura não viria se degradando, o que se 
pode cogitar a partir dos relatos referidos à “mudança de postura” dos 
magistrados, no sentido da desmobilização subjetiva, baixo 
engajamento, dificuldade de cooperação, individualismo, condutas de 
autoproteção adaptativa, etc, que podem estar associadas aos relatos 
de práticas que se distanciam claramente dos valores da profissão, 
mas que encontram respaldo ou são mesmo favorecidas por 
mecanismos institucionais”. (WANDELLI; TAVARES, 2015, p. 85) 
 

 

A organização do trabalho do magistrado pode impactar no ethos 

profissional de forma a deteriorá-lo. A pesquisa do TRT-RJ revela a 

possibilidade de manipulação nas estatísticas: 

 

 

O sistema de avaliação quantitativa, embora não incentive claramente 
permite a burla, a maquiagem estatística ou a opção pela prática de 
atos que melhor se reflitam na produção dos scores. Ou seja, uma 
vez que a avaliação se dá pela quantidade de atos, isso promove 
condutas adaptativas pelos magistrados, que aprofundam a distorção, 
com elevado impacto sobre o sentido do fazer e para a prestação 
jurisdicional. Inúmeros exemplos de possíveis distorções na 
organização do trabalho do juiz, que permitem obter um melhor 
desempenho numérico, ainda que em prejuízo da celeridade ou 
efetividade do processo. (WANDELLI; TAVARES, 2015, p. 82) 

 

 

A competição em busca de maiores resultados numéricos entre tribunais   

pode levar a quebra do princípio da lealdade,quando constatada a burla e a 

maquiagem nas estatísticas. A pesquisa do TRT Paraná revelou exemplos de 

distorções na organização do trabalho do magistrado, que permitem obter um 

melhor desempenho numérico ainda que em prejuízo da celeridade ou 

efetividade do processo. Segundo a pesquisa do TRT, destacam-se as 

seguintes situações: 

 

 

a) fragmentar as audiências para elevar o quantitativo, ainda que 
em prejuízo da celeridade processual e da eficiência que se obtém, 
em parte dos casos, em audiência una; não proferir sentenças na 
mesma audiência de instrução (a prolação da sentença contabiliza 
uma nova audiência) e mesmo, lançar outros atos decisórios como 
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atos de uma nova audiência; designar audiências de encerramento 
da instrução sem utilidade; 
b) pulverizar ações plúrimas, bem como, pulverizar a execução de 
sentenças de ações coletivas em múltiplas ações individuais de 
liquidação e execução, multiplicandoassim, os dados estatísticos. 
Estas são algumas alternativas possíveis para incrementar os 
resultados de números de demandas e atos, ainda que resultem em 
menor celeridade e eficiência do processo judicial para as partes. Um 
juiz substituto relata que chegou a ser aconselhado a não reunir 
demandas sobre a mesma questão em face da mesma empresa, a 
despeito da determinação da CLT, nesse sentido, para não prejudicar 
o desempenho estatístico da Vara; 
c) marcar audiências de encerramento sem necessidade serve 
também para diminuir o prazo da prolação de sentenças, para que o 
início do prazo passe a ser a audiência de encerramento e não a de 
instrução; 
d) não promover picos de produtividade na execução, pois relata-
se que há metas do CNJ que estipulam o objetivo de incrementar o 
resultado do ano anterior, de modo que quanto maior for o índice em 
um determinado ano, mais arrojada será a meta para o ano seguinte; 
e) segurar a data em que os autos foram concluídos, para o 
magistrado; 
f) não desarquivar processos – ainda que para solucioná-los – 
pois muitos são antigos e ao serem desarquivados contabilizam o 
prazo desde o início,o que impacta os indicadores de prazo de 
resolução de incidentes de execução;não determinar a apresentação 
da contestação em audiência, porque isso afetaria a “taxa de 
congestionamento” da vara (WANDELLI;TAVARES, 2015, p.94) .  
 

 

As possibilidades de distorções são muitas. Temos como exemplo as 

homologações de acordos judiciais que podem caracterizar renúncia de 

créditos trabalhistas de natureza alimentar. As homologações sem observância 

do princípio da irrenunciabilidade podem ocorrer para que a meta n° 03 do 

CNJ, voltada para cumprimento de casos solucionados por meio da conciliação 

judicial, seja cumprida. 

Com o advento da reforma trabalhista, trabalhadores e empregadores 

podem transacionar pagamento de verbas trabalhistas com a posterior 

homologação do acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho (art. 855-b da 

CLT). A inovação legal não afastou os princípios da irrenunciabilidade e da 

hipossuficiência que norteiam o direito do trabalho. Contudo, para evitar o 

aumento de demandas, os acordos extrajudiciais também podem ser 

homologados em afronta ao princípio da proteção ao hipossuficiente e ao 

princípio da irrenunciabilidade dos créditos de natureza alimentar, com claro 

prejuízo ao trabalhador.  
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A gestão através do sistema de metas e produtividade pressiona para 

que os magistrados e tribunais obtenham grandes resultados numéricos. A 

racionalidade instrumental apresenta técnicas e métodos para medir a 

atividade jurisdicional, transformá-la em indicadores, “calibrá-la em função de 

parâmetros precisos, canalizá-la para responder às exigências da 

produtividade” (GAULEJAC, 2007. p.72). Dessa forma, magistrados adotam 

práticas adaptativas que deslocam o foco de mobilização do trabalho judicial 

“para algo que é estranho ao sentido técnico e ético da profissão. São as 

regras do jogo que não correspondem aos princípios e regras da profissão” 

(WANDELLI;TAVARES, 2015). 

Demonstra a pesquisa do TRT do Paraná: 

 

 

Se atingir scores e metas é uma obrigação que não é indutora de 
melhorias, pois os resultados estatísticos não significam trabalho bem 
feito, parece que a avaliação serve mais como aguilhão punitivo, 
como a perda de recursos para a Unidade, a cobrança da 
Corregedoria, o não vitaliciamento, ou a perda da possibilidade de 
promoção, reforçando apenas a função de controle, em vez de induzir 
ações positivas que ajudariam na melhora dos serviços judiciários e 
no desenvolvimento das regras e hábitos da profissão. Diante disso, 
resta fugir de uma avaliação negativa, deslocando-se o foco para 
influenciar ou mesmo manipular os resultados “planilháveis”, que 
significam apenas uma crosta superficial do trabalho. 
(WANDELLI;TAVARES, 2015, p.88) 
 

 

A questão torna-se ainda mais preocupante quando há percepção de 

que esteja ocorrendo impacto no próprio mérito das decisões judiciais.  

Conforme citado anteriormente, o art.5º, XXXV, da CF/88, determina que 

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. Trata-se de um direito humano.  

A busca de resultados e números não pode impactar a atividade 

hermenêutica e jurisdicional com prejuízo aos direitos humanos, ao conceito de 

cidadania, ao acesso à justiça e à tutela jurisdicional efetiva. 

A pesquisa do TRT do Paraná revela que:  
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a) fala-se de juízes que passam a adotar uma análise bastante 
superficial do caso e mesmo desprovida de conteúdo jurídico 
adequadamente justificado. Relata-se mesmo que no Tribunal tem-se 
a percepção de que algumas sentenças foram feitas de modo 
apressado ou julgando improcedente, por ser mais fácil, ante à 
pressão estatística; 
b) cita-se o exemplo da prática de juízes e de alguns tribunais que 
passaram a adotar a extinção das execuções em curso por prescrição 
intercorrente, embora isto contrarie uma súmula do TST, o que 
resultou em um grande diferencial estatístico nessas unidades 
jurisdicionais. Relata-se inclusive que isso chega a ser cogitado pelos 
Tribunais Regionais, em termos de competição pelos scores das 
estatísticas elaboradas pelo CSJT, uma vez que, os Tribunais que 
mais adotam a prescrição intercorrente,alcançariam melhores índices 
de efetividade na execução, com impacto na obtenção de recursos; 
c) chega-se mesmo a referir juízes que aparentemente tendem a 
julgar os pedidos improcedentes, porque isso facilita, em muito, o 
trabalho na vara, pois não há necessidade de execução (WANDELLI; 
TAVARES, 2015, p. 92) 

 

 

Diante das pressões e da necessidade de gerar números, a produção 

real abre espaço para a “fabricação de números” e desafia os valores pessoais, 

éticos e sociais. Para Heloani e Silva (2014): 

 

Dada a pressão organizacional, o juiz se vê num dilema: para 
trabalhar deve transgredir, caso contrário fica paralisado, o que 
também não pode ocorrer. Invariavelmente o individuo lança mão de 
“trapaças”, “jeitinhos” (“tricheries”) e “gambiarras”. A transgressão é 
consciente e o individuo não tem certeza da justeza de sua solução. 
Para superar esta angústia, vai se submeter ao julgamento do outro, 
a fim de poder avaliar a solução dada para um problema. 
O conceito de trapaça nos remete à atividade ética e criativa que se 
dá sob reconhecimento do coletivo dos trabalhadores e que se 
caracteriza como um “para além das regras”. Trata-se de atividade na 
qual se concretiza uma espécie de espelho essencial no que 
concerne a duas racionalidades contraditórias, mas não 
necessariamente antagônicas: a racionalidade instrumental do ato em 
relação à eficácia e a racionalidade subjetiva do ato em relação à 
autor- realização sublimatória no trabalho (DEJOURS,1996;1999).  
O sentido (significação singular que se dá na indissociabilidade entra 
subjetividade-sociabilidade) de trapaça é muito distinto de significado 
de dolo cotidianamente atribuído ao termo fraude e congêneres. 
Assim, o termo tricherie significa trapaça, mas não tem nenhuma 
conotação pejorativa para o autor, pelo contrário. Ele usa em sentido 
positivo. Assim se dá quando alguns magistrados expressam suas 
angústias ao se depararem com uma situação singular: Produzimos 
muitas sentenças, mas - pela dificuldade de execução -, fazemos 
pouca justiça...”. A contradição entre o conceito de “Direito” e 
“Justiça” a ser vivida no cotidiano laboral dessa categoria profissional 
fica evidente, como também o sofrimento em decorrência disso. 
(HELOANI; SILVA, 2014, p. 106-107) 
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Uma das supostas práticas denunciadas pelo Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro pode ocorrer na fase de conclusão dos autos. Quando os autos do 

processo são conclusos ao magistrado, significa que eles foram entregues para 

que se dê alguma providência, despacho, decisão ou sentença. As contagens 

dos prazos começam a tramitar para o magistrado a partir da data de 

conclusão. Não existe uma sala virtual de “pré-conclusão” (CGJ, 2019). 

Após auditorias e denúncias, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro publicou o Aviso 355/2019 (ANEXO B, p. 462) sobre a 

existência de salas virtuais de pré-conclusão. Dessa forma, não há contagem 

de prazo de andamento. Constitui falta funcional a inclusão de informação ou 

andamento inverídico nos sistemas informatizados com o objetivo de alterar a 

estatística da serventia ou dissimular andamento processual inexistente. 

 

 

Em razão do Aviso 355/2019, foi lançada uma nota da diretoria do 
SINDJUSTIÇA do TJ-RJ sobre acusação de irregularidades no 
controle processual, de forma que escondem autos de processos 
físicos no sistema. Reitera que são necessárias as investigações para 
identificar os responsáveis. Na nota o SINDJUSTIÇA do TJ-RJ acusa 
magistrados de expedirem ordens para que os servidores ocultem 
processos no sistema (SINDIJUSTIÇA-RJ, 2019). 

 

 

Como percebemos, a busca frenética por índices de desempenho, 

números e resultados podem interferir no ethos do magistrado com sérias 

consequências sociais. O bem comum, o interesse público e o fim social da 

Justiça devem nortear as atividades dos magistrados.  

Ao expor sobre a importância e o papel que representa a ética, observa 
Chanlat: 

 
 
Neste início de terceiro milênio que se abre diante de um grande 
número de incertezas ambientais e sociais, não é inútil insistir sobre a 
importância do bem comum e do interesse geral, sobre as instituições 
que lhes são associadas, os organismos públicos e o pessoal 
encarregados deles, os empregados dos serviços públicos. Ao 
lembrar a importância e o papel que representa a ética do bem 
comum nesse tipo de trabalho, queremos dizer a todos e a todas que 
não pode haver reflexão sobre a motivação para o trabalho no setor 
público sem apelar para essa noção. Tal lembrete nos parece tanto 
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mais crítico quanto mais, como vimos, a administração pública 
enfrenta novos discursos importados do setor privado sem levar 
sempre em conta esses elementos que ao mesmo tempo garantem a 
separação das esferas, isto é, em certa medida, o pluralismo ao qual 
estamos todos apegados, e participam da mobilização dos 
empregados. Ao reintroduzir o papel da ética nesta questão da 
motivação para o trabalho no setor público, abrimos as portas para 
uma revalorização do político e dos ideais democráticos (CHANLAT, 
2002, p 7.  grifo nosso) 

 

 

Na pesquisa realizada pelo CNJ sobre magistratura, construção da 

subjetividade, saúde e desenvolvimento pessoal foi colocado que a relação de 

hierarquia no Poder Judiciário é distinta daquela existente em outras carreiras, 

pois não há uma relação de chefia, embora os magistrados de primeiro grau 

estejam sujeitos a diferentes tipos de controle. Também foi constatado que 

podem ser alvos de questões disciplinares e administrativas pela Corregedoria 

do Tribunal e do CNJ (CNJ, 2015).  

Na maioria dos tribunais brasileiros, não há democratização no processo 

eleitoral para escolha de   Presidente e Vice-Presidente. Os juízes de primeiro 

grau não  podem  votar para escolha da administracação.  Portanto,  quando  

os juízes de primeiro grau são  convidados para serem auxiliares da 

administração, comumente são indicados pelos desembargadores que 

assumem a administração eleita a cada dois anos. Esses   mecanismos 

perpetuam a submissão e ceifam a independência funcional.   

Os magistrados concursados de primeiro grau possuem longa 

experiência profissional, uma vez que passam mais de duas décadas na 

primeira instância. No entanto, não participam da elaboração das metas 

niveladoras nacionais . 

Consta no site do CNJ:  

 

 

A partir de 2013, com a criação da Rede de Governança Colaborativa 
do Poder Judiciário (Portaria CNJ n.138), houve maior inclusão de 
atores, representantes de tribunais, para participar da revisão da 
estratégia para o período 2015-2020 (que culminou na Resolução 
198/2014) e de reuniões preparatórias de elaboração das Metas 
Nacionais.Com o novo ciclo da Estratégia Nacional 2015-2020, o 
processo de formulação das Metas Nacionais passou a ser mais 
democrático e participativo e, a cada ano, o CNJ vem buscando 
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aperfeiçoar esse processo, a fim de torná-lo mais transparente e 
possibilitando maior envolvimento das pessoas (CNJ, [201-] grifo 
nosso). 
 

 

A hierarquia verticalizada faz parte da estrutura administrativa e 

disciplinar do Poder Judiciário. A organização administrativa é totalmente 

controlada pelo alto escalão. Não há participação decisória dos juízes de 

primeiro grau na escolha de planos de estratégia, programas de índices de 

desempenho, estatísticas, qualidade total, PJE e metas niveladoras. 

A organização judicial piramidal acaba por perpetuar o Ethos profissional 

dominante, conforme, magistralmente, leciona Santos (2011): 

 

 

A organização judicial estruturada de forma piramidal controlada no 
vértice por um pequeno grupo de juízes de alto escalão, onde o 
prestígio e a influência social do juiz dependem de sua posição na 
hierarquia profissional, acaba perpetuando o ethos profissional 
dominante. 
 
[...] 
 
No Brasil, tal como em Portugal depois de 1974, a passagem da 
ditadura para democracia não implicou em debates, e tão pouco 
pressões políticas que exigissem mudanças profundas na estrutura 
organizacional dos tribunais. 
 
[...] 
 
Por outro lado, não foi questionada a independência interna, 
preservando-se um modelo burocrático de organização, com 
subordinação dos juízes à cúpula, dentro de uma estrutura em que os 
magistrados se concentram nas suas carreiras individuais e mantêm 
um distanciamento em relação à esfera pública e às organizações 
sociais (SANTOS, 2011, p. 99). 

 

 

Para Heloani, a cultura do alto desempenho cria exigências paradoxais e 

“causa um sentimento de irracionalidade, de incoerência, de não senso”. 

Vejamos: 

 

 

Enunciações absurdas são disparadas: “É necessário fazer mais com 
menos”; “Temos que cortar na própria carne”; e até: “A gente é livre 
para trabalhar 24 horas por 24 horas”. A revolução gerencial põe em 
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questão o coletivo de trabalho em nome da responsabilidade 
individual: a medida individual de desempenho e do mérito assenta 
cada um em concorrência com os outros, ainda que o desempenho 
dependa da cooperação entre todos do espaço organizacional 
(HELOANI, 2018, p.197)  

 

 

A implantação do gerencialismo no Poder Judiciário com valores, 

métodos e programas oriundos do capitalismo financeiro não pode transformar 

magistrados e servidores em meros instrumentos que devem ser maximizados 

para obtenção, cada vez maior, de resultados numéricos e produtividade.   

A gestão gerencialista do alto desempenho, produtivismo, resultados, 

concorrência e metas niveladoras, sem observância das particularidades de 

cada tribunal, pode impactar o Ethos profissional.   

A concorrência desmedida entre tribunais por scores, colocações em 

rankings, prêmios de produção, selos diamantes, ouro e prata, além dos 

demais   valores do gerencialismo,  não autorizam a deterioração do Ethos 

profissional.  

Na magistral lição de Comparato, existe o “divórcio recorrente entre 

técnica e ética no curso histórico”. No entanto, acentua que graças à influência 

fecunda e regeneradora de “valores éticos, foi sendo construído andar por 

andar, o grandioso edifício do sistema universal dos direitos humanos” 

(COMPARATO, 2001, p.447; 2006, p.435). 

Assim, é dever dos juízes a aplicação ética das normas jurídicas. Os 

magistrados são responsáveis, judicialmente, pela manutenção de cada andar 

desse grandioso edifício do sistema universal dos direitos humanos, construído 

ao longo de toda história da civilização. 
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CAPÍTULO 5: TAYLORISMO, FORDISMO, TOYOTISMO, PÓS-FORDISMO E 

A NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Os modelos de acumulação capitalista interferem na reorganização 

produtiva. As condições de vida dos trabalhadores, tanto dos setores privados 

como públicos, sofrem reflexos das mudanças operadas. Em cada era da 

organização científica do trabalho temos a mobilização do fator humano 

(CASTEL, 2012, p. 426).   

A forma de organizar, disciplinar e administrar o trabalho está associada 

ao modelo capitalista dominante. 

A reforma do Estado no Brasil, na década de 90, introduziu a 

administração pública gerencial com adoção de sistema de mensuração de 

desempenho e resultados decorrente da iniciativa privada. 

As diretrizes da Nova Administração Pública foram introduzidas no 

Poder Judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Para uma compreensão do modelo de reorganização produtivo no Poder 

Judiciário é necessário um breve resgate histórico. 

 

 

5.1 Taylorismo 

 

 

A revolução industrial iniciou-se na Inglaterra, em meados do século 

XVIII, com o uso da máquina a vapor e a máquina de fiar. Caracterizou-se pela 

modificação do modelo produtivo que passou da manufatura para as indústrias 

mecânicas com as máquinas fabris. Inaugurou-se então o capitalismo industrial 

com o aumento da produção e a crescente busca de mercados consumidores. 

As condições de trabalho eram duras. Longas jornadas, salários 

baixíssimos e ambiente completamente insalubre, inclusive para mulheres e 

crianças. 
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Nesse período surge a classe operária e os movimentos sociais e do 

trabalho. Os homens passaram a ser adaptados para o modelo de produção. 

Segundo Ugarte: 

 

 

Os resultados humanos da Revolução Industrial foram catastróficos, 
com a desterritorialização dos camponeses e aldeões e o surgimento 
do proletariado. A burguesia preocupada com a produtividade, com o 
progresso e com a acumulação, se encanta com a aceleração do 
desenvolvimento econômico, enquanto os corpos responsáveis pelo 
trabalho duro dessa industrialização passam pelo mais indigno 
processo. AnsonRabinbach (1992) descreve bem esse modelo 
energético de corpos utilitários baseado na ‘nova ciência’, que 
disciplina os corpos para o trabalho. O autor utiliza-se da metáfora do 
Homo Motor, para a força do trabalho da época, que tinha seus 
corpos tratados como se fossem reservatórios de energia, como o 
das máquinas, capazes de ser domados e disciplinados, visando alto 
rendimento: o corpo como uma máquina produtiva. Corpos, máquinas 
e natureza eram movimentos passíveis de ser medidos dentro das 
leis da dinâmica, e por isso dominados, submetendo-se a sistemas 
organizacionais cientificamente desenhados (UGARTE, 2005, p.3-4). 
 

 

Conforme leciona Marx (2013), a voracidade de lobisomem por mais 

trabalho levou aos abusos desmedidos no prolongamento da jornada de 

trabalho nas indústrias inglesas. As privações e os sofrimentos vivenciados 

pelos trabalhadores, mulheres e crianças impressionam pelas atrocidades 

relatadas. Um caso emblemático de sofrimento e privação, relatado por Marx, 

trata da análise feita pelo magistrado Broughton publicada peloDayleTelegraph 

(Londres), em 17 de janeiro de 1860: 

 

 

O sr.Broughton, county magistrate (magistrado municipal) declarou, 
como presidente de uma assembleia ocorrida na Câmara Municipal 
de Nottingham, em 14 de janeiro de 1860, que entre a população 
ocupada com a fabricação de rendas reina um grau de  sofrimento e 
privação inéditos no restante do mundo civilizado [...] Crianças entre 9 
e 10 anos de idade são arrancadas de suas camas imundas às 2,3,4 
horas da manhã e forçadas a trabalhar, para sua mera subsistência, 
até as 10,11,12 horas da noite, enquanto seus membros se atrofiam, 
seus corpos definham , as suas faces desbotam  e sua essência 
humana se enrijece inteiramente num torpor pétreo, cuja mera visão 
já é algo terrível.  Não nos surpreende que o sr.Mallet e outros 
fabricantes se manifestem em protesto contra qualquer discussão 
sobre esse assunto [...]. O sistema, tal como o reverendo 
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MontaguValpy o descreveu, é de ilimitada escravidão, e escravidão 
em sentido social, físico, moral, intelectual [...]. O que se deve pensar 
de uma cidade que realiza uma assembleia pública para peticionar 
que a jornada de trabalho para homens deve ser limitada a 18 
horas? [...] Protestamos contra os plantadores de algodão da Virgínia 
e da Carolina. Mas seria seu mercado de Escravos, com todos os 
horrores dos açoitamentos e da barganha pela carne humana, mais 
detestável do que essa lenta imolação de seres humanos que ocorre 
para que se fabriquem véus e colarinhos em benefícios dos 
capitalistas? (MARX, 2013, p.317;318) 
 

 

As horas de trabalho além do suportável colocavam em risco a saúde e 

a vida dos trabalhadores, mulheres e crianças. Os operários, com apoio de 

importantes setores da sociedade, passaram a exigir controles legais de 

números de horas. Dessa forma, o Parlamento, após algumas décadas de 

hesitação, votou leis limitando as horas diárias de trabalho. Os capitalistas 

passaram a investir em máquinas que ampliaram o processo de produção, 

requerendo que o trabalhador aumentasse a velocidade de seu labor e se 

adaptasse ao ritmo. O Homem passa a ser comandado pela máquina, que 

exige do trabalhador maior aprendizado, velocidade, ritmo e adaptação (DAL 

ROSSO, 2008, p. 47). 

Passado mais de um século, o Poder Judiciário brasileiro depara-se com 

ações judiciais sobre trabalho em condições análogas àquelas da escravidão 

no Brasil colônia. Por exemplo: jornadas abusivas, trabalho infantil, salários 

baixos, informalidade, banalização de acidentes laborais, assédio moral e 

sexual, exploração e adoecimento em quantidades alarmantes. 

A segunda Revolução Industrial transcorreu na segunda metade do 

século XIX, e nasceu com o progresso científico e tecnológico, ocorrido na 

Inglaterra, França e Estados Unidos. Foi marcada pelo desenvolvimento de 

novo processo de fabricação de aço (1856); aperfeiçoamento do dínamo (1873) 

e invenção do motor de combustão interna (1873). Nesse período, houve 

incremento da maquinaria automática. A energia elétrica e o petróleo 

permitiram a elevação do lucro e o crescimento industrial. Ocorreram 

mudanças na organização do trabalho e na organização econômica com o 

aparecimento de instituições financeiras poderosas que detiveram o controle do 

crédito e passaram a financiar a produção industrial eagrícola. Como exemplo 
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citamos o surgimento da United States Steel Corporation, em 1901, pela J. P. 

Morgan & Co. 

A primeira fase da segunda revolução industrial está situada entre 1860 

e 1908. A segunda fase inicia-se em torno de 1908 e termina com a introdução 

da indústria e do automobilismo cibernético, por volta de 1945. 

A partir de 1860, a produção organizou-se em regime de contrato. A 

produção final era dividida em partes, onde cada parte era entregue a um 

contratante, responsável pela produção da parte que lhe cabia. Tal sistema 

possibilitou maior economia de tempo, evitando que toda a produção parasse 

e, consequentemente, aumentando a produtividade. O regime de contratação 

foi utilizado nas indústrias de armas, ferrovias e na fabricação de máquinas de 

escrever da Remington. O aumento da fabricação de armas é notável, como 

pode ser observado no caso da Winchester: 26 mil armas, em 1880; 164 mil 

armas em 1880 e 225 mil, em 1904 (HELOANI, 2003, p. 24). 

Com a concentração técnica e financeira tornou-se necessário criar 

outras formas de gestão. 

Segundo Heloani: 

 

 

Essa transição foi marcada por profunda recessão e pela 
reorganização da economia; os trustes e os cartéis se impuseram 
como instância reguladora dos preços e mercados. O processo de 
concentração técnica traduzia o processo de concentração financeira, 
em que os bancos desempenharam o papel fundamental de captar as 
quantidades de capital necessárias para as novas dimensões 
requeridas por essa concentração técnica. A concentração de 
mercados permitiu a produção em série e os altos lucros. No nível da 
fábrica, a extensão de mercado exigiu a introdução de novos 
instrumentos de trabalho e a redefinição do trabalho para atender à 
velocidade e ao novo ritmo de produção. Esse foi o contexto no qual 
se desenvolveu a administração científica. (HELOANI, 2002, p.11) 
 

 

No início do Século XX, Frederick Taylor, desenvolveu a administração 

científica. Em 1911, publicou a obra The principles of scientific management, 

que modificou as concepções na organização do trabalho e no processo 

produtivo, com objetivo de obter o maior aproveitamento possível para 

aumentar e melhorar a produção e conseguir maiores lucros. O novo modelo, 
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estabelecido com estudos dos tempos e movimentos realizados pelos 

operários, aumentou o ritmo e a intensificação do trabalho. Taylor critica o 

subtrabalho, considerado como trabalho ineficiente, com baixo rendimento e 

ineficiência. Propõe “o máximo de prosperidade para o empregador e para 

cada trabalhador” (TAYLOR, 1967 apud DAL ROSSO, 2012, p.58). No entanto, 

a prosperidade máxima deve ser atingida com o mesmo maquinário e o mesmo 

capital já investido, ou seja, o método taylorista promete elevar a intensidade 

do trabalho com a mesma estrutura e o mesmo capital investido (DAL ROSSO, 

2012 p.58 ). As indústrias poderiam modernizar e melhorar os equipamentos, 

além de aumentar o capital fixo e de giro. No entanto, o método de Taylor 

constituía em aumentar a intensidade do trabalho dentro das condições 

técnicas existentes (DAL ROSSO, 2012, p.56). Ele escreve: “prosperidade 

máxima pode existir somente como resultado de produtividade máxima” 

(TAYLOR, 1967 apud DAL ROSSO, 2012, p.58). Nas palavras de Dal Rosso 

(2012) é “desnecessário dizer que produtividade máxima será atingida 

mediante o método de fazer com que o trabalhador forneça diariamente um 

produto dobrado, triplicado ou quadruplicado”. O novo método ampliou a 

intensidade do trabalho.  

O discurso da cooperação inclui prêmios, recompensas e estímulos 

financeiros para aqueles que apresentam sugestões eficientes quanto aos 

métodos, aprimoramento das máquinas e processos de trabalho, e “dessa 

forma, a administração científica pretende continuar subliminarmente o 

processo de modelização da subjetividade do trabalhador” (HELOANI, 2002, 

p.22). 

Há um espaço pedagógico na hierarquia e nas relações de poder. A 

personalidade do trabalhador individualizado passa a ser conhecida. Assim, o 

empregado pode ser corrigido, comparado e reorientado. O discurso utilizado 

nas empresas privilegia a ambição do trabalhador de forma individual, pois 

Taylor acredita que quando os homens trabalham em grupo, o rendimento 

piora. Cabia ao departamento de planejamento organizar as tarefas. Foram 

criados modelos e critérios comparativos entre empregados, além do controle 

de desempenho. Os relatórios transformam o trabalhador em objeto de poder, 
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uma vez que suas potencialidades e periculosidades são catalogadas 

(HELOANI, 2002, p 20-25). 

Os princípios e pressupostos acima não foram suficientes para aplacar 

os conflitos entre as indústrias e os sindicatos. As reduções salariais tornaram 

a cooperação entre trabalho e capital muito difícil. Houve greves em diversos 

estados dos EUA. O patronato tentou aniquilar sindicatos. 

O taylorismo foi implantado em momentos de crises tanto na França 

quanto nos EUA, no início do século XX. Consolidou-se com o chegada da 

Primeira Guerra Mundial, em razão de sua utilidade na fabricação de material 

bélico. Mesmo com oposições de sindicatos, o método se espalhou pelo 

ocidente e também foi introduzido pelo regime soviético com a tomada do 

poder pelos bolcheviques.   

Nos anos 20, o método taylorista se consolidou tanto na Europa como 

nos EUA, e começou a ser adotado em setores de finanças, vendas, escritórios 

e administração pessoal (HELOANI, 2002, p. 42). No Brasil práticas do modelo 

taylorista ainda são encontradas.  

Picchiai (2006) aponta a organização do trabalho hospitalar como um 

dos exemplos de aplicação dos princípios tayloristas: os estudos de 

movimentos e tempos estão previstos em manuais de serviços e 

procedimentos; o controle cerrado pelo cartão de ponto que chega a ser 

marcado quatro vezes ao dia; salas envidraçadas onde os chefes possuem 

visão dos subordinados; a entrega de tarefas não especializadas para o 

trabalhador não qualificado, que são treinados para exercê-las, como é o caso 

dos empregados terceirizados que respondem pela limpeza e higiene 

hospitalar; o padrão de produção, por exemplo, número de consultas por hora, 

número de exames realizados por dia, “determinam modus operandi, onde o 

ritmo e os procedimentos de trabalho não pertencem mais ao agente de saúde 

e sim à gerência” (PICCHIAI, 2006). 

Concomitantemente à concretização do modelo taylorista surgiu o 

fordismo, que desenvolveu a linha de montagem proposta por Henry Ford. Com 

os dois modelos de gestão, ocorreram aumento na produção e a queda dos 

números de empregados (HELOANI, 2002, p. 42-43). 
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5.2 Fordismo e Toyotismo 

 

 

O Fordismo é método de racionalização da produção em massa, que 

teve início na indústria automobilística Ford, nos Estados Unidos, onde 

utilizavam esteiras de montagem de produção. A esteiras rolantes levavam o 

chassi do carro e as demais peças a percorrerem a fábrica, enquanto os 

operários, distribuídos lateralmente, iam montando os veículos. O operário era 

submetido a movimentos ininterruptos e repetitivos, comportando-se de forma 

mecânica e passiva. O método fordista, conjugado à redefinição dos 

movimentos, tempos e funções no processo de trabalho (taylorismo), gerou 

grande aumento da produtividade.   

Segundo Gramsci: 

 

 

Taylor expressa com brutal cinismo o objetivo da sociedade 
americana: desenvolver em grau máximo no trabalhador, os 
comportamentos maquinais e automáticos, quebrar a velha conexão 
psicofísica do trabalho profissional qualificado, que exigia uma certa 
participação ativa da inteligência, da fantasia, da iniciativa do 
trabalhador, e reduzir as operações produtivas apenas ao aspecto 
físico maquinal. Mas, na realidade, não se trata de novidades 
originais: trata-se apenas da fase mais recente de um longo processo 
que começou com o próprio nascimento do industrialismo, que é uma 
fase mais intensa do que as anteriores e se manifesta sob formas 
mais brutais, mas que também será superada através da criação de 
um novo nexo psicofísico de um tipo diferente dos anteriores e, 
certamente, de um tipo superior. Ocorrerá inelutavelmente uma 
seleção forçada: uma parte da velha classe trabalhadora será 
impiedosamente eliminada do mundo do trabalho e, talvez, do mundo 
tout court. (GRAMSCI ,1978, p. 266) 
 

 

As novas formas de produção e organização desenvolvidas nos EUA 

impuseram um novo perfil ao trabalhador. Em razão de sua formação e 

composição histórica, a América do Norte acaba por proporcionar o tipo de 

trabalhador que atendia às necessidades do Capital, tendo em vista algumas 

características naturais como a “composição demográfica racional”, que 
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pressupõe a homogeneidade social e a funcionalidade das classes sociais no 

sistema produtivo.  

De acordo com Gramsci (1978). 

 

 

A velha camada plutocrática gostaria de conciliar o que parece 
inconciliável: a velha e anacrônica estrutura sócio-demográfica 
européia, com uma forma moderníssima de trabalhar, como aquela 
oferecida pelo tipo americano mais aperfeiçoado, a indústria Henry 
Ford [5]. É por isso que a introdução do fordismo encontra tantas 
resistências “intelectuais” e “morais” e ocorrem formas 
particularmente brutais e insidiosas, através da mais extremada 
coerção.(GRAMSCI, 1978, p. 242) 
 

 

“A implantação das esteiras rolantes que levam as peças do produto a 

ser fabricado até os trabalhadores, determinando o ritmo de produção, fizeram 

com que as tarefas se tornassem muito desgastantes e repetitivas, 

ocasionando a economia do pensamento e redução dos movimentos do 

operário”( FORD apud HELOANI, 2002, p.45).  

A utilização das esteiras permitiu a produção em série e alta 

produtividade. 

Consoante Heloani, os princípios da teoria da eficiência do fordismo são:  

 

 

O primeiro principio que visa obter um rendimento cada vez maior dos 
recursos de uma empresa é o relativo à intensificação e consiste em 
reduzir o tempo de produção, com a rápida utilização dos 
componentes e matérias-primas e acelerada colocação da 
mercadoria no mercado.  
O segundo princípio, que tal como o primeiro é concernente ao fator 
tempo é o da produtividade, e consiste em otimizar a capacidade 
produtiva de cada elemento da fábrica, ou seja, aumentar 
principalmente o ritmo de trabalho do capital vivo, leia-se mais-valia 
relativa. Para tanto, a linha de montagem e a especialização do 
trabalhador tiveram um papel fundamental.  
Por último, temos o terceiro princípio, que é relativo ao fator material 
e ser denominado princípio da economicidade. Este tem por meta 
reduzir ao mínimo possível o volume de matéria em curso, de 
maneira que uma quantidade de produto - no caso automóveis e 
tratores - já esteja sendo ofertada e vendida antes do pagamento dos 
salários e das matérias-primas utilizadas.  
Como se pode perceber, não há nenhuma fórmula mágica no modelo 
fordista de produção. O "milagre" consiste em receber o valor do 
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produto antes do vencimento do prazo de pagamento da matéria-
prima adquirida, assim como de salários. (HELOANI, 2003, p. 55) 

 

 

O atendimento às necessidades fundamentais dos operários – através 

do Estado e da própria indústria – era associado às políticas puritanas que 

asseguravam à indústria o equilíbrio psicofísico dos trabalhadores. 

Conforme Heloani: 

 

 

Indícios de alcoolismo ou “desarmonia conjugal” eram apenados com 
rebaixamento salarial, num autêntico processo de” modelização” e 
“dociliação” fabril. Assim, não só produziam carros confiáveis em 
larga escala, mas também obtinha-se a garantia do fornecimento 
contínuo de trabalhadores disciplinados e dependentes financeira e 
emocionalmente da organização (HELOANI, 2003, p.53).  

 

 

Segundo Souza (1991) Henry Ford preocupava-se, em vista disso, com 

a vida íntima e privada de seus trabalhadores.  

 

 

Para tanto, Ford criou igrejas e implantou programas de educação, 
com a finalidade de prover uma orientação moral de ensinar a língua 
inglesa, e com isso, “incutir valores americanos e construir o american 
way of life”, como o ambiente dentro do qual se promoveria o 
enquadramento dos trabalhadores beneficiários de altos salários. 
(SOUZA, 1991, p.65) 
 

 

Padrões de conduta impostos, disciplina, dependência financeira e 

emocional da organização, criaram um processo de “modelização” e 

“docilização” fabril (HELOANI, 2003, p.53). A criação de escolas por Henry 

Ford anteciparam o que, no final da décadas de 1980, era chamado de 

“educação corporativa”, que tinham por finalidade “conseguir  direcionamento 

sobre o processo de aprendizagem, amarrando e definindo modelos de 

sistemas educacionais a metas e resultados organizacionais que atendam 

melhor às necessidades guiadas pelo mercado” (HELOANI, 2003, p. 53) 
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A construção da nova hegemonia capitalista alterou não só o modo de 

produzir, como também a forma, inclusive, de como os homens produziam sua 

existência. 

Na concepção de Gramsci, o taylorismo/fordismo ultrapassa um conjunto 

de métodos para organizar o trabalho, pois envolvia uma combinação de 

princípios que coagia, persuadia e cooptava os trabalhadores para além de 

suas ações no ambiente de trabalho, conformando um modus vivendi útil à sua 

exploração pelas classes dominantes. Gramsci aponta o controle da vida 

privada dos trabalhadores e a mecanização do trabalho e do próprio 

trabalhador: 

 

 

Esta humanidade e espiritualidade não pode realizar-se, senão no 
mundo da produção e do trabalho, na criação produtiva; esta era a 
máxima do artesão, do demiurgo, quando a personalidade do 
trabalhador se refletia completamente no objeto criado, quando era 
forte a ligação entre arte e trabalho. Mas é justamente contra esse 
humanismo que luta o novo industrialismo.(GRAMSCI, 1978, p. 265) 

 

 

Consoante Souza: 

 

 
Nessa reforma associou-se o uso da força policial e repressiva – 
criada para identificar militantes e coibir a ação sindical nos limites da 
FMC (Beynon,1984:44-45) aos mecanismos “compensatórios” e 
“incentivadores”, como altos salários e outros benefícios”. (SOUZA, 
1991, p.64) 
 

 

O americanismo é um instrumento para a existência do fordismo; é a 

regulamentação racional da sociedade, dentro e fora da fábrica; no âmbito 

público e no privado. 

Existiam em torno de 150 inspetores domiciliares que acompanhavam os 

hábitos privados dos empregados; Ford exigia que seus funcionários fossem 

oficialmente casados e por temer o sindicalismo de classes, possuía um 

“Serviço Especial” com 3.600 homens habilitados, para espionar e caçar líderes 

trabalhistas tendo em vista a aproximação física dos empregados na linha de 
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montagem, o que poderia levá-los a diversos tipos de reivindicações, os 

trabalhadores que falavam idiomas distintos eram misturados para impedir e 

dificultar ações coletivas mais radicais (HELOANI, 2003, p. 53;55). 

Ford fez um acordo geral que aumentou o salário nominal de 2,5 para 5 

dólares ao dia (five dollars day). A intenção foi terminar com a grande 

rotatividade, pois, para continuarem recebendo o salário duplicado, os 

operários faziam de tudo para permanecerem na Ford Motor Company. Dessa 

forma, as funções na linha de produção continham trabalhadores que ficavam 

por mais tempo na empresa, aumentando a prática em determinada função e 

diminuindo o tempo de cada movimento. Além disso, ao impedir a alta 

rotatividade dos trabalhadores, economizava-se dinheiro gasto em sua 

preparação e treinamento.  

O five dollars day não beneficiava todos os trabalhadores. Não se 

favoreciam dele os operários que tivessem menos de seis meses na empresa, 

os jovens menores de vinte e um anos e as mulheres.  

Esse novo modelo organizacional também fragilizava a luta de classes e 

a organização sindical, ao cooptar intelectuais orgânicos aos cargos 

administrativos e fragmentava para além das funções do processo de trabalho, 

a própria classe trabalhadora.  

Expõe Simionatto: 

 

 

Não há dúvida de que as classes dominantes, àmedida que têm força 
política, econômica e às vezes até cultural, possuem uma imensa 
capacidade de atrair intelectuais. Uma classe é tanto mais forte e 
mais sólida em sua dominação quanto mais é capazde assimilar os 
intelectuais mais importantes, oriundos dessas classes subalternas. 
(SIMIONATTO 2004, p. 55). 

 

 

Gramsci (1978) demonstra em seu ensaio que um conjunto integrado de 

estratégias de consenso e coerção são fundamentais para a construção da 

sociedade industrial do tipo “Americanismo e Fordismo”, onde a adaptação é 

fator determinante para o desenvolvimento das condições econômicas de 

produção. 
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O fordismo foi possível nos EUA em função da racionalidade 

demográfica, da possibilidade de salários melhores e dos benefícios sociais, do 

deslocamento do eixo hegemônico da economia para a indústria e do bloqueio 

do sindicalismo. 

As condições preliminares ao fordismo e a racionalidade da produção 

potencializaram uma importante modificação do processo produtivo dos EUA, o 

deslocamento do eixo produtivo para a indústria. É nela e por ela que a 

sociedade americana estabeleceu sua primazia: o eixo da sociedade é ela e 

para ela; a hegemonia nasce na (e da) fábrica. O Fordismo também ampliou o 

consumo ao transformar trabalhadores em potenciais consumidores. O 

aumento de produtividade, ao ser repassada para os salários, possibilita o 

aumento de consumo e investimento. Dessa forma, “o fordismo transcende um 

método de gestão microeconômico e se converte em um projeto de regulação 

da economia” (HELOANI,2002, p.48). 

Taiichi Ohno define que o ano de 1973 “deve ser  tomado como o marco 

pelo qual  toyotismo se impôs ao mundo, dado que naquele momento ficou 

explícito que o sistema de produção em massa não mais se aquedava a um 

mundo com baixo crescimento econômico e com restrições de demanda”.   

(DAL ROSSO, 2008, p. 63)   

Taiichi Ohno criticava o desperdício, a superprodução, transportes 

desnecessários, defeitos de produção, estoques não vendidos e tempos de 

espera. 

Por sua vez, a reorganização da produção deveria aumentar a eficiência 

da mão de obra empregada. Os movimentos dos trabalhadores que não 

acrescentassem valor ao trabalho total devem ser reduzidos a zero. Segundo 

Taiichi Ohno “reduzir efetivos não tem sentido se não conduzir à redução da 

parte do trabalho sem valor agregado no trabalho total. O ideal é atingir zero 

por cento. Essa foi minha obsessão no processo de elaboração do sistema 

toyotista  de produção”(TAIICHI OHNO, 1989, p. 67 apud DAL ROSSO, 2008, 

p. 63). 

Consoante se desprende das palavras de Taiichi, aumento da eficiência 

dos funcionários torna-se uma obsessão. 
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Segundo Dal Rosso (2008, p.65) no ano de 1950 a redução de efetivos 

foi conseguida por um processo traumático com enfrentamento do sindicato por 

meio de greve dos trabalhadores. A Toyota não readmitiu os empregados 

A Guerra da Coréia, ocorrida entre 25 de junho de 1950 e 27 de julho de 

1953, beneficiou o Japão, pois os países em conflito fizeram volumosas 

encomendas ao Japão, que ficou incumbido de produzir roupas, suprimentos 

para as tropas na frente de batalha, além de caminhões Toyota. 

Apesar de voltar a operar plenamente os empregados não foram 

recontratados. Os pedidos crescentes puderam ser atendidos sem aumento do 

efetivo. Segundo Taiichi Ohono, o aumento  produção sem necessitar de 

contratar trabalhadores foi resultado da “criatividade, do esforço e do talento” 

(TAIICHI OHNO, 1989, p. 67 apud DAL ROSSO, 2008, p. 65)   

Consoante DAL ROSSO: 

 

 

Deixada de lado a mistificação ideológica do recurso á “criatividade e 
ao “talento”, impunha-se aumentar a produtividade dos trabalhadores, 
o que foi obtido pela empresa mediante um movimento duplo: atribuir 
a cada trabalhador o cuidado de diversas máquinas, inclusive aquelas 
que realizavam tarefas diferentes, o que implicava uma reconversão 
do trabalho especializado em trabalho polivalente” (DAL ROSSO, 
2008, p.65). 
 

 

As máquinas realizam atividades diversas. Um trabalhador passa a 

operar máquinas distintas. O toyotismo caracteriza-se pelo polivalência do 

trabalho, em oposição ao sistema fordista, que se estrutura na especialização.  

A polivalência aumenta a intensificação do trabalho, pois implica em 

conhecimento de operações diversas, aumento de concentração e atenção. 

Segundo Dal Rosso (2008, p. 66) a partir dos anos 1950, com a 

finalidade de ultrapassar o fordismo, a Toyota começou a testar a produção por 

tempo certo. O sistema just in time, trouxe novas mudanças na organização do 

trabalho. Nesse sistema, é produzido o que o somente o que mercado 

demandar, no momento certo e na quantidade solicitada. Segundo Heloani 

(2003, p. 133) o sistema Just in time: 
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É um sistema de controle de estoques em que as partes e 
componentes são fabricados e entregues nas diferentes seções um 
pouco antes de sua utilização. Assim, os estoques podem ser 
mantidos  em um nível relativamente baixo (estoque mínimo), à 
medida que as peças são entregues pelos fornecedores de modo que 
seja adicionadas no momento exato, ou então muito próximo dele. 
Em outras palavras, o sistema just in time (JIT), se bem implantado, 
deverá levar “a peça certa, no lugar certo, no momento certo”. Esse 
sistema pressupõe maior confiança em todos os membros 
envolvidos, principalmente nos operários, pois estes podem sustar o 
processo produtivo se algum componente, ou mesmo produto final, 
não estiver como foi estipulado, ou seja, dentro dos padrões de 
qualidade.” 

 

 

O toyotismo torna-se um dos referenciais para o novo modelo de gestão 

da produção pós-fordista.  

 

 

5.3 Pós-Fordismo e a Nova Administração Pública 

 

 

A partir dos anos 1970 o fordismo entra em declínio. Fatores 

contribuíram para a crise, entre eles o aumento dos custos dos salários, queda 

na produção, saturação de mercados de consumo, onda inflacionária e a crise 

no petróleo, o que levou a restruturação da economia e o reajustamento social 

e político (HASS, 2012, p.23). Ao final dos anos 70, começaram processos de 

reformas dos Estados Ocidentais, o que ocasionou também,modificações nas 

Administrações Públicas dos mesmos países (JÚNIOR, 2014, p.02). 

A recessão de 1974-1975 antecipa a reorganização do trabalho. Houve 

redução de empregos e salários e novas tecnologias poupadoras de mão de 

obra foram difundidas, ocasionando quedas nos investimentos. Terminou o 

primado fordista que consistia em aumentar a produtividade e repassá-la aos 

salários. 

Nas palavras de Heloani:  

 

 

O fim da sociedade de consumo acaba por levar ao fim do Estado-
previdência para que as empresas pudessem ter recursos mais 
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adequadosainternacionalização da economia. Não é por acaso que, 
após essa recessão, o capital abre uma ofensiva contra o "Estado-
inoperante-custoso" através do monetarismo. Argumentava o capital 
que seria necessário reduzir os impostos para diminuir a presença 
estatal causadora da inflação. A diminuição das atribuições do Estado 
permitiria a difusão de uma série de serviços privados mais eficientes 
e baratos para o consumidor final. Assim, começava a tomar forma o 
projeto de "modernidade" dos “serviços públicos” (HELOANI, 2002, 
p.87).  
 

 

Nessa conjectura de crises, surge uma nova reestruturação na 

organização do trabalho. Novas experiências foram realizadas no lugar do 

taylorismo e fordismo.  

Em busca de benefícios econômicos as plantas industriais apresentam 

maiores mobilidades, instalam-se em países economicamente mais vantajosos 

com desconcentração da produção. Uma das consequências é o aumento do 

desemprego e o desmantelamento dos sindicatos mais fortes do período 

fordista. Evidencia-se a precarização do trabalho que provoca a redução do 

salário, dos benefícios legais e coletivos, a rotatividade dos trabalhadores no 

local de trabalho e o retrocesso das garantias e direitos conquistados. O 

trabalho torna-se flexível a fim de adaptá-lo às exigências do mercado com 

redução de custos. 

As mudanças na organização produtiva causadas pelo novo regime de 

acumulação do capital claramente visaram à redução do custo do trabalho. 

Quando a lógica financeira se sobrepõe à lógica da produção, os trabalhadores 

efetivos são considerados como um custo que deve ser reduzido.  

Uma das modificações na organização do trabalho é a fragmentação 

sistêmica das empresa com a constituição de uma empresa-sede, que 

centraliza sua atividade-fim e reúne uma série de empresas satélites para 

desenvolver atividades que antes eram realizadas dentro do próprio negócio, 

aumentando consideravelmente o fenômeno da externalização por meio da 

terceirização, também denominada de subcontratação (ALVES, 2000, p.57). 

O novo modo de organização do capital modificou a estruturação das 

empresas, que, de estrutura verticalizada, passa para organização 

horizontalizada e descentralizada, o que tem levado à intensa utilização da 
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terceirização como instrumento de gestão.  

A modificação no sistema produtivo com o novo padrão de acumulação 

flexível que substitui o sistema de produção em larga escala, promove no 

mercado de trabalho uma crescente flexibilização, o que leva à crescente 

desregulamentação das formas clássicas de contratação da força de trabalho. 

Assim, nos deparamos com várias formas de precarização do trabalho, 

por exemplo: a subcontratação, o trabalho temporário,  trabalho parcial, 

demissão de empregados para que os mesmos constituam pessoas jurídicas, 

com o único intuito de continuar prestando serviço ao antigo empregador sem 

que o mesmo tenha encargos trabalhistas e previdenciários, bem como, a  

demissão de funcionários de um determinado setor com a finalidade única e 

precípua de substituí-los por mão de obra terceirizada.  

É notório o enfraquecimento dos trabalhadores, sua perda de autonomia 

e o desmantelamento dos sindicatos fortes, característicos do período fordista. 

Tal cenário ainda é agravado pelo impacto da globalização e do 

neoliberalismo nas relações sociais e laborais, a flexibilização das normas 

garantidoras do direito do trabalho, relocalização industrial, a restruturação 

produtiva com redução dos custos operacionais e aumento de produtividade, o 

lucro imediato e a competitividade acirrada.  

Heloani, de forma sintética, sinaliza para a importância da distinção entre 

liberalismo e neoliberalismo. 

 

 

Como ideias recorrentes no contexto neoliberal, temos a estabilidade 
monetária (com a contenção de gastos com obras sociais), reformas 
fiscais (redução de impostos sobre os rendimentos mais elevados) e 
um Estado forte em sua capacidade de sanear as finanças e intimidar 
os sindicatos. É importante e interessante atentar que, atualmente, na 
Europa, quando se fala em liberalismo, refere-se, mormente, a uma 
abordagem econômica tradicionalmente de direita, conservadora. 
Entretanto, faça-se justiça:  liberalismo, tal como concebido nos 
séculos XVII e XVIII, na Inglaterra, França e nos Estados Unidos, era 
mais coletivista do que o atual neoliberalismo, porque se opunha ao 
arbítrio, ao dogma, à opressão e às monarquias absolutistas, enfim, 
pareava o Iluminismo e o projeto filosófico da modernidade. Por 
essas razões, preferimos usar o vocábulo neoconservadorismo, bem 
mais apropriado, em nosso entender, a certas políticas atuais, 
nomeadamente na área da educação. (HELOANI, 2018, p.182) 
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Somado a esses fatores, temos a lógica da rentabilidade financeira, que 

se impõe às estratégias de produção. Tomemos as palavras de Gaulejac sobre 

a flexibilidade máxima do mercado de trabalho: 

 

 

[...] A exigência de uma informação permanente dos mercados 
financeiros leva a reviravoltas estratégicas e ajustamentos brutais, 
que não são mais decididos em função de considerações industriais e 
sim para responder às “inquietudes” dos mercados. Para não publicar 
resultados que acarretam uma perda de confiança dos acionistas, os 
que decidem põem em ação planos de redução dos custos e, 
portanto, dos efetivos, com risco de perturbar duravelmente a 
produção. Como se fosse necessário que à volatilidade dos mercados 
financeiros correspondesse uma volatilidade do mercado de trabalho: 
multiplicação de empregos precários, temporários, contratos com 
duração determinada, demissões brutais. Tudo é bom para favorecer 
uma flexibilidade das políticas de contratação e demissão, a fim de 
responder permanentemente às supostas exigências do mercado 
financeiro. As chamadas políticas de “recursos humanos” consistem 
em desenvolver uma flexibilidade máxima do mercado de trabalho. 
(GAULEJAC, 2007, p.43)  

 

 

Diante da exigibilidade da redução contínua de custos temos a plena 

expansão do processo de precarização. As empresas conseguem alcançar a 

flexibilidade, pois eliminam os custos de contratação e de demissão.  

A terceirização tem se mostrado como uma das principais formas de 

flexibilização do trabalho, uma vez que a responsabilidade de gestão e dos 

custos são transferidas para um terceiro, o que libera o tomador de serviços 

das obrigações trabalhistas. A terceirização ampla e sem critérios também 

desestrutura as categorias, enfraquecendo o movimento sindical com reduções 

dos direitos trabalhistas e coletivos. O terceirizado nem sempre se identifica 

com qualquer categoria profissional, seja do tomador de serviços, seja de seu 

empregador, que muitas vezes sequer tem um ramo de especialidade, 

fornecendo mão de obra nos mais diversos segmentos de atividade.  

Diniz destaca alguns dos efeitos negativos da terceirização: 

 

 

1) responsável pela criação de empregos precários e eventuais.; 2) 
pode ser causa de desemprego e subemprego; 3) é causa de 
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redução salarial, pois que algumas empresas visam com a 
terceirização pagar menos do que pagariam aos especialistas se 
fossem seus empregados [se assim não fosse qual a razão de 
‘terceirizar’?]; 4) ocorre uma piora sensível nas condições de saúde e 
segurança no trabalho dos empregados prestadores de serviços, com 
eliminação de benefícios sociais diretos e indiretos; 5) traz 
insegurança no emprego, já que ocorre uma ampliação da 
rotatividade de mão-de-obra; 6) permite degradação do ambiente de 
trabalho e das condições de segurança e higiene, já que as 
subcontratadas geralmente não têm a estrutura das empresas 
contratantes; 7) gera o paradoxo de existir dois patrões a comandar o 
processo, ou, em certos casos, de inexistir patrão definido; 8) 
desintegra a identidade de classe dos trabalhadores; 9) dificulta a 
filiação, organização e militância sindical; 10) com a terceirização é 
patente a tendência de individualização das relações profissionais; 
11) ocorre em maior número a instalação ou deslocamento de 
empresas para regiões de fraca industrialização, de ‘incipiente 
organização sindical’; 12) a terceirização pode ser considerada um 
instrumento para combater o movimento sindical e as conquistas dos 
trabalhadores. (DINIZ, 1996, p.205) 
 

 

O pós-fordismo “significa a consolidação da ofensiva empresarial em 

pelo menos três itens: a desindexação dos salários, a produção 

internacionalizada e o “Estado-Providência” reduzido a alguns poucos 

programas” (HELOANI  2002, p.92). 

Nesse cenário de flexibilização sobreveio uma enorme ascensão dos 

grandes agentes financeiros que passaram a controlar as gigantes 

transnacionais concentradas em conglomerados, em prejuízo das indústrias 

voltadas para a produção doméstica em ampla escala. Para tanto, o papel do 

Estado foi imperioso para a alteração dos sistemas institucionais a fim de 

garantir todas as mudanças provocadas pelo neoliberalismo. 

Nesse contexto, surge a “Nova Gestão Pública” (NGP) que sustentou, 

para a administração pública, a aplicação dos princípios da “eficiência, 

accountability e a separação, no plano governamental, de política e gestão, ou 

seja, as privatizações em benefício de um mercado maior para o setor privado” 

(GARDUCCI, 2014, p.46). 

Na década de 80, surge a ideia de reforma do setor público para reduzir 

o tamanho do Estado. No entanto, o papel do Estado foi essencial à proteção 

do regime de acumulação capitalista, tanto para gerar um clima de negócios ou 

de investimentos adequados aos empreendimentos capitalistas quanto para 
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afiançar a integralidade do sistema financeiro e solvência das instituições 

financeiras, em prejuízo do bem-estar da população. Ocorreu uma modificação 

na atuação do Estado, que diminuiu a promoção dos direitos sociais, porém 

mantendo-se fundamental para o regime de acumulação financeira 

(GARDUCCI,2014, p.46). 

Nesse sentido, Chesnais: 

 

 

O triunfo atual do “mercado” não poderia ser feito sem as 
intervenções políticas repetidas das instâncias políticas dos Estados 
capitalistas mais poderosos, os Estados Unidos, assim como os 
outros países membros do G7. Graças a medidas cujo ponto de 
partida remonta a “revolução conservadora” de Margaret Thatcher e 
de Ronald Reagan dos anos 1979-1981, o capital conseguiu fazer 
soltar a maioria dos freios e anteparos que comprimiram e 
canalizaram sua atividade nos países industrializados. O lugar 
decisivo ocupado pela moeda no modo de produção capitalista deu à 
liberalização e à desregulamentação um caráter e condições 
estratégicas. Foi por meio delas que a difusão internacional fez-se 
através da Europa e do Japão.  Na França, foram as reformas do 
mercado financeiro e a regulação bancária de 1984-1986, sob os 
ministérios de Pierre Bérégovoy e de Edouard Balladur, que abriram a 
via para a dominação atual dos mercados financeiros. Sem a ajuda 
ativa dos Estados, os FMN e os investidores financeiros institucionais 
não teriam chegado às posições de domínio que sustentam hoje e 
não se manteriam tão à vontade nessas posições. A grande liberdade 
de ação da qual eles gozam no plano doméstico e a mobilidade 
internacional quase completa que lhes foi dada, necessitaram de 
inúmeras medidas legislativas e reguladoras de desmantelamento de 
instituições anteriores e de colocação no lugar das novas. 
(CHESNAIS, 2001, p.10-11) 
 

 

No cenário pós-fordista, os países em desenvolvimento contraíram 

dívidas externas para financiar o desenvolvimento tecnológico e modernizarem 

o aparelho de exportação, desde que importassem mercadorias no mesmo 

montante e se submetessem à fiscalização e supervisão de suas políticas 

econômicas, gerando uma relação de dependência e intervenção do Fundo 

Monetário Internacional (FMI).  

Segundo Heloani (2018, p.187), em 1994, o Banco Mundial defendeu a 

adoção de mecanismos de gestão do setor privado pela administração pública. 

A Nova Gestão Pública teve início nos Estados Unidos, Inglaterra, 

Austrália e Nova Zelândia, no final da década de 1970, e efetivou-se nos anos 



184 
 

 

de 1980 em consonância com os pressupostos pré-fordistas (HELOANI, 2018, 

p. 186). 

Consoante Heloani: 

 

 

O conceito da New Public Management (NPM)  ou Nova 
Adninistracção Pública foi elaborado no contexto econômico , 
ideológico e sociocultural do neoliberalismo. É fruto das reformas 
administrativas ocorridas na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na 
Nova Zelândia e na Austrália, no final da década de 1970, e 
consolida-se nos anos 1980, em plena harmonia com os 
pressupostos pós-fordistas . A maior parte dos estudiosos acredita 
que a Inglaterra foi precusora da NPM. A diminuição de servidores 
(fazer mais com menos), a redução do setor público em geral 
(enxugar a máquina pública) e o peso do custo do Estado para o 
setor produtivo (diminuir o custo Brasil, por exemplo) constituíram – e 
ainda se apresentam – verdadeiros mantras nas agendas de seus 
defensores (HELOANI, 2018, p.186) 

 

 

Entre as características da Nova Administração Pública, podemos 

destacar a diminuição dos custos, a redução do setor público e de seus 

servidores. Nesse sentido, eficiência é conseguir produzir o máximo com os 

recursos disponíveis mesmo que não sejam suficientes.  

A Nova Administração Pública coloca o indivíduo como um instrumento 

para obtenção de resultados, exigindo cada vez mais o envolvimento subjetivo 

do servidor público. Requer do funcionário polivalência, flexibilidade, 

multifuncionalidade, formação continuada, adaptação às modificações 

tecnológicas, criatividade, abertura para mudanças no ambiente laboral, 

iniciativa, eficiência, comprometimento, desempenho, grande produtividade e 

foco nos objetivos e metas determinadas. As estatísticas, índice de 

desenvolvimento, índices de qualidade, rankings, avaliações e normas, são 

produzidas, tendo por finalidade o desempenho, a performance, e as metas a 

serem alcançadas. A racionalidade, a autonomia e a competitividade estão 

presentes na nova cultura organizacional. O trabalho dos servidores é 

constantemente controlado e avaliado. As atividades são medidas de forma 

contábil com critérios que incentivam mais os resultados que os meios e a 

qualidade do serviço. A medida comparativa e a classificação em rankings 
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tornam-se obsessivas. A avalição se torna instrumento de poder na medida que 

compara, classifica, valoriza ou desvaloriza comportamentos, ocasionando um 

sistema de alta competição. As cobranças no cumprimento de metas e prazos, 

aliadas ao modelo competitivo oriundo da iniciativa privada, ocasionam a 

intensificação do trabalho (HELOANI, 2018, p.191-196).  

A implantação dos conceitos de qualidade, eficácia e avaliação não 

impediram a burocracia e a corrupção no âmbito da administração pública e da 

gestão incompetente de prioridades. Fatores que contribuem para a 

manutenção de indicadores sociais tão baixos. 

Segundo Júnior: 

 

 

Christopher Hood (1991, p.04 e 05) foi quem primeiro definiu a “Nova 
Gestão Pública”, a partir da conjunção de sete elementos: 
profissionalização da gestão nas organizações públicas; padrões de 
desempenho e medidas de avaliação com objetivos mensuráveis e 
claramente definidos; ênfase no controle e nos resultados; 
desagregação das grandes unidades do setor público; introdução da 
competição no setor público; uso de práticas de gestão do setor 
privado; ênfase na disciplina e na utilização dos recursos, cortando 
custos e procurando maior eficiência e economia (JÚNIOR, 2006, p. 
177).  
 

 

No Brasil, a Nova Gestão Pública (NGP) foi implantada pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995. Para tanto, Luiz Carlos Bresser 

Pereira assumiu o Ministério da Administração Federal e a Reforma do Estado.  

Para Cardoso: 

 

 

Mudar o Estado significa, antes de tudo , abandonar visões do 
passado de um Estado assistencialista e paternalista, de um Estado 
que, por força das circunstâncias, concentrava-se em larga medida 
na ação direta para a produção de  bens e serviços. Hoje, todos nós 
sabemos que a produção de bens e serviços pode e deve ser 
transferida à sociedade, à iniciativa privada,com grande eficiência e 
com menor custo para o consumidor. (CARDOSO, 2016, p.16) 

 

 

Ocorreram cortes no orçamento público, liberação de mercados, 
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desregulamentação de atividades econômicas, terceirização de parte dos 

serviços prestados pelo Estado e privatização de empresas. Registra-se que as 

privatizações de empresas estatais iniciaram quando foi instituída a Secretaria 

Especial de Empresas Públicas em 1979, após, substituída pela Comissão 

Especial de Privatizações em 1981. Houve expansão das privatizações no 

governo Fernando Collor de Mello No entanto, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, a ampliação foi considerável, uma vez que, aboliu no 

âmbito federal a exigência da limitação de capital estrangeiro a 40% do 

controle acionário das empresas privatizadas (ANDREWS; KOUZMIN, 1998, p. 

99). 

Conforme leciona Minella citado por Garducci 

 

 

Socorro ao sistema financeiro e subsídiospara fusão e incorporações 
de instituições  financeiras; manutenção de altas taxas de juros, 
títulos públicos com liquidez e alta rentabilidade; liberação de tarifas 
bancárias; diminuição da carga tributária sobre os bancos; 
privatização de bancos estatais; desregulamentação do sistema 
financeiro  banqueiros nos ministérios e nos partidos de sustentação 
do governo; farta contribuição  dos  grupos financeiros  para as 
campanhas políticas nas eleições municipais, estaduais e  federais, 
incluindo maciça contribuição à campanha do presidente eleito em 
1994 [e reeleito em 1998]; bloqueio às iniciativas de criar uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o sistema financeiro 
nacional; protelação contínua, dentro do Congresso Nacional, da 
regulamentação do Art. 192 que trata do sistema financeiro enquanto 
que as modificações são operadas via resoluções do Conselho 
Monetário Nacional (MINELLA,1997 apud GARDUCCI, 2014, p.52).  
 

 

Em 1994, o Brasil aceitou o perdão de parte da sua dívida em troca de 

instituir reformas neoliberais. Em 1995, Fernando Henrique Cardoso implantou 

“O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”, também conhecido como 

“Reforma Gerencial do Estado”, pautado do movimento da “Nova Gestão 

Pública” (GARDUCCI, 2014, p. 523). Nessas reformas há redução do Estado 

de bem-estar social e das políticas públicas constitutivas dos direitos sociais e 

de cidadania .  

Como destaca Garducci: 
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Nesse período, vale destacar medidas como a Lei  da 
responsabilidade fiscal, também conhecida como  “Lei de 
Irresponsabilidade Social”, por colocar os direitos dos credores acima 
de quaisquer outros direitos,  inviabilizar a promoção de direitos de 
Cidadania garantidos na  Constituição Federal pelos governos  
(municipal, estadual e federal), na medida em que esgotou a 
capacidade econômica de intervenção estatal em prol de uma 
estabilização monetária “necessária” aos ajustes econômicos;início 
da destruição do sistema previdenciário com a imposição  de teto e 
privatização da previdência privada  e reservando-se, assim, fatia 
desse mercado à iniciativa privada; e especialmente, as inúmeras 
privatizaçõe promovidas por Fernando Henrique Cardoso, em que 
entregou setores estratégicos da economia à iniciativa privada”.  
(GARDUCCI, 2014, p.53) 
 

 

Nesse novo ideário, observamos cortes no orçamento público, 

terceirizações, transferências de serviços públicos para organizações não 

governamentais, diminuição do Estado na implantação de políticas públicas e 

introdução do modelo gerencial na administração pública (HELOANI, 2018, p. 

182). Restou clara a intenção de reduzir o papel do Estado como garantidor de 

Direitos Sociais. 

O discurso, utilizado por Luiz Carlos Bresser Pereira, apresentou a 

reforma administrativa como progressista e a reforma do Estado como 

necessária. Vejamos: 

 

 

Escolhido para cargo de ministro, propus que  a reforma 
administrativa  fosse  incluída entre as reformas constitucionais já 
definidas como prioritárias pelo novo governo: reforma fiscal, reforma 
da Previdência social e eliminação dos monopólios estatais. E afirmei 
que,  para podermos  ter uma administração pública  moderna e 
eficiente, compatível com o capitalismo competitivo  em que vivemos, 
seria necessário flexibilizar o estatuto da estabilidade dos servidores 
públicos, de modo  a aproximar os mercados de trabalho público e 
privado.(PEREIRA, 2006, p. 22) 
 

 

Pereira (2006, p. 28-30) pressupõe que na Administração Pública 

Gerencial “os funcionários públicos são merecedores de grau limitado de 

confiança”, devendo haver rígido controle de desempenho, aferido mediante 

indicadores acordados e definidos  

Segundo Pereira (2006, p. 252) a Constituição Federal representou um 
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“retrocesso burocrático e irrealista, pois o país necessitava urgentemente 

reformar sua administração pública de modo a torná-la mais eficiente e de 

melhor qualidade, aproximando-a do mercado privado de trabalho”. Fez críticas 

ao sistema de aposentadorias no serviço público e ao regime jurídico único. 

Afirma que a estabilidade dos servidores públicos, além de custosa, impede a 

eficiência, a contratação de empregados celetistas, além de impedir que a 

desmotivação e a falta de disposição para o trabalho sejam punidas com 

demissão (PEREIRA, 2006, p.253).  

Como se não bastasse, classifica como exagero as exigências de 

concurso público: 

 

 

Autarquias, fundações e até empresas de Economia mista foram 
constrangidas a realizar concursos, quando poderiam ter sido 
simplesmente obrigadas a selecionar seus funcionários de forma 
pública e transparente (PEREIRA, p.254).  

 

 

Os paradigmas instituídos pela Nova Administração Pública, as 

orientações do Banco Mundial e as mudanças decorrentes do pós-fordismo 

também atingiram o Poder Judiciário. 

É nesse contexto de reforma do Estado que aconteceram as mudanças 

na configuração da organização do trabalho da administração pública, e foi 

implantado o gerencialismo no Poder Judiciário e o sistema de metas 

niveladoras do Judiciário. 
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CAPÍTULO 6: JUIZ GESTOR 

 

 

Na obra “O Renascer do Direito”, Dallari questionava se o Direito ainda 

tinha papel relevante na vida social, se tinha se tornado obsoleto o estudo e a 

interpretação de normas cuja precisão é relativa, por dependerem de fatores 

humanos subjetivos e variáveis. Esses questionamentos se davam em razão 

do avanço tecnológico, da crença na qual tudo pode ser medido 

numericamente e em que somente há ciência quando tudo pode ser resumido 

em fórmulas numéricas. (DALLARI, 1996b, p.31).  

Para Dallari (1996b, p.31) “Todos que se ocupam das Ciências Sociais 

em geral sabem que uma das maiores dificuldades para quem estuda os 

fenômenos humanos está na impossibilidade de eliminação dos elementos 

subjetivos”. 

O novo modelo de Poder Judiciário, com a implantação do CNJ pela EC 

45/2004, calcado no gerencialismo, privilegia as metas niveladoras nacionais 

sem diferenciar as particularidades de cada região. 

Além disso, há medição de tempo das decisões judiciais sem considerar 

a sua complexidade. Competitividade e comparação entre tribunais e 

magistrados tornaram-se comuns. Há monitoração e controle constante da 

atividade do juiz, pressão para obtenção cada vez maior de resultados, 

mensuração da prestação jurisdicional e organização judiciária voltada para 

números, quantidade, produção e resultados.  

As mutações do capitalismo, a reforma do Estado, as exigências do 

mercado, o neoliberalismo e a globalização contribuíram para a introdução da 

administração pública gerencial no Poder Judiciário.  

A reforma do Poder Judiciário em diversos países da Europa, da 

América Latina e da África foi direcionada por recomendações do Banco 

Mundial, conforme abordado no subitem 2.9 do Capítulo 2. O Banco Mundial, 

em 09 de dezembro de 2003, anunciou a “Nova Estratégia de Assistência ao 

País (EAP) que orienta o programa para o Brasil no período de 2004 a 2007. 

Após análise, os técnicos do Poder Judiciário relataram que, apesar do avanço, 
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existiam áreas que deveriam ser melhoradas, como: a cobrança de dívidas e 

proteção contra as ilegalidades praticadas pelo setor público, gestão mais 

proativa dos processos judiciais e a implantação de medidas para aumentar o 

desempenho (NETO, 2006, p. 196-197). 

De acordo com registros do CNJ, no primeiro encontro nacional do 

Poder Judiciário, em 25 de agosto de 2008 e no segundo encontro nacional,em 

16 de fevereiro de 2019, foram definidos desafios de gestão. Entre eles: 

 

 

a) é preciso reduzir os custos da Justiça; 
b) vamos buscar a modernização definitiva da Justiça; 
c) gerenciar recursos deve fazer parte da conduta do juiz como 
administrador; 
d) promover o gerenciamento de resíduos produzidos pelos 
Tribunais; 
e) racionalizar o uso de recursos naturais; 
f) é preciso reduzir a relação entre os processos julgados e o total 
deles existentes no Tribunal, de modo a aumentar a produção de 
decisões, contribuindo para a celeridade na prestação jurisdicional; 
g) é preciso fazer uso eficiente dos recursos financeiros, humanos 
e materiais; 
h) o Cidadãonão faz distinção entre as Justiças. Para satisfazer a 
Sociedade é preciso que todas as unidades do Judiciário estejam 
alinhadas e comprometidas com a estratégia; 
i) fortalecer as relações e as articulações entre os setores e as 
instituições interdisciplinares, principalmente com o Poder Executivo; 
j) devemos criar mecanismos para que a Sociedade possa, antes 
de bater à porta do Judiciário, resolver os seus problemas; 
k) fomentar o debate para que a Sociedade participe da solução 
dos problemas: Desjudicialização dos conflitos; 
l) fortalecer o relacionamento com clientes externos; 
m) é preciso fomentar uma mudança de valores e comportamento 
nos magistrados e servidores: Cultura Orientada a Resultados e Foco 
em Desempenho; 
n) estar preparados para a mudança de cultura que a transição 
para o processo virtual exige; 
o) Devemos priorizar as atividades estratégicas (CNJ, 2015d) 
 

 

 

A modernização sempre foi estimulada e buscada. Segundo Laval 

(2019, p.195), a noção de modernização tem boa aceitação. Para muitos não 

importa o teor da reforma e a inovação, basta argumentar que haverá 

modernização para que esta seja sinônimo de progresso e democracia. O atual 
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discurso da modernização examina tudo pelo prisma da técnica. Portanto, 

aqueles que criticam alguns de seus desafios podem ser estigmatizados. 

As ferramentas gerenciais empregadas na iniciativa privada passaram a 

ser utilizadas no Poder Judiciário. O gerencialismo se enraizou nos tribunais 

brasileiros.  

Em 2010, o CNJ publicou: 

 

 
O Judiciário é uma instituição para servir à comunidade não se 
admitindo mais a gestão denominada patrimonial ou regaliana, 
estando superada a administração burocrática. O CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça) e as altas administrações foram sensíveis à 
necessidade de se qualificar para uma administração gerencial (CNJ, 
2010a).  
 

 

Ao juiz sobreveio um novo papel como gestor das unidades judiciárias, o 

que trouxe aumento de sua responsabilidade e carga de trabalho, pois esta 

função foi acrescida às intensas atividades jurisdicionais. Novas habilidades 

passaram a ser exigidas dos magistrados. Os juízes não foram preparados 

adequadamente para a mudança ocorrida no Poder Judiciário. Não basta impor 

novos papéis por meio de resoluções do CNJ e dos tribunais. A assimilação e 

adequação não são resolvidas por portarias e resoluções administrativas. 

Diante de novos encargos surgem conflitos de papéis que podem 

ocorrer de diferentes formas. Por exemplo, quando existem diferentes 

expectativas e pressões para cada papel/função exercido. Tal fato ocorre, 

principalmente, quando os mesmos conflitam com a identidade pressuposta do 

magistrado. 

Nas palavras de Guimarães et al., 

 

 

Operacionalmente, conflitos de papéis podem ser entendidos em 
termos de congruências-incongruências e compatibilidades-
incompatibilidades, com base nos seguintes critérios: 
(a) padrões profissionais, valores e comportamentos definidos para 
um papel específico; (b) tempo, recursos, habilidades e 
comportamentos definidos para o desempenho de um papel; (c) 
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múltiplos papéis que um único profissional deveria desempenhar; e 
(d) os vários recursos organizacionais inseridos nas políticas e regras 
organizacionais (Rizzo, House e Lirtzman, 1970) (GUIMARÃES et al, 
2017, p. 931). 
 

 

Os depoimentos dos juízes 1, 2 e 3 descrevem as situações acima 

relatadas. 

A declaração do juiz 1, 25 anos de carreira no primeiro grau, demonstra 

o aumento da carga de trabalho, cobranças e responsabilidades na condição 

de gestor, como pode ser observado na narrativa a seguir. 

 

 

Hoje há uma preocupação no tribunal, por exemplo, com a questão 
da ergometria, de melhorar os móveis, de acertar melhor as 
condições, os computadores, mas isso não significa que as condições 
humanas de trabalho tenham sido melhoradas. O aumento da 
demanda é responsável, o aumento da quantidade de processo, a 
complexidade dos processos, a cobrança de resultados. Além disso, 
passaram a dar ao juiz uma atribuição que ele nunca teve que era de 
ser gestor da sua unidade de trabalho, e ser gestor não é a mesma 
coisa que ser juiz, não estamos necessariamente preparados para as 
duas coisas, então ser gestor implica em você também ter que 
administrar pessoas, as personalidades, as peculiaridades de cada 
um dos servidores, administrar a própria condição de produtividade 
da sua unidade, que era uma coisa que você não tinha preocupação 
nenhuma com relação a isso. O aumento desta carga emocional, 
vamos dizer assim, e física de trabalho acaba impactando na 
qualidade do trabalho. Então de um lado a gente teve, eu acho, uma 
melhora material nas condições, as instalações de certa forma 
melhoraram, não são as desejadas mas melhoraram, mas nós 
também tivemosaumento de responsabilidades e cobranças. 
Portanto, você acabou tendo piora, digamos assim, naqualidade da 
vida de juiz. Como magistrado eu acho que isso tem sido complicado. 

 

 

O depoimento da juíza 3, 8 anos de magistratura demonstra que o 

tempo gasto na gestão da unidade judiciária interfere na atividade jurisdicional: 

 

 

A função de gestor de Vara pode atrapalhar a atividade jurisdicional. 
O tempo gasto na administração da Vara pode prejudicar as 
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atividades jurisdicionais. Os planos de gestão tomam muito tempo, 
sobretudo na análise dos dados e utilização desses dados para 
diagnóstico e plano de ação. 

 

 

O depoimento do juiz 2, 24 anos de carreira no primeiro grau, nos incita 

a refletir sobre os modelos de gestão e controle implantados no Poder 

Judiciário, a saber:  

 
 

A política de gestão do trabalho que vem sendo implementada pelos 
conselhos superiores, a partir da emenda 45, são centradas 
essencialmente no resultado, na avaliação do resultado de trabalho 
de magistrados, servidores e dos Tribunais como um todo, resultado 
esse que ele vive exclusivamente pela quantidade e velocidade de 
atos processuais, sem nenhuma conexão com aquilo que é o sentido 
do trabalho da magistratura, que não diz respeito à quantidade de 
atos, mas sim diz respeito de um lado à justiça singular que é feita no 
caso concreto, para dar a melhor solução possível no litígio concreto, 
num plano de meta processual a contribuir para a transformação das 
práticas sociais. O trabalho da magistratura passa completamente ao 
largo de todo o mecanismo de gestão que vem sendo incorporado. 
Esse é um modelo que vem de fora para dentro. Esse modelo ele tá 
baseado no mecanismo de gestão e estratégias que têm por 
finalidade basicamente o controle. O objetivo deste mecanismo é 
obter o controle. Um judiciário controlado, transparente, previsível, 
rápido e barato. Essa cesta de atributos, certo, tirando o controlável, 
não é ruim, pois ninguém seria contra um Poder Judiciário que seja 
rápido, previsível  transparente e barato, a questão é reduzir o Poder 
Judiciário à essa cesta de atributos com o peso do atributo da 
controlabilidade. Esse modelo de gestão que está baseado, 
essencialmente, na controlabilidade não referencia ao qualitativo do 
trabalho. 
 

 

A complexidade de cada ação judicial estipula o tempo, a atenção e a 

dedicação do magistrado. É importante destacar que a quantificação do 

trabalho não considera as particularidades e as dificuldades de cada processo.  

Guimarães et al., relatam sobre conflitos vivenciados pelos juízes: 

 

 

Alguns dos conflitos vivenciados pelos juízes têm origem no que ficou 
conhecido como “quantificação do trabalho”, que consiste na 
tendência de transformar tudo que é feito no Judiciário em objetivos 
mensuráveis, incluindo o trabalho realizado pelos juízes mostraram 
que os indicadores de desempenho judicial mais utilizados na 
literatura são relacionados com produtividade e eficiência. A busca 
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por um Judiciário mais eficiente é uma meta assumida em vários 
países. Uma das consequências desse movimento tem sido a adoção 
de indicadores quantitativos para avaliar o desempenho de juízes, o 
que pode ser apontado como uma das razões para o surgimento de 
conflitos no trabalho dos juízes. Outro problema na utilização de 
indicadores objetivos é que a cúpula organizacional pode ignorar o 
fato de que alguns procedimentos são mais complexos do que outros. 
(GUIMARÃES et.al., 2017, p. 932) 

 

 

Depoimento do magistrado 4, 24 anos de carreira: 

 

 

Nós perdemos completamente o vínculo com o sentido do trabalho do 
ponto de vista da justiça singular, da qualidade da justiça singular e 
do ponto de vista da efetividade, do impacto das nossas decisões. 
Esse é um modelo absurdo que nem é eficiente, porque na verdade 
ele considera eficiente realizar muitos atos (jurisdicionais) o que é 
uma noção absurda e deficiente de otimização de números em 
relação a fins. Então, há um resultado muito pior em termos de 
efetividade. Se eu fizer isso muito rápido eu vou ser muito mais 
eficiente, o que é um absurdo, mas esse absurdo mostra o 
deslocamento de sentido que esse modelo de gestão promoveu em 
relação ao Poder Judiciário. Em cima de índices, em cima de 
números. 
 
[...] 
 
As condições da organização do trabalho têm um poder maior do que 
a gente imagina sobre a individualidade das pessoas, sobre a 
construção das práticas coletivas e da subjetividade de cada um. 
 

 

Depoimento da juíza 5, 7 anos de carreira: 

 

 

Trabalhei em uma vara que a outra juíza que passou por lá, 
entregava 210 sentenças civis por mês. As sentenças tinham duas 
laudas no máximo. Eu fiz os embargos de declaração dessas 
sentenças. Meus embargos de declaração das sentenças dela tinham 
07 laudas, pois eu tinha que refazer tudo. Mesmo assim, eu achava 
que tinha que fazer o mesmo número de sentenças que ela, pois se 
ela conseguia, eu também conseguiria. Não consegui. Eu fazia 180 
sentenças por mês me matando e não me orgulho daquela época.  
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No gerencialismo, o comportamento dos indivíduos deve ser adaptável, 

flexível e capaz de colocar em prática todos os projetos organizacionais. A 

organização propõe ideais, expectativas e valores que devem ser assimilados 

pelos magistrados (GAULEJAC, 2007, p. 37;51). 

 

 

Há modelação dos comportamentos. Busca-se adesão. Espera-se a 
identificação total com a organização. Os mapas estratégicos 
enaltecem a eficácia, a cooperação, o desafio, a quantificação. 
(GAULEJAC, 2007, p.114) 

 

 

O ambiente laboral tornou-se competitivo no Poder Judiciário. Segundo 

Gaulejac (2007, p.73-115), competição estimula a vontade de ser o número 

um, o mais produtivo, o melhor. A vantagem do sistema competitivo é 

estabelecer a necessidade de superação, independente das condições dadas 

para alcançar os resultados exigidos. É o credo dos “grandes managers” do 

sistema de gestão financeira do setor privado. No modelo de gestão 

gerencialista, a competição é considerada um dado “natural”, ao qual é preciso 

adaptar-se bem. 

Sobre competição, o depoimento da juíza 5, 7 anos de carreira: 

 

 

“Os rankings publicados pelos tribunais e CNJ estimulam a 
competitividade. Os números publicados estimulam a competição”. 

 

 

Indicadores de produtividade, avaliações de desempenho e rankings 

entre juízes, unidades judiciárias e tribunais são criados e expostos 

publicamente. Painéis com mensuração da produtividade, pendências e 

classificação das varas são divulgados pelas corregedorias, tribunais e CNJ.  

O provimento CGJT n° 01/2015 (ANEXO A, p. 460) da Corregedoria 

Nacional da Justiça do Trabalho determina “a obrigatoriedade da publicação, 

em local de destaque, dos relatórios de produção das Varas do Trabalho, dos 
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Tribunais Regionais e dos magistrados de 1º e de 2º graus nos sites dos 

Tribunais Regionais do Trabalho na internet”. 

Os Tribunais Regionais do Trabalho realizam correições ordinárias 

anuais em suas unidades judiciárias. No âmbito do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região, as correições ordinárias foram regulamentadas pelo 

Provimento nº 04/2011. No sítio do referido tribunal é possível consultar, por 

ano, as atas de correição realizadas em cada unidade judiciária  (BRASIL, 

2011).  

Neste regional, analisando as atas das correições, verifica-se que as 

avaliações são feitas através de comparação das Varas do Trabalho sob a 

ótica de todo o Regional, e com relação às demais Varas da mesma 

circunscrição. A comparação das Varas é feita com base nos seguintes 

indicadores (BRASIL, 2011): 

 

a) acervo processual; 

b) número de processos recebidos; 

c) processos pendentes de solução; 

d)  taxa de congestionamento em cada fase processual: 

- conhecimento, liquidação e execução; 

- processos com liquidação iniciada; 

- processos pendentes de liquidação; 

-processos com execução iniciada; 

- número de processos na fase de execução e efetividade 

da execução; 

- cartas precatórias pendentes de devolução; 

-número de audiências realizadas; 

- prazo médio do ajuizamento da ação até a primeira 

sessão de audiência; 

- prazo médio do ajuizamento da ação até o encerramento 

da instrução; 

- prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação da 

sentença; 
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- arrecadação de valores. 

 

 

Além disso, as atas das correições apontam se a unidade atingiu ou não 

as metas impostas pelo CNJ no ano anterior e no corrente. A produtividade dos 

juízes que atuam nessas unidades também são expostas através de 

divulgação realizada por nome e indicação quantitativa dos processos 

solucionados com ou sem exame do mérito, com julgamento procedente, 

procedente em parte ou improcedente, com homologação de transação, 

sentenças líquidas e outras decisões. Há, ainda, a indicação do número de 

audiências realizadas por cada magistrado que atuou naquela unidade, sendo 

o quantitativo dividido entre audiência inicial, de instrução, una e de 

conciliação. Por fim, aponta o número de sentenças em atraso de cada 

magistrado (BRASIL, 2011). 

Nesse sentido,  o depoimento do juiz 6, 23 anos de carreira: 

 

 

Foram criadas as estatísticas. Nas correições feitas pela 
Corregedoria, somos comparados com outras Varas, com outros 
juízes, inclusive juízes que passaram na nossa Vara. Essa 
comparação pode levar a uma competição entre os colegas. Tem 
gente que leva para esse lado  competitivo. Tanto que gosta de dizer ‘ 
aos quatro ventos’ que a sua vara está em tal e qual lugar etc. Tem 
isso, mas eu acho que o pior de tudo é você comparar pessoas, 
porque uma coisa é você comparar um ar condicionado que gela 
mais do que o outro, porque aí é uma questão tecnológica, mas cada 
pessoa tem o seu ritmo, cada um tem as suas características. Eu, por 
exemplo, demoro muito nas audiências, mas muito mesmo, porque 
eu gosto de conversar e ouvir. Eu deixo as pessoas falarem, eu gosto 
de ouvir e com isso eu tenho um número de acordos que é mais do 
que o normal. Porém, isso me causa uma desvantagem, por exemplo, 
diante do outro colega que estava lá antes. Uma desvantagem, 
porque ele sentava na cadeira de audiências e terminava a pauta em 
duas ou três horas. Eu não consigo. [...]. Mas hoje o que me mantem 
é poder sentar ali e conversar com as pessoas e mostrar pra elas que 
não vale a pena prosseguir com processo porque ninguém tem mais 
certeza de nada. E aí fazemos um acordo aqui, outro acordo ali, até 
quem não se falava passa a se falar. É filho que processava pai que 
resolve abraçar pai no meio da audiência. É um trabalho social, de 
fim social, psicológico e meio sacerdotal, mas isso tem um custo. Eu 
acabo as audiências esgotado espiritualmente. Não é nem 
mentalmente, nem emocionalmente, nem fisicamente, eu acabo 
espiritualmente esgotado, por causa da minha agonia nos processos 
que não há acordo. Eu olho para o futuro e falo “cara esse 
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trabalhador não vai ganhar nada”, ou então “essa empresa vai ser 
condenada porque o advogado não trabalhou direito e o autor não 
tem, não tem direito, mas vai levar”, ou o empregado não consegue 
perceber que vai levar anos pra receber, porque o advogado dele tá 
botando caraminhola na cabeça. Enfim, eu fico agoniado quando não 
tem acordo, porque eu olho pro processo com descrença. Eu olho 
com descrença pra carreira. Eu não quero ir pra segundo grau. Eu 
não quero estar lá no meio daqueles desembargadores discutindo, 
falando no plenário. Eu não tenho a menor, a menor motivação essa 
é a verdade. É uma agonia estar preso no Tribunal, pra mim é uma 
tristeza. E o tempo de carreira que a gente precisa ter para ser 
promovido pra segundo grau. Chegar lá aos setenta para quê? Se 
nós tivéssemos uma categoria unida e forte, não teríamos chegado 
neste ponto de desrespeito. 

 

 

Depoimento do juiz 7, 15 anos de carreira, sobre competição e avaliação 

de desempenho: 

 

 

Há uma competição predadora entre os colegas. Houve uma reunião 
onde alguns colegas foram expostos ao ridículo na frente de todo 
mundo. Mas foi uma reunião só. Depois nunca mais foi feito. O que 
está se adotando agora é uma prática meio...bem...bem estranha pra 
participar do CONAGE. Saem portarias dizendo que o critério de 
escolha vai ser desempenho. O que significa desempenho? 
Desempenho é o cumprimento das metas do CNJ, quem cumpre 
mais as metas, o índice está lá, por exemplo, foi assim para participar 
do  CONAGE. O critério para participar será o desempenho. 
 

 

Ainda sobre competição, produtividade e a possibilidade de 

manipulação, depõe o juiz 7, 15 anos de carreira: 

 

 

Um presidente assume, mas não reúne nem os juízes todos pra 
conversar, para falar “pô a gente tá no mesmo barco...vamos”. 
Nenhum encontro. As pessoas nem se encontram. Princípio básico 
de liderança: você assume alguma coisa tem que se reunir com as 
pessoas, ouvir, falar. Assumiu? Toca o barco. Mas é portaria de 
produtividade. Para participar do ENADE  você tem que dar conta de 
meta. Eu nem vou me inscrever mais no ENADE porque eu não estou 
disposto a competir com alguém. Eu não quero competir com 
ninguém e dizer  “ahh ganhei porque eu sou mais produtivo”. Eu 
também não quero perder porque eu sou menos. Eu também não 
quero me valer de subterfúgios para conseguir produtividade. Há 
subterfúgios. Você pode entrar no processo virtual. Lá seleciona 500. 
Manda pra fila de encerrados que a estatística vai ser boa. Depois 
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você reativa os processos. Manobras. Essa cobrança de estatística 
pode levar você a manipulá-la [...] O sistema de metas de 
produtividade gera essas distorções. 

 

 

O juiz 8, 23 anos de carreira: 

 

 

Eu dou a minha impressão subjetiva obviamente sobre a 
quantificação. Penso que é um sentimento geral. Temos uma 
sobrecarga de trabalho.  Essa sobrecarga tem um efeito negativo de 
nos trazer aquela sensação de enxugarmos gelo. Essa priorização de 
etapas. Priorizar o processo de conhecimento, priorizar pauta. É 
sempre alguma coisa relativa à quantidade de trabalho. Quantidade 
de trabalho que a gente nunca consegue dar conta. As condições 
ruins de trabalho, de segurança institucional, de volume e quantidade 
interferem muito na vida pessoal. Eu acho que cem por cento. A 
interferência existe. Dependendo do juiz pode ou não causar um 
estrago maior ou menor. Primeiro, porque você acaba se dedicando 
muito. É preciso se abstrair do trabalho. Por exemplo, eu estava aqui 
conversando com minha mulher no almoço e falando pra ela que eu 
estava nervoso com a sentença que estava aberta no computador. 
Você não consegue se abstrair do trabalho, você não consegue se 
desligar, você não consegue largar o trabalho, mesmo quando você 
não está na Vara ou não está efetivamente trabalhando, pois existe 
sempre uma  pendência. 
 

 

Depoimento da juíza 9, 25 anos de carreira, sobre as estatísticas: 

 

 

As avaliações são qualitativas. A estatística é numérica. As metas 
visam apenas números. Não visam a qualidade e a complexidade do 
trabalho desenvolvido por cada juiz, deixando alguns ociosos, mas 
muito bem representados numericamente, quando há outros juízes e 
servidores de diversas unidades sobrecarregados. A Justiça 
emNúmeros, de certa forma, melhorou o nepotismo nas Varas, pois 
revela o número de distribuições e ações em cada unidade. Melhorou 
em termos de nepotismo, sim, de indicações de parentes para 
trabalhar nas Varas. Quando eu ingressei no Poder Judiciário, as 
diretoras de Varas e as assistentes do juiz titular podiam ser 
parentes. Quando o juiz substituto chegava para substituir o juiz titular 
nas férias, os parentes (até esposas) usufruíam férias junto com os 
titulares. Um colega podia indicar a esposa do outro. Depois 
chegamos na fase da proibição do nepotismo cruzado. Eu acho que 
isso melhorou bastante. O que me causa mais sofrimento é essa 
questão estatística. Esse disparate estatístico é o que mais me 
incomoda, porque você vê as pessoas morrendo de trabalhar. Chega 
em determinadas Varas os servidores estão morrendo de trabalhar. 
Mas tem que seguir a  regra estatística e numérica. É uma forma 
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desumana de tratamento. Eu acho que as metas e as estatísticas 
afetaram a justiça social. Tem determinados colegas que tinham uma 
visão social da justiça e que foi modificada. Agora a visão é numérica, 
é reducionista de direito. 

 

 

Depoimento da juíza 10, 23 anos de carreira 

 

 

A condição de trabalho do juiz vem piorando cada vez mais, porque a 
distribuição de processos também vem aumentando a cada dia. Não 
temos também a reposição de juízes e nem aumento de Varas para 
receber essa nova demanda, enorme e contínua. Temos problemas 
de espaço físico e falta de funcionários. Os magistrados estão 
pegando números de processos bastante abusivos. Faltam juízes 
substitutos para auxiliar. Alguns juízes substitutos estão ocupando 
varas que estão vagas pela falta de concurso público. Os servidores 
do Poder Judiciário não têm muito interesse em fazer concurso para o 
Judiciário,porque as condições de trabalho são piores. É melhor fazer 
concurso para o Ministério Público. Temos perdido bastante servidor 
para o Ministério Público. A equipe técnica de psicologia tem partido 
para consultórios. As metas e avaliações do CNJ quantificam o 
Judiciário, não qualificam as decisões ou sentenças. A qualidade não 
é averiguada, pensada. Tudo deve ser feito na maior rapidez. O 
objetivo é quantitativo. Copiam empresasprivadas, no sentido de ter 
que resolver a demanda de massa como se todas as demandas do 
Judiciário fossem de massa, porque nem todas as demandas do 
Judiciário são de massas, sobretudo aquelas que envolvem relações 
pessoais como família e Infância. Esse sistema quantitativo não 
melhora o Judiciário.Temos que trabalhar com a melhoria do Poder 
Judiciário do ponto de vista de qualidade e não só de números. Hoje 
o juiz ele tem que estar preocupado com os números frios. Cada vez 
mais essa cobrança ocorre por causa da ‘justiça dos números’. Tudo 
isso pode impactar o papel do juiz na sociedade, porque o juiz tem 
uma função nobre e social, mas acaba tendo que resolver demandas 
rapidamente. Nem todas as demandas podem ser resolvidas por 
mediação ou conciliação. Trabalhamos com relações humanas. Não 
dá para trabalhar somente com a perspectiva de diminuir quantidade 
de processos dando sentença, porque isso também é uma bola de 
neve, pois você dá sentença, mas aparecem mais trezentos na 
distribuição do mês seguinte. Portanto, não dá para trabalhar só com 
esta perspectiva numérica do CNJ. 

 

 

Conforme resolução n° 106/2010 do CNJ, a produtividade é quantificada 

para a promoção por merecimento. A norma dispõe sobre critérios, objetivos e 

quantitativos para aferição do merecimento para promoção de magistrados e 
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acesso aos tribunais de segundo grau. As peculiaridades de cada tribunal ou 

ramo de justiça não são considerados (CNJ, 2010a). 

Conforme consta no site do CNJ: “no que diz respeito ao critério 

produtividade, o art. 6º estabelece que a aferição deve ser feita em 

comparação com a produtividade média dos magistrados com atuação em 

unidades semelhantes às dos concorrentes” (CNJ, 2012c).  

A AMB, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e a 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) 

ajuizaram no STF a ADI 4510/2010 em que contestam diversos dispositivos da 

Resolução nº 106/2010 do CNJ (BRASIL, 2010a). No último levantamento feito 

no site do STF, em 13 de setembro de 2018, consta a substituição do Relator, 

na forma do art. 38 do Regulamento Interno do STF (RISTF) (BRASIL, 2010b). 

Segundo as associações nacionais de magistrados, os dispositivos, 

questionados na ADIN 4.510/2010, violaram os princípios da independência 

dos juízes, da isonomia e da proporcionalidade (BRASIL 2010a). 

Depoimento do juiz 11, 23 anos de carreira, sobre aferição quantitativa 

para promoção: 

 

 

A resolução 106 do CNJ que trata de promoção por merecimento, ou 
seja, que sinaliza para o juiz novo o que ele deve fazer para se 
promover por merecimento, para ter da instituição o reconhecimento 
de seus méritos, uma resolução que diz que ele deve se preocupar 
basicamente com produtividade, velocidade, presteza, ou seja, 
entregar rapidamente a jurisdição e com uniformidade, isto é, siga a 
inteligência das súmulas e de orientações jurisprudenciais. Está na 
resolução 106. Agora com o NCPC de 2015, a ideia de precedentes 
reforça. Então trazemos para a jurisdição uma preocupação que 
envolve produtividade e presteza. Vamos imaginar nestes termos: é 
um just in time e uniformidade. Isso basicamente define o Fordismo. 
Então trazemos para a produção judiciária uma ideia de produção 
fordista que afasta, por exemplo, a necessidade de que o juiz tenha, 
eu vou utilizar esta expressão, um olhar mais. pessoal, ou um 
cuidado mais sensível com o caso, com a lide sociológica. Tudo isso 
afasta o que a magistratura tem de melhor a oferecer que é 
exatamente esta sensibilidade: os casos devem ser relevantes, os 
dramas pessoais devem ser relevantes. Mas é preciso ter 
produtividade. É isso que a sociedade espera seja qual for o 
resultado. Enfim, eu como juiz, parte da instituição, apresento uma 
meta. É claro que eu mantenho uma visão de princípios, não vou 
jamais olhar para um caso como se aquilo não representasse nada, 
como se não houvesse ali um drama pessoal, mas você também quer 
atingir a meta até por conta de sua relação com os colegas etc. 
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Enfim, todos caminham naquela direção e até, muitas vezes, por uma 
questão de vaidade pessoal você não quer ficar enfim, você não quer 
ser “o ponto fora da curva”.  

 

 

O depoimento do juiz 4, 24 anos de carreira, sobre promoção e 

produtividade:  

 

 

Há elementos importantes da degradação da cooperação no âmbito 
da magistratura, por exemplo, em relação aos processos de 
promoção que é o principal mecanismo de avaliação do trabalho 
judicial, embora não seja eleo principal mecanismo formal de 
avaliação do trabalho judicial. No modus operandi, a gente identificou 
que há um certo conforto dos desembargadores em renunciar à 
avaliação para promoção, ou seja, como é possível? Automatizaram 
os mecanismos de avaliação para a promoção, então vem tudo 
pronto por números e os desembargadores dizem “olha, a gente não 
avalia mais nada, vem tudo pronto”, “tá ali”, não tem mais 
discricionariedade nenhuma. Mas olha só que interessante nisso, na 
nossa pesquisa todos os discursos caíam no sentido de considerar 
inadequado o modelo antigo de discricionariedade absoluta; Havia 
um modelo de discricionariedade absoluta, praticamente absoluta nas 
promoções, não é? Às vezes os Tribunais adotavam bons critérios, às 
vezes os Tribunais adotavam simplesmente antiguidade e não faziam 
outra avaliação, às vezes era uma politicagem que era vista de modo  
negativo, não é? O critério de compadrio. Esse sistema de 
discricionariedade absoluta era mal visto, por outro lado o sistema 
atual é considerado “bom’ Então, agora temos mecanismo de 
avaliação que é mais ‘justo’ , porque ele é igualitário e todo mundo 
compete igual”, mas igualmente as pessoas percebem que o 
mecanismo de avaliação não as avaliam em nada. O que é ser um 
bom juiz? Todos têm claro, todos têm clara essa distância entre os 
mecanismos de avaliação e o que é fazer um bom trabalho de juiz. 
Alguns acham que não tem jeito, que não tem o que fazer, outros 
acham que “não, não a gente pode sim buscar um mecanismo de 
avaliação melhor”, mas ao mesmo tempo há uma demanda por 
avaliação, as pessoas sentem necessidades de serem avaliadas, não 
é? Há uma clareza de que esta avaliação que hoje nós fazemos é 
integralmente desconectada com o sentido de um trabalho bem feito. 
Mesmo quem defende o mecanismo de hoje porque diz que eles são 
igualitários, que são justos por que são igualitários, que as pessoas 
competem em igualdade de condições, quando se pergunta “Mas, o 
que é ser um bom juiz? Os critérios que determinam o que é ser um 
bom juiz não tem nada que a ver com isso, são outras coisas”. Ai, 
você pergunta pra pessoa :“Então o mecanismo de avaliação não 
está avaliando o que é ser um bom juiz?” “Não, não tá”. Então o que 
isso produz? Isso vai produzindo esse deslocamento de sentido [...] o 
processo é muito mais problemático e muito mais patogênico porque 
as pessoas continuam alimentando valores .Os métodos de avaliação 
levam em consideração a quantidade. A forma de promoção leva em 
consideração a quantidade’   
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Depoimento do magistrado 12, 30 anos de carreira: 

 

O CNJ, este modelo. Ele é inadequado. Tem alguns estudos lá, mas 
o que está prevalecendo é essa visão gerencialista quantitativista. O 
CNJ é muito contraditório. O CNJ cobra de todos os Tribunais 
brasileiros o chamado planejamento estratégico, mas ele próprio não 
tem, ele muda a cada administração, ele muda com a mudança do 
presidente do CNJ, ele muda com a mudança dos conselheiros. O 
planejamento dele vai pro espaço porque outras cabeças, outros 
conselheiros, outro presidente, outras prioridades aparecem, ou seja, 
o próprio CNJ que cobra dos Tribunais não tem esse planejamento. 
Investe em números, na justiça em números, porque é uma 
ferramenta de mensuração. Nós não podemos abrir mão de conhecer 
o tamanho do problema. Para resolver o problema você primeiro 
precisa conhecer o tamanho do problema. Agora ele tem que mudar o 
modelo, tem que procurar desenvolver um modelo público 
republicano talhado para justiça. As próprias empresas já estão 
abandonando esse modelo. As mais eficientes do mundo hoje 
abandonaram esse modelo quantitativista. 
 

 

A avaliação segue um modelo padrão e numérico, sem considerar a 

qualidade, a intensidade, a complexidade e o conteúdo do trabalho realizado.  

Depoimento da juíza 13, 15 anos de carreira, sobre metas e ações que 

envolvem direito de família: 

 

 

Impossível você cumprir meta de julgar mais processos do que aquilo 
que entra, por que? Lidamos com questão de guarda e 
regulamentação de convivência. Eu não posso sair apressadamente 
instruindo um processo pra julgar e terminar logo com ele para 
cumprir meta. È preciso ter o mínimo de discernimento e 
necessitamos de apoio da equipe técnica pra realização de estudos 
de laudos. Eu não posso ser irresponsável. Não posso sentenciar um 
processo com  pressa para resolver o meu problema estatístico e não 
resolver o real problema das partes. Quando faço um acordo, ainda 
que provisório, eu envio para a equipe técnica de serviço social e 
psicologia. É uma área que agrega assistentes sociais e psicólogas. 
Elas atendem um grupo de Comarca. A equipe de assistentes sociais 
e psicólogas atende só a minha Comarca. Quando  eu entrei na 
magistratura cada vara de família, por exemplo, tinha a sua equipe 
técnica de psicólogas e assistentes sociais que serviam àquela vara. 
Agora não tem mais, porque com o sucateamento do serviço houve 
uma redução absurda da quantidade de assistentes sociais e 
psicólogos. Antigamente servia um município. Atualmente está 
servindo três municípios. Isso acaba atrasando o serviço. Mas, 
independente disso, tenho um bom relacionamento com as 
psicólogas da minha Comarca. Quando eu entendo que é um caso 
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complicado que envolve alienação parental, que tem distanciamento 
de pai ou mãe com a criança, eu mando a criança para visita 
assistida uma vez por semana na equipe técnica. Óbvio que isso 
demanda um tempo. Eu não posso resolver com quinze dias ou um 
mês, pois a criança tem o tempo dela pra reestabelecer o vínculo com 
o pai ou com a mãe, então às vezes isso dura trinta dias, às vezes 
dura sessenta dias. Mas eu preciso realizar esses procedimentos, 
porque meu foco é a criança, meu foco não é o resultado numérico da 
sentença. O cartório tem seis funcionários, com entrada todo mês de 
200 processos novos. Veja o absurdo: eu tenho que fazer audiência 
pelo menos dois a três dias por semana. Somente tem dois 
defensores públicos, um para o autor, outro para o réu. Os dois 
defensores públicos atuam nas duas varas da comarca. Ocorre que, 
em 90% dos processos, a defensoria pública tem que atuar. Teria que 
ter pelo menos quatro defensores. Temos dois defensores para duas 
varas. Fica um defensor na minha vara e outro na vara de cima, e 
quando dá algum problema, a colega de cima fica chamando o que 
está na minha sala pra ir lá pra resolver. Então tenho que parar a 
minha audiência para o defensor ir lá. Então fico parada esperando 
ele voltar.Mandamos ofício pro Tribunal e fica tudo desse mesmo 
jeito. Cansei de mandar ofício reclamando, nada melhora. Mas o 
Tribunal cobra a meta 2. Depois de um certo tempo começam a 
mandar e-mail avisando que você está  com tantos processos da 
meta 2 para cumprir. Dou uma peneirada. Tenho vários processos 
meta 2 pra julgar, mas eu ”lamento’ não cumprir a meta, pois  
somente darei a sentença quando eu tiver segurança de que naquele 
caso o Judiciário fez tudo o que tinha que fazer, ou então, eu darei a 
sentença quando a situação daquela família estiver se estabilizado.  
 

 

O depoimento do magistrado 12, 30 anos de magistratura, sobre uma 

ação judicial que envolve a desocupação de 10 mil famílias: 

 

 

Eu tive a oportunidade de acompanhar um trabalho de uma juíza 
federal de Minas que tinha que fazer desocupação de, se não me 
engano, dez mil famílias de um entorno do anel rodoviário de Belo 
Horizonte. Eram dez mil famílias que invadiram as rodovias morando 
em lugares perigosos perto das autopistas. O processo envolve 
várias entidades do Ministério Público, DNIT, AGU.Como é que você 
vai tirar dez mil famílias, quarenta, cinquenta mil pessoas do local? É 
um caos. Ela desenvolveu um programa  processual e começou a 
resolver esses conflitos negociando entre as partes e as associações 
de bairro, pois tem vários bairros envolvidos. E aos poucos foi 
realocando essas pessoas e negociando tudo. É um trabalho 
maravilhoso. Não é pouco trabalho. Ela trabalha muito, só que ela 
trabalha de outra forma. Ela não trabalha de forma quantitativista e 
repetitiva. Ela se envolve. Ela gosta do que está fazendo, pois está 
vendo que está resolvendo uma questão na raiz. Ela não fica lá 
fazendo sentenças replicantes. Uma postura dialógica ativa, proativa 
dela. Vcimagina ter no Brasil 16 mil juízes proativos? Atuando de 
outra forma? Isso é uma transformação social absurda. Agora este 
sistema quantitativista de metas não vai resolver nada. Nós vamos 
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piorar o sistema. Acho que estamos no  caminho errado.O CNJ tinha 
que ter um mandato talvez maior, porque dois anos é pouco. A minha 
experiência com o CNJ: um ano é só pra conhecer o CNJ, no outro 
ano você já está terminando o mandato. Então não dá pra fazer nada. 
Às vezes a gente sente isso também nas administrações dos 
Tribunais. A mesma coisa vira disputa de poderes,de pequenos e 
grandes poderes. 

 

Depoimento da juíza 10, 23 anos de magistratura, sobre a quantificação 

em processos que envolvem o abuso sexual infantil:  

 

 

Eu trabalho com demanda de infância. Portanto, eu trabalho com 
muitos casos envolvendo crianças de tenra idade, muitos casos de 
abuso sexual, muitos casos de tortura. Não dá para um processo de 
abuso sexual ser resolvido rapidamente, porque às vezes temos que 
trabalhar com perícias demoradas, com mais de uma entrevista, com 
várias entrevistas: entrevista do abusador, entrevista da mãe, 
entrevista da criança. Tudo isso demanda tempo. Então não dá para 
solucionar o processo rapidamente para seguir metas do CNJ. Além 
disso, é uma situação muito estressante trabalhar com estes 
processos, pois há um grande desgaste mental do magistrado, o que 
significa dizer que não conseguimos colocar muitos processos 
contendo abuso sexual em pauta de audiências de um dia. Logo, 
você tem que diminuir também os números de audiências. No dia que 
você faz uma audiência de um processo tão complexo, quando ouve 
uma criança de cinco anos de idade, não há como fazer uma pauta 
botando mais nove processos. Por isso, que eu digo que esta 
questão numérica não é a melhor forma de resolver o problema do 
Poder Judiciário, Mas temos diariamente a cobrança de metas, 
mesmo com a falta de funcionários, com a falta de condições físicas, 
com o aumento da distribuição mensal de casos. Acredito que, hoje 
em dia, a nossa qualidade de vida está aquém de um trabalhador 
normal. O volume de serviço, principalmente quando lidamos com 
abuso sexual de criança, crianças drogadas e abandono dessas 
crianças, causa estresse e pode levar ao adoecimento. Hoje eu 
recebi uma denúncia sobre uma mãe drogada que estava com uma 
criança de um ano na Cracolândia. Eu estou de férias. Ontem o 
Conselho Tutelar me ligou também por causa de uma  busca 
apreensão complicada. Eu comuniquei que eu estava de férias, mas 
acabei tendo que agilizar  para que  outras pessoas pudessem fazer 
isso. A própria coordenação de infância me mandou um e-mail na 
sexta-feira de uma outra demanda da Cidade de Deus. Então 
trabalhamos nas férias, nos finais de semana, no horário noturno 
porque não temos hora pra ir pra casa. Se um problema acontece às 
18 horas, temos que ficar no Fórum. Os adolescentes drogados 
chegam sempre depois do horário de fechamento do Fórum. Tem  
adolescente que chega pedindo acolhimento, tem mãe que chega 
com o filho adolescente pedindo tratamento. Às vezes chega 18 
horas, 19 horas e temos que resolver aquela demanda até ter 
condições de sair do Fórum. Portanto, se aparecer uma mãe na 
minha porta com seu filho dizendo ‘Doutora ele não tem condições 
físicas. Ele precisa de internação’, eu não posso mandar essa mãe, 
que já tem uma dificuldade enorme de trazer um filho de uma 
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Cracolândia para o Fórum,voltar no dia seguinte. Eu não posso falar 
’senhora são seis horas da tarde, tem que voltar no dia seguinte”. 

 

 

Os depoimentos prestados pelos magistrados  comprovam que o 

sistema de avaliação de desempenho numérico é contraditório. Não há como 

mensurar a atividade jurisdicional do juiz tão somente pelo número de atos 

praticados. A avaliação quantitativa é falha. As situações são muitas. 

Incidentes e imprevistos acontecem. Os procedimentos ditados pela legislação 

e manuais não conseguem sozinhos resolver ações judiciais.  É um equivoco 

continuar seguindo esse modelo que não considera que são muitos os dramas 

humanos.  

Por sua vez, as reformas de gestão, o gerencialismo e a tecnologia não 

conseguem acompanhar todas as transformações sociais e todos os 

obstáculos .  

O gerencialismo imposto no Poder Judiciário representa uma ruptura 

notável com o que se espera de uma justiça social 
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CAPÍTULO 7: JUSTIÇA EM NÚMEROS  

 

 

Neste capítulo faremos uma abordagem sobre a instituição das metas 

nacionais no Poder Judiciário. O período das metas analisadas foi de 2013 a 

2017, tendo sido selecionadas somente as metas que influenciam a atividade 

jurisdicional. 

Antes de adentramos nas metas niveladoras do Poder Judiciário alguns 

numerários são expostos para compreensão do volume de processos em 

trâmite e da produtividade dos magistrados de primeiro grau. 

 

 

7.1 Da Justiça em Números 

 

 

O Relatório “Justiça em Números” é publicado desde 2005 pelo 

Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do CNJ, unidade responsável 

pela sistematização das estatísticas do Poder Judiciário e reúne informações 

de noventa tribunais. 

Os dados coletados são enviados pelos 90 (noventa) tribunais do país, 

que integram o Sistema de Estatística do Poder Judiciário (SIESPJ). A 

responsabilidade do envio desses dados ao CNJ é dos tribunais, conforme art. 

4 da Resolução CNJ 76/2009.  

De acordo com a pesquisa “Justiça em Números 2019” do CNJ (2019): 

 

 

O primeiro grau do Poder Judiciário está estruturado em 14.877 
unidades judiciárias. Houve redução de 514 unidades em relação ao 
ano anterior devido proncipalmente a reestruturação ocorrida nos 
Tribunais de Justiça de São Paulo (- 217 unidades) e do Rio Grande 
do Sul (- 182 unidades), assim como novo zoneamento na Justiça 
Eleitoral (- 128 unidades), entre outras mudanças. O quantitativo é 
subdividido em 10.708 varas estaduais, trabalhistas e federais (72%); 
1.494 (10%) juizados especiais; 2.643 (17,8%) zonas eleitorais; 13 
auditorias militares estaduais; e 19 auditorias  militares da União, 
conforme observado nos gráficos 1, 2 e 3. 
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A maiorira das unidades judiciárias pertence à Justiça Estadual, que 
possui 9.627 Varas de juizados especiais e 2.700 comarcas (48,5% 
dos municípios brasileiros são sede da Justiça Estadual). 
No gráfico 1 podemos ver o quantitativo de unidades judiciárias no 
primeiro grau do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho está sediada 
em 624 munícipios (11,2% dos municípios) e a Justiça Federal em 
279 (5% dos municípios). 
 
 

Gráfico 1 – Unidades judiciárias de 1° grau por ramo de Justiça 
 

 

                     Fonte: CNJ, 2019. 

 

De acordo com o Relatório “Justiça em Números 2019”, publicado pelo 

CNJ ao final de 2018, o Poder Judiciário possuía 22.635 cargos existentes de 

magistrados, criados por lei; 18.141 cargos providos, o que equivale a apenas 

4% da força de trabalho (CNJ, 2019a, p. 72) e 4.494 cargos vagos (19,9%). Os 

cargos vagos, em grande parte, são de juízes de primeiro grau, ou seja, 4.411 

postos (CNJ, 2019a, p. 73). 

Há 272.138 cargos de servidores, sendo que 40.984 não providos (CNJ, 

2019, p. 75). A carga de trabalho do servidor da área judiciária do 1° grau é 

quase o dobro do servidor do 2° grau. São 602 processos por servidor de 1° 

grau, para 312 na segunda instância (CNJ, 2019a, p. 11). 

O gráfico 2 permite visualizar o total de magistrados por ramos de 

justiça. 
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Gráfico 2 – Total de magistrados por ramo de Justiça 
 

 

                               Fonte: CNJ, 2019, p. 72. 

 

 

Um dos dados relevantes é a média de juízes por 100 mil habitantes: 8,1 

em 2018, considerando o somatório de todos os ramos do Poder Judiciário. 

No Gráfico 3 podemos verificar o percentual por ramo de justiça. 

 

 

Gráfico 3 – Magistrados por 100.000 habitantes por ramo de Justiça 
 

 

                 Fonte: CNJ, 2019, p. 73. 

 

 

Em 2018, conforme o relatório “Justiça em Números”, o estoque de 

processos pendentes foi de 78,7 milhões de processos em tramitação, 
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2019a, p.79) 

No entanto, no volume médio de ações ajuizadas anualmente houve 

redução de 861 mil (CNJ, 2019

Trabalho. O numerário foi publicado pelo CNJ considerando o ano de 2018.

As alterações da Lei 13.476/2017, conhecida como reforma trabalhista, 

foi considerada uma das causas da diminuição

processos (BRASIL, 2018c).

Conforme estatísticas do TST, 

vigência da Lei 13.476/2017, houve 

primeiro grau (Varas do Trabalho): foram 26.215 processos (9,9%) a mais

relação a março de 2017. Porém, entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018 
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Gráfico 4 – Casos novos 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do TST, 2018.

aguardando solução definitiva. Desses, 14,1 milhões estavam sobrestados ou 

 aguardando alguma situação jurídica futura 

No entanto, no volume médio de ações ajuizadas anualmente houve 

redução de 861 mil (CNJ, 2019a, p. 8;9) de casos novos na Justiça do 

rabalho. O numerário foi publicado pelo CNJ considerando o ano de 2018.

As alterações da Lei 13.476/2017, conhecida como reforma trabalhista, 

foi considerada uma das causas da diminuição dos números de novos 

(BRASIL, 2018c). 

Conforme estatísticas do TST, em novembro de 2017, mês de início da 

vigência da Lei 13.476/2017, houve o aumento de novas ações ajuizadas no 

primeiro grau (Varas do Trabalho): foram 26.215 processos (9,9%) a mais

relação a março de 2017. Porém, entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018 

nesse quadro (BRASIL, 2018c). 

O gráfico 4 revela o número mensal de casos novos entre janeiro de 

2017 e setembro de 2018 (BRASIL, 2018c). 

Casos novos por mês entre janeiro de 2017 a setembro de 2018
 
 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do TST, 2018. 
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De acordo com a Coordenadoria de Estatística do TST, entre janeiro e 

setembro de 2017, as Varas do Trabalho receberam 2.013.241 de ações 

trabalhistas. No mesmo período de 2018, o número diminuiu para 1.287.208 

(BRASIL, 2018c). 

 

 

Gráfico 5 – Reclamações trabalhistas entre janeiro e setembro de 
2017 e janeiro e setembro de 2018 

 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Coordenadoria de Estatística do TST, 2018. 

 

 

Em razão da redução do número de ações ajuizadas, ocorreu diminuição 

do  acervo de processos antigos pendentes de julgamento. Segundo o CNJ 

houve queda de 656 mil processos no estoque. Em relação à Justiça Estadual 

e Federal, o estoque permaneceu quase constante nos últimos dois anos (CNJ, 

2019a, p. 79). 
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A produtividade média dos juízes de primeiro grau em todos os ramos do 

Poder Judiciário cresceu em 4,2%, com média de 1.877 resolvidos por 

magistrado, atingindo o maior percentual da última década, conforme 

apresentado no Gráfico 6. 

O quantitativo de sentenças prolatadas aumentou em 2018. Conforme 

registro, foram julgados quase 1 milhão de processos a mais do que no ano 

2017. Desde 2009 o número de sentenças foi maior, tendo sido registrado um 

numerário de 32.399.651. Em 2018, cada juiz de primeiro grau julgou, em 

média, quase 8 casos por dia útil do ano (CNJ, 2019a, p.7). O primeiro grau de 

jurisdição concentra 94% do acervo processual (CNJ, 2019a, p.9). Registrou-se 

crescimento acumulado de 36,8% da produtividade em 10 anos (CNJ, 2019a, 

p.80). 

 

 

Gráfico 6 – Levantamento das sentenças de 2009 a 2018 
 

 

Fonte: CNJ, 2019b, p. 7. 

 

Segundo o CNJ (2019, p.80): 
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Chama atenção a diferença entre o volume de processos pendentes 
e o volume que ingressa a cada ano [...]. Na JustiçaEstadual, o 
estoque  equivale a 3,2 vezes a demanda e na Justiça Federal, a 2,4 
vezes.  Nos demais segmentos, os processos pendentes são mais 
próximos do volume ingressado e, em 2018, seguiram a razão de 1,4 
pendente por caso novo na Justiça do Trabalho e um pendente por 
caso novo nos Tribunais Superiores. Na Justiça Eleitoral e na Justiça 
Militar Estadual ocorre o inverso:  o acervo é menor que a demanda. 
 

 

As diferenças revelam que seriam necessários, aproximadamente, 2 

anos e 6 meses para zerar o estoque, ainda que não existissem novas ações 

judiciais e fosse mantida a alta produtividade dos magistrados e servidores 

(CNJ, 2019a, p. 80).  

A política de metas niveladoras foi traçada em 2009 para reduzir o 

acervo e o tempo médio dos processos. 

No 2° Encontro Nacional do Judiciário, realizado no dia 16 de fevereiro 

de 2009, em Belo Horizonte (MG), com representantes de todos os tribunais do 

país, foram estipuladas 10 metas de nivelamento a serem atingidas naquele 

ano.  

Segundo o site do CNJ, as Metas Nacionais são votadas e aprovadas 

pelos presidentes dos tribunais no Encontro Nacional do Poder Judiciário - 

ENPJ, evento organizado todos os anos pelo CNJ e que reúne a alta 

administração dos tribunais brasileiros (CNJ, [201-]). 

Entre as 10 metas de nivelamento traçadas (CNJ, [201-]), o Poder 

Judiciário priorizou a meta 02: “Identificar os processos judiciais mais antigos 

e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os distribuídos até 

31.12.2005 (em 1º, 2º grau e tribunais superiores)”. Campanhas publicitárias 

internas e externas foram lançadas com a participação de todos os Tribunais.  

As campanhas continham a seguinte mensagem: “Meta 2: bater 

recordes é garantir direitos” e os folders continham os dizeres “O Judiciário 

está mobilizado para ser recordista no julgamento de processos distribuídos 

até 2005. Você faz parte desta campanha ”(CNJ, 2010b). 

Nos cartazes destinados aos magistrados e servidores foi propagada a 

ideia de bater recordes. Foram utilizadas expressões como: superação de 

obstáculos, vencer desafios, boas práticas, juiz gestor, criatividade, 
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comprometimento, colaboração, êxito, determinação, ações e mobilização. A 

cultura da performance foi introduzida. Etiquetas e botons foram usados na 

campanha publicitária. Foram entregues certificados denominados “meta 02 

2009 – melhores desempenhos”. As unidades judiciárias que alçaram a meta 

02 foram certificadas (CNJ, 2010b). 

O sistema de metas não considera as particularidades de cada região 

brasileira como: o porte e a estrutura de trabalho em cada Tribunal, a 

competência em razão da matéria, o volume de ações ajuizadas, as distinções 

e as complexidades das referidas ações, a quantidade de processos 

pendentes, os índices de violência e os tipos de crime mais ocorridos em cada 

região, o desemprego, o desenvolvimento econômico e financeiro em cada 

cidade brasileira e o número de processos pendentes. 

Não são levadas em consideração as particularidades e competência em 

razão da matéria de cada ramo do Poder Judiciário como: o número de novas 

ações e pendências, a complexidade das demandas e as especificidades de 

cada Estado e região do país. A meta está concretizada se o grau de 

cumprimento for igual ou maior que 100% (CNJ, 2010c). 

Estavam lançadas as bases dos sistemas de metas nacionais que levam 

em conta o resultado numérico sem considerar sequer o porte de cada tribunal, 

o ramo do Poder Judiciário, a estrutura de trabalho, o número de juízes e 

servidores ativos, o orçamento e a realidade de cada região.  

A obsessão por metas e resultados se apoderou das administrações dos 

tribunais. A partir do momento que a lógica da produção assume o comando 

sem que tenha havido qualquer consulta aos juízes de primeiro grau, titulados 

gestores a partir de 2009, as relações de poder no seio de cada tribunal 

mudaram, tornando-se cada vez mais hierarquizadas e menos democráticas. 

A cada ano foram estipuladas novas metas nacionais. Em 2010, 

começaram as exigências para julgar e resolver mais processos. 

Nas palavras de Gaulejac: 

 

 

A gestão gerencialista é uma mistura de regras racionais, de 
prescrições precisas, de instrumentos de medida sofisticados, mas 
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também de regras irracionais, de prescrições irrealistas, painéis de 
bordo inaplicáveis e julgamentos arbitrários. Por trás da racionalidade 
fria e “objetiva” dos números dissimula-se um projeto 
“quantofrênico”(a obsessão do número)  que faz os homens perderem 
o senso de medida”. (GAULEJAC, 2007, pg 37) 
 

 

Os depoimentos, dos juízes 14 e 15, ilustram a situação ocorrida no 

sistema de metas implantado.  

Depoimento da juíza A, 20 anos de magistratura: 

 

 

Eu não tenho apoio do tribunal. Portanto, se a sua Vara fica 
prejudicada por falta de servidor e condições materiais, o próprio 
tribunal compara  os seus dados com os dados de  outras Varas para  
dizer que você não está bem, mesmo que as outras Varas tenham 
melhores recursos de trabalho. Por exemplo, eu fiquei muito tempo 
com pouquíssimos servidores e o tribunal não estava nem aí para o 
meu problema, só que na correição os meus dados eram comparados 
com as outras Varas que estavam com todo apoio. Isso dificilmente 
era levado em consideração [...] . Atualmente temos toda a condição 
de acompanhar os dados estatísticos da sua Vara, verificar onde está 
mais eficiente e onde não está. Isso foi uma coisa boa na minha 
visão, porque eu acompanho os dados da minha Vara. Mas, isso veio 
em paralelo com a política de metas, que foi criada de uma maneira 
uniforme no Brasil inteiro, sem levar em consideração aspectos e 
realidades de cada região, e dentro da própria região, não se olham 
os aspectos e realidade de cada unidade administrativa. E isso tudo 
cria um fator de ansiedade para o juiz, pois ele quer que a sua Vara 
saia bem, saia bonita no retrato. Todo mundo quer que seus dados 
sejam bons, que seus resultados sejam ótimos, só que paralelamente 
a isso, você não tem condições materiais, você não tem pessoal, o 
próprio tribunal não treina os servidores adequadamente para utilizar 
o PJE [...]. quando chega o servidor novo, é o Diretor da Vara que 
tem que treiná-lo para que ele possa aprender a usar o PJE, porque 
ele faz um curso nas escolas de servidores muito básico, onde ele 
não aprende todos os detalhes do PJE. Então ele é treinado 
diariamente. 

 

 

Depoimento do juiz 15, 18 anos de magistratura: 

 

 

Minha Vara é uma das mais antigas do Estado. A carga de trabalho é 
brutal. Varas antigas não podem ser comparadas com varas novas. 
Esse é o grande problema das metas .Não se pode comparar metas 
de tribunais no Norte, no Sul, no Leste, no Oeste, como se fossema 
mesma  coisa. Levamos essa crítica ao CNJ. Tratam as metas como 
se fosse algo que pudesse ser ditado como uma receita de bolo, de 
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forma absolutamente unificada, e não é. Nem no mesmo Fórum uma 
meta pode ser tratada da mesma maneira, imagina o País! Por 
exemplo, a meta da execução briga com a realidade. Não é factível. 
Não adianta em uma cidade pobre, uma região pobre, impor uma 
meta por percentual de execução para ser cumprido igualmente em 
todos tribunais do país. O Rio tem uma característica, Ceará tem 
outra característica, São Paulo tem outra. Não adianta numa cidade 
como o Rio, onde há muitas empresas prestadoras de serviço, que 
somem, trocam de CNPJ, você achar que o juiz vai fazer mágica e 
conseguirá liquidar a execução dessas prestadoras que 
sumiram,dessas empresas de papel.. Especialmente quando os 
tribunais limitam a questão da desconsideração da personalidade 
jurídica. Então qual é a mágica que o magistrado faz para dar conta 
de um estoque de execução nesse contexto? Em outros Estados, 
Piauí tem muito isso, o estoque da execução é praticamente de 
precatório, Há  um estoque enorme que é precatório. Como é que o 
juiz vai baixar execução de precatório na marra? O juiz não pode 
estar submetido à norma administrativa de procedimento processual. 
As primeiras Varas em qualquer lugar são as mais antigas. Não pode 
ser tratada administrativamente como uma Vara que foi inaugurada 
ontem. A primeira Vara e a última Vara não são iguais, isso é uma 
mentira, pois não leva em conta os acervos das duas. Não 
consideram  as complexidades dos acervos. 

 
 

Nas palavras de Gaulejac:   

 

 

Como compreender a natureza profunda desse poder que suscita 
adesão e críticas, fascinação e rejeição, prazer e ansiedade. Se o 
poder disciplinar, analisado por Michel Foucault (1975), tinha como 
função tornar os corpos “úteis, dóceis e produtivos”, o poder 
gerencialista mobiliza a psique sobre os objetivos da produção. Ele 
põe em ação um conjunto de técnicas que captam os desejos e as 
angústias para pô-los a serviço da empresa [...] Ele encerra 
indivíduos em um sistema paradoxal que os leva a submissão 
livremente consentida. (GAULEJAC, 2007, p. 38) 
 

 

Conforme analisado, inclusive  pelas entrevistas realizadas com  

magistrados, a reprodução de sistema de metas e resultados numéricos, 

integrantes do gerencialismo imposto na administração pública e no Poder 

Judiciário e suas prescrições irrealistas, não consideraram as particularidades 

de cada região em  um país geograficamente de proporções gigantescas. 
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7.2 Das Metas – Período 2013/2017 

 
 

A gestão por metas busca o engajamento dos profissionais nos objetivos 

da instituição. Esse modelo de gestão é estabelecido na crescente mensuração 

dos resultados. Trata-se de um mecanismo para aumentar o ritmo da 

produção, disciplinar e controlar o trabalho (ANTUNES, 2018). 

Antunes (2018, p. 147) ressalta que o gerenciamento por metas opera 

em diferentes sentidos:  

 

a) no desenvolvimento de mais um mecanismo disciplinador do 
trabalho, como na instituição de uma espécie de engajamento 
“voluntário’’ dos trabalhadores e trabalhadoras, visando o aumento da 
produtividade; 
b) no incentivo ao controle de faltas exercido, não raro entre os 
próprios membros dos times de produção/equipes de  trabalho; 
c) diminuição do tempo de repouso.  

 

 

Na última década, o sistema de metas oriundo dos conglomerados 

empresariais foi imposto no Poder Judiciário, e a partir de 2013 houve aumento 

no quantitativo de metas. 

Foi selecionado o período de 2013-2017, pois ocorreu a marjoração do   

quantitativo de metas com intensificação das cobranças pelo seu cumprimento.   

 Conforme amplamente analisado no capítulo 6,   a cobrança de metas 

númericas para atingir maior produtividade pode impactar a atividade 

hermêutica e a prestação jurisdicional com reflexos nas decisões judiciais.     

Portanto, a escolha  das metas analisadas considerou o impacto que 

podem causar na atividade jurisdicional  prestada pelos magistrados de 

primeiro grau.  

Foram elaborados 46 gráficos e um relatório com índices de 

cumprimento e descumprimento das metas, sendo que os percentuais de 

cumprimento de todas as metas constam no relatório em anexo (APÊNDICE A, 

p. 362).  
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7.2.1 Metas 2013 
 
 

A seleção dos gráficos foi definida pelo grau de importância em relação 

às metas 1, 13 e 18 que refletem na atividade jurisdicional.  

 

 

7.2.1.1 Meta 01/2013 – Todos os segmentos de Justiça 
 

 

A meta número 1 tem por finalidade julgar quantidade maior de 

processos de conhecimento do que os distribuídos em 2013. A finalidade da 

meta 01/2013 é a produtividade e a redução do estoque dos processos mais 

antigos. O Gráfico 7 é referente ao somatório de todos os tribunais integrantes 

do Poder Judiciário. O tempo de tramitação dos processos é feito com base na 

sua distribuição até a decisão final na instância em que estiver tramitando 

(CNJ, 2013a). 

 

 

Gráfico 7 – Meta 1 de 2013 – Total de cumprimento da meta 
 

 

   Fonte: Adaptado de CNJ, 2013a. 
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Gráfico 8 – Meta 1 de 2013 – Justiça do Trabalho  

Fonte: Adaptado de CNJ, 2013a. 

 

Gráfico 9 – Meta 1 de 2013 – Justiça Estadual 

 
            Fonte: Adaptado de CNJ, 2013a. 
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Gráfico 10  –  Meta 1 de 2013 –  Justiça Eleitoral 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2013a. 

 

Tabela 4 – Relatório: Meta 1 de  2013 

STJ 88.73% TJPB 94.78% TRE-CE 93.17% TRE-SC 309.81% TRT7 90.72% 

TST 90.24% TJPE 102.00% TRE-DF 124.57% TRE-SE 188.68% TRT8 90.00% 

TSE DNL TJPI 88.64% TRE-ES 98.38% TRE-SP 269.75% TRT9 107.32% 

STM 107.71% TJPR 111.92% TRE-GO 386.41% TRE-TO 101.27% TRT10 99.43% 

TJAC 81.98% TJRJ 97.31% TRE-MA 83.36% TRF1 87.16% TRT11 102.35% 

TJAL 79.56% TJRN 88.88% TRE-MG 91.97% TRF2 99.95% TRT12 85.89% 

TJAM 84.17% TJRO 95.78% TRE-MS 101.44% TRF3 94.34% TRT13 85.95% 

TJAP 73.47% TJRR 102.58% TRE-MT 266.19% TRF4 91.96% TRT14 103.21% 

TJBA 73.48% TJRS 84.92% TRE-PA 207.25% TRF5 113.46% TRT15 108.10% 

TJCE 76.42% TJSC 79.81% TRE-PB 291.15% TJMMG 127.81% TRT16 107.51% 

TJDFT 96.78% TJSE 125.96% TRE-PE 104.43% TJMRS 101.14% TRT17 102.52% 

TJES 87.21% TJSP 73.55% TRE-PI 87.48% TJMSP 107.57% TRT18 95.63% 

TJGO 92.21% TJTO 89.53% TRE-PR 115.61% TRT1 92.49% TRT19 96.52% 

TJMA 101.84% TRE-AC 108.30% TRE-RJ 101.26% TRT2 95.87% TRT20 84.92% 

TJMG 85.04% TRE-AL 113.50% TRE-RN 184.49% TRT3 103.84% TRT21 95.72% 

TJMS 103.45% TRE-AM 221.80% TRE-RO 210.69% TRT4 97.14% TRT22 86.20% 

TJMT 98.49% TRE-AP 163.06% TRE-RR 105.40% TRT5 94.67% TRT23 101.06% 

TJPA 94.98% TRE-BA 335.08% TRE-RS 361.09% TRT6 93.63% TRT24 92.36% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2013a. 
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Total de distribuídos: 19.447.589 
Total de julgados: 17.762.262 
Média do percentual de cumprimento: 91.33% 

 

 
7.2.1.2 Meta 13/2013 – Justiça do Trabalho  
 
 

Aumentar em 15% o quantitativo de execuções encerradas em relação a 

2011. A fase de execução pode ser frustrada em razão de não encontrar bens 

do devedor. Muitas vezes sequer o executado é encontrado. O devedor pode 

utilizar artifícios para impedir a execução de seus bens, como por exemplo, 

evitar depositar valores em instituições bancárias para evitar a penhora de 

dinheiro mantido em depósito ou em aplicações financeiras (CPC, art. 854 e 

seus §§). (CNJ, 2013b) 

 

Gráfico 11 – Meta 13 de 2013 – Total de cumprimento da meta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Adaptado de CNJ, 2013b 
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Gráfico 12 – Meta 13 de 2013 – Tribunais Regionais do Trabalho 
 
 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2013b. 

 
 
 

Tabela 5 – Relatório: Meta 13 de 2013 
 

 Aumento (%) Cumprimento (%) 

TRT1 37.86% 119.88% 

TRT2 12.80% 98.09% 

TRT3 -8.65% 79.43% 

TRT4 20.24% 104.56% 

TRT5 49.21% 129.75% 

TRT6 -25.20% 65.05% 

TRT7 159.15% 225.35% 

TRT8 -39.30% 52.78% 

TRT9 -11.82% 76.68% 

TRT10 -21.49% 68.27% 

TRT11 -5.89% 81.84% 

TRT12 -26.48% 63.93% 

TRT13 -11.09% 77.31% 

TRT14 53.88% 133.81% 

TRT15 -51.75% 41.96% 

TRT16 42.77% 124.15% 
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  Continuação 

TRT17 -6.50% 81.30% 

TRT18 -35.95% 55.70% 

TRT19 117.16% 188.83% 

TRT20 -35.40% 56.18% 

TRT21 -26.50% 63.91% 

TRT22 -47.18% 45.93% 

TRT23 -39.40% 52.70% 

TRT24 -35.04% 56.49% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2013b 
 

 

Média do percentual de cumprimento: 80.23% 

 

 

7.2.1.3 Meta 18/2013   
 

 

A finalidade da meta número 18 é identificar e julgar, até 31/12/2013, as 

ações de improbidade administrativa e ações penais relacionadas aos crimes 

contra a administração pública, distribuídas até 31/12/2011 (CNJ, 2013c). 
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Gráfico 13 – Meta 18 de 2013 – Justiça Federal 

 

 
         Fonte: Adaptado de CNJ, 2013c. 

 

Gráfico 14 – Meta 18 de 2013 – Demais Tribunais 

 
 

 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2013c. 
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Tabela 6 – Relatório: Meta 18 de 2013 
 
 

TRF1 38.64% 

TRF2 68.42% 

TRF3 88.59% 

TRF4 80.39% 

TRF5 79.48% 

TJMSP 99.05% 

TJMRS 98.39% 

TJMMG 90.91% 

TJAC 81.17% 

TJAL 65.19% 

TJAM 25.88% 

TJAP 95.02% 

TJBA 11.44% 

TJCE 55.82% 

TJDFT 72.99% 

TJES 50.07% 

TJGO 54.57% 

TJMA 58.00% 

TJMG 42.39% 

TJMS 71.07% 

TJMT 41.10% 

TJPA 35.15% 

TJPB 47.39% 

TJPE 44.41% 

TJPI 12.68% 

TJPR 44.93% 

TJRJ 75.28% 

TJRN 55.85% 

TJRO 72.47% 

TJRR 62.47% 

TJRS 57.74% 

TJSC 58.84% 

TJSE 78.92% 

  



226 
 

 

 Continuação 

TJSP 56.72% 

TJTO 51.07% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2013c. 

 
 
 
Média do percentual de cumprimento: 55.68% 
 

 

7.2.2 Metas 2014 

 

 

A seleção dos gráficos foi definida pelo grau de importância em relação 

às metas 1, 2, 5 e 6 de 2014 em razão do impacto que pode causar na 

prestação  jurisdicional. 

 

 

7.2.2.1 Meta 1/2014 - Todos os segmentos do Poder Judiciário 
 

 

A Meta 1 enfatiza a produtividade e a prevenção à formação de estoque 

de processo. Dessa forma, estipula o julgamento de quantidade maior de 

processos do que os distribuídos no ano corrente. Nos termos do Glossário das 

Metas Nacionais do Poder Judiciário, por julgamento entende‐se “a primeira 

decisão tendente a pôr fim ao processo ou incidente em cada instância dos 

tribunais” (CNJ, 2015c). 
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Gráfico 15 – Meta 1 de 2014 – Total de cumprimento da meta em todos os 
segmentos do Poder Judiciário  

 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 

 

 

Gráfico 16 – Meta 1 de 2014 – Justiça Estadual 
 

 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 
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Gráfico 17 – Meta 1 de 2014 – Justiça Eleitoral 

 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 

 

 

Na Justiça do Trabalho, a  meta número 1, como nos demais ramos do 

Poder Judiciário,  também tem por finalidade julgar quantidade  maior de 

processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.  
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Gráfico 18 – Meta 1 de 2014 – Justiça do Trabalho 

 

 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 

 

 

Tabela 7 – Relatório: Meta 1 de 2014 

STJ 88.49% TJPB 105.69% TRE-CE 118.00% TRE-SC 89.93% TRT7 102.16% 

TST 102.81% TJPE 96.65% TRE-DF 90.02% TRE-SE 84.10% TRT8 94.41% 

TSE DNL TJPI 86.03% TRE-ES 96.54% TRE-SP 109.25% TRT9 106.41% 

STM 103.08% TJPR 106.50% TRE-GO 116.52% TRE-TO 103.90% TRT10 78.84% 

TJAC 113.49% TJRJ 99.16% TRE-

MA 

137.62% TRF1 71.25% TRT11 92.46% 

TJAL 88.71% TJRN 72.32% TRE-

MG 

110.14% TRF2 97.38% TRT12 91.06% 

TJAM 71.83% TJRO 98.20% TRE-MS 107.29% TRF3 87.30% TRT13 119.63% 

TJAP 74.20% TJRR 104.75% TRE-MT 137.72% TRF4 75.18% TRT14 101.91% 

TJBA 82.54% TJRS 88.75% TRE-PA 128.25% TRF5 99.78% TRT15 89.98% 

TJCE 86.63% TJSC 83.42% TRE-PB 105.44% TJMMG 99.22% TRT16 95.40% 
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Continuação 

TJDFT 102.54% TJSE 116.22% TRE-PE 106.32% TJMRS 113.32% TRT17 102.01% 

TJES 82.42% TJSP 83.56% TRE-PI 125.31% TJMSP 114.38% TRT18 90.86% 

TJGO 107.67% TJTO 113.71% TRE-PR 80.53% TRT1 94.51% TRT19 95.27% 

TJMA 99.86% TRE-AC 107.08% sTRE-

RJ 

121.50% TRT2 94.81% TRT20 104.26% 

TJMG 95.67% TRE-AL 95.56% TRE-RN 101.57% TRT3 101.92% TRT21 101.83% 

TJMS 104.15% TRE-

AM 

108.23% TRE-RO 112.58% TRT4 91.70% TRT22 103.09% 

TJMT 83.37% TRE-AP 307.27% TRE-RR 100.70% TRT5 99.23% TRT23 100.89% 

TJPA 120.24% TRE-BA 179.04% TRE-RS 76.54% TRT6 97.03% TRT24 88.17% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 

 

 

7.2.2.2 Meta 2/2014  
 

 

O objetivo da Meta 2 é a redução do estoque de processos pendentes 

de julgamento. Segundo o CNJ, tem por finalidade a celeridade processual 

(CNJ, 2015). 

Foi escolhida a Justiça do Trabalho para elaboração dos gráficos. Os 

demais ramos do Poder Judiciário, que com os percentuais de cumprimento 

estão no relatório em anexo.  

Foi estipulado na Justiça do Trabalho, identificar e julgar, até 

31/12/2014, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2011 e 80% 

dos processos distribuídos até 31/12/2012, nos 1°e 2° graus, e 80% dos 

processos distribuídos até 31/12/2011, no TST. 
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Gráfico 19 – Meta 2 de 2014 – Total de cumprimento da meta em todo Poder 
Judiciário. 

 

                  Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 

 

 

Gráfico 20 – Meta 2 de 2014 –  Justiça do Trabalho - Processos distribuídos e 
não julgados até 31/12 de 2011 (TRT) ou 2008 (TST) 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 
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Gráfico 21 – Meta 2 de 2014 – Processos distribuídos e não julgados até 31/12 de 
2012 – Justica do Trabalho 

 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c 

 

 

Na Justiça do Trabalho, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2011 

e 80% dos processo distribuídos até 2012, nos 1o grau e no 2o grau, e 80% dos 

processos distribuídos até 31/12/2011, no TST (CNJ, 2015c). 

 

Tabela 8 – Relatório: Meta 2 de 2014 
 

TRT1 108.93% 

TRT2 111.04% 

TRT3 120.55% 

TRT4 123.48% 

TRT5 119.95% 

TRT6 122.75% 

TRT7 108.21% 

TRT8 123.36% 

TRT9 120.99% 
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Continuação 

TRT10 65.34% 

TRT11 117.21% 

TRT12 121.17% 

TRT13 93.72% 

TRT14 124.52% 

TRT15 115.94% 

TRT16 67.36% 

TRT17 123.76% 

TRT18 122.97% 

TRT19 124.81% 

TRT20 114.80% 

TRT21 114.41% 

TRT22 117.00% 

TRT23 120.71% 

TRT24 122.08% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 

 

 

7.2.2.3 Meta 5 /2014 

 

 

A meta 5 foi estipulada para a Justiça Federal e para a Justiça do 

Trabalho (Tribunais Regionais do Trabalho –TRTs).  

Reduzir o congestionamento, em relação à taxa média de 2013 e 2012, 

na fase de cumprimento de sentença e de execução: em 10% quanto às 

execuções não fiscais e cumprimento da sentença na Justiça Federal; em 

qualquer percentual quanto às execuções fiscais e em 5% quanto às 

execuções não fiscais e cumprimento de sentença, na Justiça do Trabalho. 

Tem por foco a execução.  

A execução fiscal visa à satisfação do crédito pertencente à Fazenda 

Pública Federal, estadual ou municipal; e a execução de natureza não fiscal 

abrange pessoas físicas ou jurídicas particulares.  Apesar de fatores externos 

que atravancam  a execução, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais 
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Regionais do Trabalho firmaram o compromisso previsto na Meta 5 de 2014 

(CNJ, 2015c).  

 

 

Gráfico 22 – Meta 5 de 2014 – Redução de execução não fiscal- Justiça do 
Trabalho e Justica Federal 

 
 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 
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Gráfico 23 – Meta 5 de 2014 – Redução de execução fiscal Justica do Trabalho e 
Justiça Federal   

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 

 

 

Tabela 9 – Relatório: Meta 5 de 2014 
 

 % Redução de execução não fiscal % Redução de execução fiscal 

TRF1 7.40% NA 

TRF2 6.69% NA 

TRF3 -22.13% NA 

TRF4 -4.12% NA 

TRF5 -87.65% NA 

TRT1 5.81% 1.14% 

TRT2 -2.72% NA 

TRT3 -1.37% -6.27% 

TRT4 4.30% -0.21% 

TRT5 8.45% 10.07% 

TRT6 -10.82% 27.15% 

TRT7 14.11% 6.51% 

TRT8 -6.02% -0.13% 

TRT9 3.22% -2.88% 

TRT10 NA NA 
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Continuação 

TRT11 -3.23% 39.18% 

TRT12 -4.63% -7.90% 

TRT13 2.73% 3.07% 

TRT14 22.44% 4.33% 

TRT15 25.37% 32.71% 

TRT16 2.47% 7.43% 

TRT17 4.88% 2.27% 

TRT18 -7.19% 0.45% 

TRT19 -2.45% 2.83% 

TRT20 -1.68% -3.01% 

TRT21 9.11% -4.47% 

TRT22 -8.04% 0.78% 

TRT23 0.05% 9.03% 

TRT24 -1.94% -4.28% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 

 

 

Cumpriram integralmente a meta: TRT1, TRT5, TRT7, TRT14 e TRT15. 
 

 

7.2.2.4 Meta 6/2014  

 

 

Identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações coletivas distribuídas até 

31/12/2011, no 1o grau da Justiça do Trabalho e até 31/12/2012 no 2o grau da 

Justiça do Trabalho. 
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Gráfico 24 – Meta 6  de 2014 – Total de cumprimento da meta (Excluídos os 
tribunais sem dados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 

 

 

Gráfico 25 – Meta 6  de 2014 – Justiça do Trabalho - 1°grau 
 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 
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Gráfico 26 – Meta 6 de 2014 – Justiça do Trabalho - 2° grau 
 

 
         Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 

 
 

 

Tabela 10 – Relatório: Meta 6 de 2014 
 
 
(1) Até 31/12/2011 no 1o grau  
TRT1 87.66% 

TRT2 95.74% 

TRT3 94.29% 

TRT4 100.00% 

TRT5 97.71% 

TRT6 99.52% 

TRT7 96.15% 

TRT8 100.00% 

TRT9 99.62% 

TRT10 6.63% 

TRT11 100.00% 

TRT12 96.40% 

TRT13 1.48% 
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Continuação 

TRT14 100.00% 

TRT15 91.93% 

TRT16 43.19% 

TRT17 98.80% 

TRT18 98.77% 

TRT19 100.00% 

TRT20 66.67% 

TRT21 81.25% 

TRT22 100.00% 

TRT23 100.00% 

TRT24 98.18% 

 

(2) Até 31/12/2012 no 2o grau 
 
TRT1 - 

TRT2 99.42% 

TRT3 100.00% 

TRT4 98.61% 

TRT5 100.00% 

TRT6 100.00% 

TRT7 100.00% 

TRT8 100.00% 

TRT9 96.15% 

TRT10 15.93% 

TRT11 100.00% 

TRT12 100.00% 

TRT13 0.52% 

TRT14 100.00% 

TRT15 98.04% 

TRT16 86.05% 

TRT17 100.00% 

TRT18 100.00% 

TRT19 100.00% 

TRT20 100.00% 
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Continuação 

TRT21 100.00% 

TRT22 100.00% 

TRT23 100.00% 

TRT24 100.00% 

Nota: (1) Identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2011, no 1º grau;(2) 
Identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2012, no 2º grau. 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2015c. 

 

 

7.2.3 Metas 2015  
 

 

A seleção dos gráficos foi definida pelo grau de importância em relação 

às metas 1, 3, 5 e 6que refletem na atividade jurisdicional. 

 
 
7.2.3.1 Meta 1/2015  

 

 

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 

distribuídos  no ano corrente 

A Meta 1 tem por foco a produtividade e a prevenção à formação de 

estoque de processo. Para isso, preconiza o julgamento de quantidade maior 

de processos(CNJ, 2016b).  
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Gráfico 27 – Meta 1 de 2015 – Total de cumprimento da meta 

 
                      Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 
 
 

Gráfico 28 – Meta 1 de 2015 – Justiça do Trabalho 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 
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Gráfico 29 – Meta 1 de 2015 – Justiça Comum 
 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 

 
 
 

Tabela 11 – Relatório: Meta 1 de 2015 
 

TST 135.44% 

STJ 108.35% 

TJAC 114.72% 

TJAM 83.21% 

TJAP 64.02% 

TJPA 107.41% 

TJRO 123.45% 

TJRR 111.68% 

TJTO 99.70% 

TJAL 104.92% 

TJBA 98.00% 

TJCE 85.02% 

TJMA 89.56% 

TJPB 107.17% 

TJPE 103.45% 
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Continuação 

TJPI 90.21% 

TJRN 77.71% 

TJSE 98.04% 

TJDFT 97.56% 

TJGO 98.03% 

TJMS 110.31% 

TJMT 114.20% 

TJES 92.11% 

TJMG 97.03% 

TJRJ 104.37% 

TJSP 77.57% 

TJPR 99.77% 

TJRS 104.85% 

TJSC 107.56% 

TJMMG 106.17% 

TJMRS 106.54% 

TJMSP 105.79% 

TRF1 99.22% 

TRF2 96.61% 

TRF3 103.72% 

TRF4 90.39% 

TRF5 101.36% 

TRT1 97.06% 

TRT2 96.57% 

TRT3 95.80% 

TRT4 89.58% 

TRT15 90.12% 

TRT5 87.43% 

TRT6 93.40% 

TRT7 96.94% 

TRT8 103.62% 

TRT9 88.40% 

TRT10 141.54% 
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TRT11 102.02% 

TRT12 91.58% 

TRT13 81.98% 

TRT18 94.73% 

TRT14 94.62% 

TRT16 99.29% 

TRT17 89.06% 

TRT19 101.84% 

TRT20 94.95% 

TRT21 100.07% 

TRT22 98.22% 

TRT23 92.63% 

TRT24 84.61% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ,  2016b. 

 
 

7.2.3.2 Meta 3/2015 

 

 

Aumentar o percentual de casos solucionados por conciliação em 

relação ao ano anterior e impulsionar os trabalhos dos Centros Judiciários de 

Soluções  de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) (CNJ, 2016b) 

A Meta 3/2015 tem por finalidade a conciliação, e é uma das prioridades 

do CNJ. Tem por finalidade potencializar a desjudicialização, por meio de 

formas alternativas de solução de conflitos (CNJ, 2016b). 

Para a Justiça Estadual: impulsionar os trabalhos dos CEJUSCs e 

garantir aos Estados que já o possuem que, conforme previsto na Resolução 

125/2010, homologuem acordos pré-processuais e conciliações em número 

superior à média das sentenças homologatórias nas unidades jurisdicionais 

correlatas. Aos que não o possuem, a meta é a implantação de número maior 

do que os já existentes. 
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Para a Justiça Federal: Aumentar o percentual de casos encerrados por 

conciliação em relação ao ano anterior. 

 

 

Gráfico 30 – Meta 3 de 2015 – Tribunais Regionais Federais e Tribunais de 
Justiça 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 

 

 

Tabela 12 – Relatório: Meta 3 de 2015 – Justiça Estadual 
 

 
TJAC 16% 

TJAM 25% 

TJAP 0% 

TJPA 100% 

TJRO 0% 

TJRR 100% 
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continuação 

TJTO 60% 

TJAL 20% 

TJBA 23% 

TJCE 0% 

TJMA 0% 

TJPB 47% 

TJPE 100% 

TJPI 0% 

TJRN 0% 

TJSE 100% 

TJDFT 100% 

TJGO 63% 

TJMS 71% 

TJMT 97% 

TJES 0% 

TJMG 50% 

TJRJ 0% 

TJSP 78% 

TJPR 73% 

TJRS 33% 

TJSC 0% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 
 
 
 

Tabela 13 – Relatório: Meta 3 de 2015 – Justiça Federal 
 

 

TRF1 -27.52% 

TRF2 45.06% 

TRF3 6.72% 

TRF4 -47.02% 

TRF5 -39.85% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 
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7.2.3.3 Meta 5/2015  

 

 

Baixar em 2015: 

- Na Justiça Federal, a quantidade maior de processos de execução não 

fiscal do que o total de casos novos de execução não fiscal no ano corrente; e 

- Na Justiça do Trabalho, quantidade maior de processos de execução 

do que o total de casos novos de execução no ano corrente. 

 

 

Gráfico 31 – Meta 5 de 2015 – Total de cumprimento da meta 
 

 

                   Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 
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Gráfico 32 – Meta 5 de 2015 

 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 

 

 

Tabela 14 – Relatório: Meta 5 de 2015 
 
 

TRF1 73.00% 

TRF2 96.30% 

TRF3 88.02% 

TRF4 50.81% 

TRF5 155.27% 

TRT1 122.94% 

TRT2 93.76% 

TRT3 115.99% 

TRT4 125.97% 

TRT15 175.46% 

TRT5 112.91% 

TRT6 97.37% 
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TRT7 184.13% 

TRT8 84.84% 

TRT9 108.64% 

TRT10 98.67% 

TRT11 70.91% 

TRT12 90.14% 

TRT13 125.69% 

TRT18 84.60% 

TRT14 311.99% 

TRT16 81.21% 

TRT17 100.42% 

TRT19 91.30% 

TRT20 96.49% 

TRT21 189.42% 

TRT22 78.44% 

TRT23 160.38% 

TRT24 81.00% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 
 

 

 
7.2.3.4 Meta 6/2015 
 

 

Identificar e julgar, até 31/12/2015, na Justiça do Trabalho, as ações 

coletivas distribuídas até 31/12/2012, no 1° grau, e até 31/12/2013, no 2° grau.  
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Gráfico 33 – Meta 6 de 2015 – Total de cumprimento da meta (excluídos os 
tribunais sem dados) 

 

         Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 
 
 

Gráfico 34 – Meta 6 de 2015 – Justiça do Trabalho - 1°grau 
 

 
 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 
 



251 
 

 

 
Gráfico 35 – Meta 6 de 2015 Justiça do Trabalho - 2° grau 

 
 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 
 

 

Tabela 15 – Relatório: Meta 6 de 2015 

 

(1) 

TRT1 89.42% 

TRT2 94.95% 

TRT3 97.10% 

TRT4 98.48% 

TRT15 95.51% 

TRT5 99.68% 

TRT6 100.00% 

TRT7 94.92% 

TRT8 100.00% 
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TRT9 98.83% 

TRT10 100.00% 

TRT11 95.65% 

TRT12 98.29% 

TRT13 100.00% 

TRT18 96.30% 

TRT14 100.00% 

TRT16 67.51% 

TRT17 100.00% 

TRT19 85.19% 

TRT20 100.00% 

TRT21 100.00% 

TRT22 100.00% 

TRT23 98.65% 

TRT24 100.00% 

(2) 

TRT1 63.16% 

TRT2 100.00% 

TRT3 100.00% 

TRT4 91.67% 

TRT15 95.78% 

TRT5 100.00% 

TRT6 100.00% 

TRT7 100.00% 

TRT8 100.00% 

TRT9 100.00% 

TRT10 7.50% 

TRT11 100.00% 

TRT12 100.00% 

TRT13 99.56% 
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Continuação 

TRT18 100.00% 

TRT14 100.00% 

TRT16 89.66% 

TRT17 100.00% 

TRT19 100.00% 

TRT20 0.00% 

TRT21 100.00% 

TRT22 100.00% 

TRT23 100.00% 

TRT24 100.00% 

 
Nota: Nos Tribunais Regionais e Juízes do Trabalho, (1) até 31/12/2013,no 1°grau, e (2) até 31/12/2013, 
no 2°grau 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2016b. 

 

 
7.2.4 Metas 2016 
 

 

A seleção dos gráficos foi definida pelo grau de importância em relação 

às metas 1, 3 e 5 que refletem na atividade jurisdicional. 

 

 

7.2.4.1 Meta 1/2016 
 

 

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 

distribuídos no ano corrente. Tem por finalidade a produtividade e a redução de 

processos (CNJ, 2017b).  
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Gráfico 36 – Meta 1 de 2016 – Total de cumprimento da meta 
 

 
         Fonte: Adaptado CNJ, 2017b. 

 

 

Gráfico 37 – Meta 1 de 2016 – Justiça do Trabalho 
 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 
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Gráfico 38 – Meta 1 de 2016 – Justiça Comum 
 

 
 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 
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Gráfico 39 – Meta 1 de 2016 – Justiça Eleitoral 

 
 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 
 
 

Tabela 16 – Relatório: Meta 1 de 2016 
 
 

 

STJ 115.78% 

TST 108.18% 

TSE 148.41% 

STM 104.59% 

TJAC 121.30% 

TJAM 80.21% 

TJAP 80.60% 

TJPA 90.40% 

TJRO 87.22% 

TJRR 95.20% 

TJTO 89.69% 
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TJAL 85.83% 

TJBA 82.71% 

TJCE 91.72% 

TJMA 83.49% 

TJPB 85.49% 

TJPE 104.88% 

TJPI 80.36% 

TJRN 88.33% 

TJSE 89.20% 

TJDFT 105.30% 

TJGO 100.99% 

TJMS 103.94% 

TJMT 124.75% 

TJES 87.57% 

TJMG 97.32% 

TJRJ 104.58% 

TJSP 114.72% 

TJPR 97.41% 

TJRS 111.37% 

TJSC 87.08% 

TJMMG 105.80% 

TJMRS 124.59% 

TJMSP 95.27% 

TRE-AC 100.10% 

TRE-AM 78.93% 

TRE-AP 63.22% 

TRE-RO 104.25% 

TRE-RR 94.03% 

TRE-AL 92.42% 

TRE-BA 91.25% 

TRE-CE 87.18% 

TRE-MA 96.37% 

TRE-PA 83.23% 
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TRE-PB 66.58% 

TRE-PE 98.77% 

TRE-PI 79.77% 

TRE-RN 111.43% 

TRE-SE 84.94% 

TRE-DF 279.04% 

TRE-GO 80.71% 

TRE-MS 62.34% 

TRE-MT 107.44% 

TRE-TO 101.02% 

TRE-ES 91.68% 

TRE-MG 70.06% 

TRE-RJ 69.13% 

TRE-SP 111.17% 

TRE-PR 74.19% 

TRE-RS 68.26% 

TRE-SC 72.71% 

TRT1 93.68% 

TRT2 95.27% 

TRT3 91.60% 

TRT4 92.12% 

TRT15 90.23% 

TRT5 90.47% 

TRT6 102.58% 

TRT7 98.55% 

TRT8 99.72% 

TRT9 93.67% 

TRT10 68.56% 

TRT11 99.92% 

TRT12 98.10% 

TRT13 94.04% 

TRT18 100.09% 

TRT14 95.08% 
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TRT16 78.04% 

TRT17 101.78% 

TRT19 102.21% 

TRT20 96.29% 

TRT21 94.58% 

TRT22 99.07% 

TRT23 92.12% 

TRT24 95.57% 

TRF1 101.60% 

TRF2 92.23% 

TRF3 99.38% 

TRF4 90.43% 

TRF5 92.52% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 

 

 

7.2.4.2 Meta 3/2016 
 

 

Aumentar o percentual de casos solucionados por conciliação em 

relação ao ano anterior e impulsionar os trabalhos dos CEJUSCs (CNJ, 2017b). 

 

- Aumentar os casos solucionados por conciliação:   

- Justiça Federal: aumentar o percentual de casos encerrados por conciliação 

em relação ao ano anterior; 

- Justiça Estadual: aumentar os casos resolvidos por conciliação em relação ao 

ano anterior e aumentar o número de CEJUSCs; e 

- Justiça do Trabalho: aumentar o índice de Conciliação na Fase de 

Conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos 

Percentuais. 
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Gráfico 40 – Meta 3 de 2016 - Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais 
do Trabalho e Tribunais de Justiça 

 
 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 

 

 

Tabela 17 – Relatório: Meta 3 de 2016 – Justiça Federal 
 

TRF1 -16.27% 

TRF2 -4.44% 

TRF3 -52.17% 

TRF4 17.09% 

TRF5 1.08% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 
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Tabela 18 – Relatório: Meta 3 de 2016 - Justiça Estadual 
 
 

TJAC -9.74% 

TJAM -6.74% 

TJAP 5.94% 

TJPA 4.40% 

TJRR 5.65% 

TJTO 85.98% 

TJAL 35.84% 

TJBA -2.11% 

TJCE 19.65% 

TJMA -2.91% 

TJPB 98.96% 

TJPE 8.35% 

TJPI -45.31% 

TJSE 27.61% 

TJDFT 24.37% 

TJGO 66.12% 

TJMS 12.13% 

TJMT 49.12% 

TJES 40.06% 

TJMG 15.22% 

TJRJ -12.54% 

TJSP 8.62% 

TJPR 14.76% 

TJRS 43.12% 

TJSC 13.81% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 

 

 

Tabela 19 – Relatório: Meta 3 de 2016 – Justiça do Trabalho 
 
 

TRT1 94.96% 

TRT2 97.62% 

TRT3 90.25% 
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TRT4 93.28% 

TRT15 95.07% 

TRT5 94.08% 

TRT6 92.69% 

TRT7 98.49% 

TRT8 84.16% 

TRT9 106.68% 

TRT10 78.86% 

TRT11 81.07% 

TRT12 105.49% 

TRT13 85.14% 

TRT18 89.85% 

TRT14 90.13% 

TRT16 106.78% 

TRT17 82.84% 

TRT19 101.94% 

TRT20 93.45% 

TRT21 97.55% 

TRT22 104.02% 

TRT23 98.60% 

TRT24 88.76% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 

 
 

 

7.2.4.3 Meta 5/2016 
 

 

Baixar em 2016 quantidade maior de processos de execução do que o 

total de casos novos de execução no ano corrente.  

- Na Justiça Federal, quantidade maior de processos de execução não fiscal do 

que o total de casos novos de execução não fiscal no ano corrente;  
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- Na Justiça do Trabalho, quantidade maior de processos de execução do que 

o total de casos novos de execução no ano corrente; 

- Na Justiça Estadual, identificar o número e a situação dos processos de 

execução até 31/12/2016 (CNJ, 2017b) 

 

 

Gráfico 41 – Meta 5 de 2016 – Total de cumprimento da meta no Poder Judiciário  
(excluídos os tribunais sem dados) 

 

 
 

               Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 
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Gráfico 42 – Meta 5 de 2016 – Total de cumprimento da meta (excluídos os 
tribunais sem dados) 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



265 
 

 

Gráfico 43 – Meta 5 de 2016 – Justiça Estadual 
 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 

 
 

Tabela 20 – Relatório: Meta 5 de 2016 
 

 
TRF1 86.13% 

TRF2 87.88% 

TRF3 106.57% 

TRF4 66.32% 

TRF5 86.30% 

TRT1 78.58% 

TRT2 121.34% 

TRT3 96.55% 

TRT4 86.39% 

TRT15 118.96% 

TRT5 107.33% 

TRT6 103.96% 

TRT7 49.58% 

TRT8 79.56% 
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TRT9 115.31% 

TRT10 40.45% 

TRT11 76.22% 

TRT12 83.64% 

TRT13 97.40% 

TRT18 76.36% 

TRT14 88.59% 

TRT16 59.20% 

TRT17 86.43% 

TRT19 101.52% 

TRT20 96.07% 

TRT21 146.46% 

TRT22 95.97% 

TRT23 85.93% 

TRT24 76.20% 

TJAC 100.00% 

TJAM 91.02% 

TJAP 100.00% 

TJPA 100.00% 

TJRO 100.00% 

TJRR 100.00% 

TJTO 0.00% 

TJAL 99.40% 

TJBA 100.00% 

TJCE 100.00% 

TJMA 100.00% 

TJPB 100.00% 

TJPE 100.00% 

TJPI 0.00% 

TJRN 0.00% 

TJSE 100.00% 

TJDFT 100.00% 

TJGO 56.29% 
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TJMS 100.00% 

TJMT 100.00% 

TJES 100.00% 

TJMG 0.00% 

TJRJ 100.00% 

TJSP 29.49% 

TJPR 100.00% 

TJRS 93.79% 

TJSC 100.00% 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2017b. 

 
 

 
7.2.5 Metas 2017 
 
 

A seleção dos gráficos foi definida pelo grau de importância em relação 

às metas 1, 3 e 5 que refletem na atividade jurisdicional. 

Meta 1/2017 - Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, 

Tribunal Superior do Trabalho, Justiça Militar da União, Justiça Eleitoral, Justiça 

Estadual, Justiça Federal e Tribunais de Justiça Militar Estaduais: julgar 

quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano 

corrente; Justiça do Trabalho: julgar o equivalente a 90% da quantidade de 

processos de conhecimento distribuídos no ano corrente, com redução 

proporcional, em cada tribunal, à redução do número de juízes e de servidores 

cujos cargos não foram repostos (CNJ, 2018c).  

 

 

7.2.5.1 Meta 1/2017 
 
 

Julgar determinada quantidade de processos de conhecimento em 

relação aos distribuídos no ano corrente. O foco da meta 01/2017 é a 

produtividade. (CNJ, 2018c) 
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Gráfico 44 – Meta 1 de 2017 – total de cumprimento da meta no Poder Judiciário.  
 

 
Fonte: Adaptado CNJ, 2018c. 

 
 

Gráfico 45 – Meta 1 de 2017 – Justiça do Trabalho 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2018c. 
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Gráfico 46 – Meta 1 de 2017 – Justiça Comum 
 

 
              Fonte: Adaptado de CNJ, 2018c. 
 
 

 
Gráfico 47 – Meta 1 de 2017 – Justiça Eleitoral 

 
 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2018c. 
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Tabela 21 – Relatório: Meta 1 de 2017 
 
 

 

STJ 120.26% 

TSE 113.93% 

TST 113.75% 

STM 116.57% 

TJAC 112.31% 

TJAM 121.11% 

TJAP 125.68% 

TJPA 93.80% 

TJRO 96.42% 

TJRR 115.01% 

TJTO 99.61% 

TJAL 104.64% 

TJBA 87.80% 

TJCE 98.09% 

TJMA 76.05% 

TJPB 89.95% 

TJPE 103.64% 

TJPI 82.86% 

TJRN 154.12% 

TJSE 106.49% 

TJDFT 104.01% 

TJGO 106.76% 

TJMS 108.08% 

TJMT 102.69% 

TJES 106.19% 

TJMG 103.34% 

TJRJ 103.08% 

TJSP 123.62% 

TJPR 87.96% 

TJRS 110.38% 

TJSC 97.55% 

TJMMG 104.04% 
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TJMRS 118.22% 

TJMSP 95.58% 

TRF1 103.59% 

TRF2 94.23% 

TRF3 112.61% 

TRF4 94.88% 

TRF5 95.92% 

TRT1 111.13% 

TRT2 111.43% 

TRT3 114.16% 

TRT4 110.75% 

TRT15 108.25% 

TRT5 103.72% 

TRT6 114.32% 

TRT7 106.28% 

TRT8 120.03% 

TRT9 111.43% 

TRT10 105.59% 

TRT11 112.70% 

TRT12 112.10% 

TRT13 120.64% 

TRT18 118.26% 

TRT14 116.62% 

TRT16 103.25% 

TRT17 113.86% 

TRT19 120.47% 

TRT20 105.85% 

TRT21 120.78% 

TRT22 110.13% 

TRT23 109.64% 

TRT24 119.37% 

TRE-AC 141.37% 

TRE-AM 167.39% 
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TRE-AP 132.60% 

TRE-RO 129.11% 

TRE-RR 104.64% 

TRE-AL 100.37% 

TRE-BA 118.55% 

TRE-CE 100.22% 

TRE-MA 87.20% 

TRE-PA 124.65% 

TRE-PB 245.83% 

TRE-PE 124.97% 

TRE-PI 90.19% 

TRE-RN 154.96% 

TRE-SE 271.51% 

TRE-DF 224.26% 

TRE-GO 123.89% 

TRE-MS 122.42% 

TRE-MT 95.01% 

TRE-TO 139.39% 

TRE-ES 261.92% 

TRE-MG 218.07% 

TRE-RJ 128.61% 

TRE-SP 105.45% 

TRE-PR 117.08% 

TRE-RS 122.38% 

TRE-SC 110.50% 

 
Fonte: Adaptado CNJ, 2018c. 
 

 

7.2.5.2 Meta 3/2017 
 

 

Aumentar os casos solucionados por conciliação: 
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- Justiça Federal: Fomentar o alcance do percentual mínimo de 2% na 

proporção dos processos conciliados em relação aos distribuídos; 

- Justiça do Trabalho: aumentar o índice de Conciliação na Fase de 

Conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos 

Percentuais, excluindo-se da base de cálculo os processos com desistência e 

arquivamento, e com fixação de cláusula de barreira de 54% (CNJ, 2018c). 

 

 

Gráfico 48 – Meta 3 de 2017 – Total de cumprimento da meta na Justica Federal e 
Justica do Trabalho.  

 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2018c. 
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Gráfico 49 – Meta 3 de 2017 - Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais 
do Trabalho 

 
 

 
 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2018c. 
 

 

 
Tabela 22 – Relatório: Meta 03 de 2017 

 
 

 
TRF1 414.65% 

TRF2 252.83% 

TRF3 331.11% 

TRF4 381.56% 

TRF5 390.38% 

TRT1 92.67% 

TRT2 94.97% 

TRT3 90.67% 

TRT4 92.17% 

TRT15 100.23% 

TRT5 81.47% 

TRT6 92.68% 
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TRT7 92.21% 

TRT8 87.44% 

TRT9 100.78% 

TRT10 82.81% 

TRT11 76.31% 

TRT12 97.04% 

TRT13 90.69% 

TRT18 93.46% 

TRT14 83.60% 

TRT16 125.99% 

TRT17 99.53% 

TRT19 97.10% 

TRT20 85.05% 

TRT21 90.96% 

TRT22 96.93% 

TRT23 103.20% 

TRT24 90.90% 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2018c. 
 

 

7.2.5.3 Meta 5/2017 
 

 

Impulsionar processos à execução: 

- Na Justiça Federal: baixar quantidade maior de processos de execução 

não fiscal do que o total de casos novos de execução não fiscal no ano 

corrente. 

- Na Justiça do Trabalho: baixar 90% do total de casos novos de 

execução do ano corrente, com redução proporcional, em cada tribunal, à 

redução do número de juízes e de servidores cujos cargos não foram repostos; 
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- Na Justiça Estadual: estabelecer política de desjudicialização e de 

enfrentamento do estoque de processos de execução fiscal, até 31/12/2017 

(CNJ, 218c).  

 

 

Gráfico 50 – Meta 5 de 2017- Jusatica Federal, Justica Estadual e Justica do 
Trabalho. 

 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2018c. 
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Gráfico 51 – Meta 5 de 2017 – Justiça Federal 
 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2018c.  
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Gráfico 52 – Meta 5 de 2017 –Justiça Estadual 

 
Fonte: Adaptado de CNJ, 2018c. 
 
 
 
 

Tabela 23 – Relatório: Meta 05 de 2017 
 
 

 

TRF1 123.39% 

TRF2 93.11% 

TRF3 103.38% 

TRF4 62.84% 

TRF5 140.36% 

TRT1 67.32% 

TRT2 65.63% 

TRT3 102.90% 

TRT4 112.78% 

TRT15 123.11% 

TRT5 126.90% 

TRT6 121.64% 

TRT7 118.16% 

TRT8 96.64% 
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TRT9 152.58% 

TRT10 105.96% 

TRT11 120.53% 

TRT12 99.34% 

TRT13 110.45% 

TRT18 99.79% 

TRT14 91.64% 

TRT16 101.11% 

TRT17 50.85% 

TRT19 112.49% 

TRT20 102.49% 

TRT21 166.57% 

TRT22 87.94% 

TRT23 169.42% 

TRT24 85.33% 

TJAC 97.22% 

TJAM 104.17% 

TJAP 90.28% 

TJPA 111.11% 

TJRO 0.28% 

TJRR 87.50% 

TJTO 97.22% 

TJAL 69.44% 

TJBA 111.11% 

TJCE 44.44% 

TJMA 69.44% 

TJPB 96.11% 

TJPE 97.22% 

TJPI 34.72% 

TJRN 90.28% 

TJSE 97.22% 

TJDFT 111.11% 

TJGO 101.39% 
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TJMS 13.89% 

TJMT 125.00% 

TJES 74.31% 

TJMG 69.44% 

TJRJ 63.19% 

TJSP 106.94% 

TJPR 28.47% 

TJRS 125.00% 

TJSC 0.00% 

 
Fonte: Adaptado CNJ, 2018c. 

 

 

7.3 Quadros de servidores e juízes aposentados entre os anos de 2015 a 

2018 

 

 

Pelos gráficos e tabelas apresentados  resta evidenciado que as metas 

niveladoras não conseguem ser cumpridas na sua totalidade. 

Para a definição das metas devem ser considerados fatores externos 

que influenciam no seu cumprimento. 

Além do corte orçamentário, ocorreram muitos pedidos de 

aposentadorias de servidores e magistrados nos últimos três anos, conforme 

dados da Justiça em Números, publicada pelo CNJ. 

O CNJ divulga, anualmente, fontes estatísticas oficiais sobre o Poder 

Judiciário, denominado de Relatório Justiça em Números. Dentre as 

estatísticas estão os dados do número de servidores e magistrados 

aposentados ou instituidores de pensão em todo Poder Judiciário (CNJ, 

2019c).  

Conforme o Quadro 4, no âmbito da Justiça Federal, entre os anos de 

2015 a 2018, houve um aumento no número de servidores aposentados ou 

instituidores de pensão. No período entre 2015 e 2016 foram 429 concessões, 

entre 2016 e 2017 foram 486 e entre 2017 e 2018 foram 562 concessões. Já 

na Justiça do Trabalho, o maior número de concessões de aposentadoria ou 
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instituição de pensão ocorreu entre 2016 e 2017, com 1.323. No período 

anterior entre 2015 e 2016 foram 971 e no posterior entre 2017 e 2018 foram 

958 concessões.  

Na esfera da Justiça Estadual, o maior número ocorreu no período entre 

2015 e 2016 com 6.189 concessões, seguido de 2.298 entre 2016 e 2017, 

aumentando para 3.445 no período de 2017 e 2018, apresentado no Quadro 4 

 

 
Quadro 4 – Servidores Aposentados: 2015 a 2018 

 
 

Servidores Aposentados Justiça do Trabalho 
2015 2016 2017 2018 
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

13.188 14.159 15.482 16.440 
Período Entre 2015 e 2016 Entre 2016 e 2017 Entre 2017 e 2018 

971 1.323  958 
Servidores Aposentados Justiça Federal 

2015 2016 2017 2018 
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

4.890 5.319 5.805 6.367 
Período Entre 2015 e 2016 Entre 2016 e 2017 Entre 2017 e 2018 

429 486  562 
Servidores Aposentados Justiça Estadual 

2015 2016 2017 2018 
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

45.006 51.195 53.493 56.938 
Período Entre 2015 e 2016 Entre 2016 e 2017 Entre 2017 e 2018 

6.189 2.298  3.445 
 
Fonte: CNJ, 2019c. 

 

 

Quanto ao número de magistrados inativos ou instituidores de pensão, 

no âmbito da Justiça Federal, o maior número de concessões ocorreu entre 

2016 e 2017, com total de 17. No ano 2015, a Justiça Federal possuía 297 

magistrados já aposentados; em 2016 eram 286; em 2017 eram 303 e em 2018 

eram 307. 
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No âmbito da Justiça do Trabalho, o maior número de concessões de 

aposentadoria ou instituição de pensão ocorreu entre 2016 e 2017, com 132 

concessões. No período anterior entre 2015 e 2016 foram 16 e no posterior 

entre 2017 e 2018 foram 100 concessões.  

Na esfera da Justiça Estadual, o maior número ocorreu no período entre 

2015 e 2016 com 1.102 concessões. No ano 2015, a Justiça Estadual possuía 

4.510 magistrados já aposentados; em 2016 eram 5.612; em 2017 eram 5.136 

e em 2018 eram 5.745. Os dados estão representados nos Quadros 5, 6 e 7. 

 

 

Quadro 5 – Magistrados Aposentados Justiça do Trabalho 
 

Magistrados Aposentados Justiça do Trabalho 
2015 2016 2017 2018 
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

2.476 2.492 2.624 2.724 
Período Entre 2015 e 2016 Entre 2016 e 2017  Entre 2017 e 2018 

16 132  100 
Fonte: Fonte: CNJ, 2019c. 

 

 

Quadro 6 – Magistrados Aposentados Justiça Federal 
 
 

Magistrados Aposentados Justiça Federal 
2015 2016 2017 2018 
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

297 286 303 307 
Período Entre 2015 e 2016 Entre 2016 e 2017  Entre 2017 e 2018 

negativo 17  4 
Fonte: Fonte: CNJ, 2019c. 
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Quadro 7  – Magistrados Aposentados Justiça Estadual 
 

MagistradosAposentados Justiça Estadual 
2015 2016 2017 2018 
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

4.510 5.612 5.136 5.745 
Período Entre 2015 e 2016 Entre 2016 e 2017  Entre 2017 e 2018 

1.102 negativo  609 
Fonte: Fonte: CNJ, 2019c. 
 

 

 

O resultado foi negativo porque o número do ano posterior é menor do 

que do ano anterior (CNJ, 2019c).  

As metas são cobradas independentes da estrutura de trabalho em cada 

tribunal do Poder Juciário.   

A instituição das metas pelo CNJ não tem se adequado ao corte 

orçamentário ocorrido por força da Emenda Constitucional EC 95/16. 
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CAPÍTULO 8: PROGRAMAS DE CONTROLE DE DESEMPENHO DO PODER 

JUDICIÁRIO 

 

 

Além do sistema de metas niveladoras, imposto pelo CNJ, também 

foram instituídos: estratégias de gestão, índices de desempenhos e prêmios no 

Poder Judiciário. Neste capítulo, são analisados  alguns programas pelo Poder 

Judiciário  que fomentam  o aumentam de produtividade . 

 

 

8.1 Índice de Desempenho das Varas – IDV 

 

 

O Índice de Desempenho das Varas (IDV) foi desenvolvido a partir da 

evolução da planilha de variáveis críticas da Corregedoria do Tribunal Regional 

do Trabalho da 1ª Região. 

O IDV é elaborado mensalmente pela Divisão de Monitoramento – 

DIMON, com base em 13 variáveis, em sua maioria extraídas do e-Gestão. As 

variáveis são: acervo, processos recebidos, processos pendentes de solução, 

taxa de congestionamento na fase de conhecimento – acumulada no ano até o 

mês de referência; prazo médio futuro – das audiências iniciais e unas; prazo 

médio futuro – das audiências de instrução; prazo médio – da conclusão até a 

prolação da sentença; pendentes de liquidação; taxa de congestionamento na 

fase de liquidação – acumulada no ano até o mês de referência; prazo médio 

do início ao fim da fase de liquidação; pendentes de execução – total no mês 

de referência; taxa de congestionamento da fase de execução – acumulada no 

ano até o mês de referência; prazo médio do início ao fim da fase de execução. 

O IDV tem como objetivos permitir ao Corregedor-Regional monitorar a 

evolução do desempenho das Varas, estabelecer critérios e objetivos na 

designação de juiz substituto, auxiliar nos critérios para indicação de atuação 

da Coordenadoria de Apoio Correicional (GRACO), além de dar visibilidade, de 

maneira consolidada, dos principais dados de desempenho das unidades aos 
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gestores – juízes e diretores. Além disso, permite a observação sistemática da 

evolução dos dados da Vara mensalmente, com a aplicação de filtros por Vara; 

a comparação dos dados da Vara com as demais da Circunscrição, a aplicação 

de filtros por Circunscrição; e a comparação dos dados da Vara com os índices 

de média: mediana, máximo e mínimo do grupo filtrado – Circunscrição ou 

todas as Varas do Regional, com a aplicação de filtros por mês de referência. 

Em 31 dejulho de 2019, a Corregedoria do TRT da 1ª Região informou, 

através do Comunicado CR n°01/2019, que o índice de Desenvolvimento das 

Varas será divulgado com novos indicadores, proporcionando à Corregedoria 

Regional e aos gestores das Varas o acompanhamento sistemático quanto à 

evolução do desempenho das principais atividades jurisdicionais, realizadas ao 

longo do ano (ANEXO C, p. 463); apresentou quatro mesoindicadores: acervo, 

celeridade, congestionamento e produtividade, em consonância com o Plano 

Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020 e informou que a planilha será 

elaborada pela DIMON com 12 indicadores:  

 

a) acervo total da Vara, pendência de processos antigos sem 

solução – conhecimento (distribuídos até o ano anterior); 

b)  pendência de processos em execução; 

c)  prazo médio – do ajuizamento até a prolação da sentença 

(pelos últimos 12 meses); 

d)  prazo médio – do ajuizamento até o arquivamento da ação 

(pelos últimos 12 meses); 

e) congestionamento na fase de conhecimento (pelos últimos 12 

meses); 

f)  congestionamento na fase de liquidação (pelos últimos 12 

meses); 

g)  congestionamento na fase de execução (pelos últimos 12 

meses); 

h)  taxa de efetividade das audiências (pelos últimos 12 meses); 

i)  taxa de conciliação (pelos últimos 12 meses); 

j)  taxa de sentenças líquidas (pelos últimos 12 meses); e 
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k)  taxa de efetividade da execução (pelos últimos 12 meses). 

 

Apresentou, ainda, que cada Vara receberá por mês graduações de 1 a 

10, em todos os indicadores, sendo 1 o pior e 10 o melhor resultado,e que seria 

um índice comparado que utiliza o intervalo entre o menor e o maior resultado 

apresentado pelas 146 Varas do Regional. 

Quanto ao cálculo, informou que será apurado um fator por variável e 

apresentou o peso de cada indicador . 

 

 

8.2 Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho 

(IGEST)  

 

 

Antes da criação do IGest pelo TST, o TRT da 3ª Região utilizava-se do 

Mapeamento Global de Desempenho (MGD), instituído em outubro de 2017 por 

meio da Resolução Conjunta GP/GCR/GVCR nº 84/2017. Um sistema 

macroindicador que refletia o índice de desempenho da atividade judiciária das 

Varas do Trabalho. O resultado era obtido pela média comparativa de 

resultados, considerada a força de trabalho. Era composto por micro e 

mesoindicadores, calculados com base em dados extraídos do sistema de 

Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do 

Trabalho (e-Gestão) e do Sistema de Pessoal (BRASIL, 2017b).  

O IGest, criado em 2018, pelo TST foi desenvolvido a partir do MGD dos 

TRTs da 3ª e 15ª Região, bem como a partir de estudos realizados pela 

Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST.  

Entretanto, diante da impossibilidade de vários Regionais 

desenvolverem uma metodologia própria, a Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho tornou o IGest acessível a todos os órgãos. O IGest foi implementado 

nos TRTs da 3ª, 8ª, 11ª, 14ª, 15ª, 17ª, 18ª e 22ª Região. 
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No TRT da 3ª região, o MGD foi revogado pela Resolução Conjunta nº: 

104/2018 do GP/GCR/GVCR, que implementou o IGest no âmbito das Varas 

do Trabalho do TRT da 3ª Região. (BRASIL, 2018c) 

O IGest pode ser contextualizado nos cenários nacional, regional ou 

municipal ou, ainda, conforme o porte ou a faixa de casos novos definida pela 

Resolução nº 63/2010 do CSJT (BRASIL, [20--]).  

Tem como objeto auxiliar as Presidências, Corregedorias e Varas do 

Trabalho na efetividade da prestação jurisdicional combinada com o número de 

servidores disponíveis e contribuir para o aprimoramento da gestão das Varas 

do Trabalho do país. Uma das vantagens do IGest é que ele permite identificar 

as Varas do Trabalho com bom desempenho e extrair delas as boas práticas 

que levaram a esses resultados e, por outro lado, verificar quais são aquelas 

que merecem mais atenção. 

Os critérios utilizados são chamados de indicadores (acervo, celeridade, 

produtividade, taxa de congestionamento e força de trabalho), que foram 

definidos em conformidade com os objetivos judiciários, do Plano Estratégico 

da Justiça do Trabalho 2015-2020, de assegurar a celeridade e a 

produtividade, estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflitos e 

impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais (BRASIL, 201-]. 

O IGest é calculado trimestralmente, com base nos dados dos últimos 12 

meses anteriores ao de apuração, extraídos do Sistema de Gerenciamento de 

Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão. 

São consideradas todas as Varas do Trabalho ativas, durante todo o período 

de 12 meses até ofinal de apuração. (BRASIL, [20--])  

Para cada mesoindicador e para o IGest, as Varas são divididas em três faixas:  
 
 

a) fundo azul escuro e letras brancas estão 25% das Varas com 

desempenho mais satisfatório; 

b)  fundo cinza e letras pretas estão 25% das Varas com 

desempenho menos satisfatório;e 

c) fundo azul claro e letras azuis, entre as duas faixas, as 50% 

restantes das Varas. 
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O resultado do IGest, referente ao exercício 2018, que engloba os 24 

Tribunais Regionais do Trabalho, revelou que entre as 10 melhores Varas do 

Trabalho, 04 estão localizadas em Belém do Pará, TRT da 08ª Região. Os 

itens que destacaram as referidas unidades foram: 

 

a) taxa de congestionamento, que mede a redução no número de 

processos acumulados de um período a outro; 

b)  a celeridade, que é o prazo médio em que os processos são 

resolvidos em cada uma das fases dos processos trabalhistas; 

e 

c)  o acervo, relativo aos processos pendentes de julgamento nas 

três fases processuais (BRASIL, 2019c). 

 

 O IGest apresenta-se em 03 (três) cores, assim dispostas: 

 

a) verde (desempenho satisfatório); 

b) amarelo (desempenho intermediário);  

c) vermelho (desempenho insatisfatório). 

 

O IGest importa em um grande ranking das Varas do Trabalho no âmbito 

nacional com a exibição de todas as unidades judiciárias 

 

 

8.3 Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e 

Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão) 

 

 

O e-Gestão é uma ferramenta que tem como objetivo fornecer à Justiça 

do Trabalho, em todos os níveis, informações atualizadas sobre a estrutura 

administrativa e a atividade judicante de primeiro e segundo graus. 

O desenvolvimento e a implantação do sistema estão sob a 

responsabilidade de um Comitê Gestor Nacional, integrado por juízes de 
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primeiro e segundo graus e assessores técnicos da área judiciária, de 

tecnologia da informação e de estatística, sob a coordenação da Corregedoria-

Geral (BRASIL, 2019d).  

 

 

8.4 Selo de Excelência  

 

 

O Selo de Excelência tem como objetivo valorizar a excelência do 

trabalho realizado por juízes e servidores que atuam nas Varas do Trabalho; 

prestigiar as unidades com melhores desempenhos nos indicadores 

estratégicos; incentivar a adoção e divulgação das iniciativas exitosas e 

aprimorar a prestação jurisdicional célere (BRASIL, 2019d).  

Os critérios serão disponibilizados em um edital a ser elaborado com 

base nos principais direcionadores estratégicos do Poder Judiciário definidos 

pelo CNJ, CSJT e CGJT. No âmbito do TRT/RJ (1ª Região), os critérios foram 

definidos por meio do Edital CR nº 01/2019, disponibilizado no DEJT em 

26/08/2019. Já no TRT/PR (9ª Região) foram fixados pelo Edital nº 011/2018 e 

no TRT/AL (19ª Região) por meio do Ato nº 214/2015. 

Será concedido uma vez ao ano, no mês de janeiro, àquelas unidades 

que alcançarem os níveis de produtividade, clima organizacional e cooperação 

judiciária ao longo do ano anterior, por meio de uma cerimônia para entrega do 

Selo de Excelência.  

 

 

8.5 Programa Mérito de Produtividade do 1º Grau – TRT/AL (19ª Região) 

 

 

O certame anual foi instituído com o escopo de estabelecer mecanismos 

que promovam a integração das equipes de trabalho, por meio de uma 

competição saudável, reconhecendo o comprometimento das unidades 

jurisdicionais na busca da excelência dos serviços. 
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O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região realizou três edições da 

cerimônia de premiação do programa Mérito de Produtividade do 1º grau pela 

obtenção dos melhores resultados no cumprimento das metas judiciais, 

estabelecidas CNJ e pelo CSJT (BRASIL, 2018d). 

A premiação das unidades é dividida em três categorias: selo ouro, prata 

e bronze. Os servidores da unidade premiada terão o registro de elogio em sua 

ficha funcional sob o título “Servidor de Destaque categoria ouro/prata/bronze”. 

O selo é fixado no hall das unidades, e os magistrados e servidores recebem 

certificado de participação no Programa Mérito de Produtividade. 

 

 

8.6 Prêmio Qualidade CNJ 

 

 

Instituído e regulamentado pela Portaria nº 88 de 28 de maio de 2019, 

tem como objetivo estimular os tribunais do país na busca pela excelência na 

gestão e planejamento; na organização administrativa e judiciária; na 

sistematização e disseminação das informações; e na produtividade, sob a 

ótica da prestação jurisdicional (CNJ, 2019d). 

Os critérios de avaliação são: Governança, Produtividade e 

Transparência e Informação. Sob o critério Governança serão contemplados 

itens que avaliam: 

 

a) o funcionamento de unidades e comissões; 

b)  implantação de resoluções; 

c)  utilização do Processo Judicial Eletrônico e estrutura na Área 

de Tecnologia da Informação; 

d)  práticas socioambientais; 

e) capacitação; 

f)  ações voltadas à saúde de magistrados e servidores; 

g)  respostas às demandas da ouvidoria; e 

h)  gestão participativa na formulação de metas nacionais.  
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Quanto à produtividade serão bem avaliados: 

 

a) aqueles que conseguem solucionar mais processos com 

menos recursos disponíveis; 

b) conciliar mais; 

c) manter menor acervo de processos antigos; 

d) cumprir as metas nacionais; 

e) reduzir a taxa de congestionamento; e 

f) obter maior celeridade processual.  

 

Já quanto ao eixo transparência e informação será avaliado: 

 

a) o envio dos dados estatísticos validados; 

b) a observância às Tabelas Processuais Unificadas;e 

c) ampla transparência ao cidadão. 

 

São nove categorias de premiação: 

 

a) Prêmio Excelência; 

b) Prêmio Melhor do Ano 2019 (em cada Justiça: Estadual, 

Federal, do Trabalho, Eleitoral e Militar dos Estados); e 

c) Prêmio CNJ de Qualidade (Diamante, Ouro e Prata).  

 

O Prêmio Excelência é atribuído aos tribunais que obtiverem excelente 

desempenho, com pontuação igual ou maior que 95%. 

A premiação “Melhor do Ano 2019” é atribuída aos tribunais com melhor 

desempenho por segmento de justiça e que tiverem atingido, no mínimo, 60% 

da pontuação relativa. 

O Prêmio CNJ de Qualidade será destinado aos tribunais que tiverem 

melhor desempenho no ranking geral, considerando todos os ramos de justiça, 

premiando nas categorias “Diamante”, “Ouro” e “Prata”. Diamante: são 

premiados os tribunais que alcançarem 10% das maiores pontuações relativas, 
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desde que a pontuação relativa do tribunal supere 70%. É diferente do prêmio 

Excelência no sentido de que naquele não é somente a pontuação relativa 

individual a ser considerada, mas também a pontuação relativa comparada 

com os demais tribunais. Poderão receber o prêmio Diamante os 9 melhores, 

dos 90 tribunais. Ouro: são premiados os tribunais que estiverem entre 10,01% 

e 35% das maiores pontuações relativas, desde que a pontuação relativa do 

tribunal supere 60%. Dos 90 tribunais, os que ocuparem da 10ª a 31ª 

colocação, poderão receber o prêmio Ouro. Prata: são premiados os tribunais 

que estiverem entre 35,01% e 65,00% das maiores pontuações relativas, 

desde que a pontuação relativa do tribunal supere 50%. Poderão receber o 

prêmio Prata os tribunais que ocuparem da 32ª a 59ª colocação, dos 90 

tribunais (CNJ, 2019e). 

 

 

8.7 Certificação ISO 9001 

 

 

A Certificação ISO 9001 é utilizada na Justiça Estadual. Por exemplo, no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso como selo de excelência nos 

procedimentos desenvolvidos, por meio da qual se constata a existência de um 

sistema de qualidade mapeado, padronizado e organizado (OLHARJURÍDICO, 

2012). Durante a auditoria são realizadas verificações por amostragem de 

documentos, como a quantidade de tempo que eles têm que ser guardados ou 

quando poderão ser alterados, e ainda se os servidores conhecem os 

procedimentos desenvolvidos na área em que atuam.  

A certificação pode ocorrer em apenas algumas áreas de um Tribunal. 

Por exemplo, o STJ possui quatro certificações, cada uma com um escopo 

diferente. São elas: Autuação, Classificação e Encaminhamento de Processos 

Originários (certificado em março de 2000), na Secretaria Judiciária. SGQ 

mantido até a implantação do processo eletrônico no Tribunal, em 2009; 

Elaboração das Publicações Oficiais do STJ (certificado em agosto de 2001), 

no Gabinete do Ministro Diretor da Revista. SGQ mantido até reestruturação de 
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atividades do Gabinete e interrupção da publicação de algumas obras oficiais, 

em 2009; Análise e Julgamento dos Processos Originários (obtido em outubro 

de 2004), no Gabinete do Ministro José Arnaldo da Fonseca. O certificado 

expirou em 2007, tendo em vista a aposentadoria do Ministro José Arnaldo; 

Recebimento, Processamento e Solução de Solicitações de Suporte em TI 

(certificado em novembro de 2005), na Secretaria de Tecnologia da Informação 

e Comunicação. O certificado expirou em outubro de 2017, porém o SGQ 

permanece mantido de acordo com a versão NBR ISO 9001: 2008 (BRASIL,20-

). 

Vejamos abaixo uma crítica ao ISO feita por Oliveira, Koetz e Rangel: 

 

 

A celeridade processual, inequívoca e propalada garantia 
constitucional, somente tem sentido quando responde aos anseios de 
quem, de boa-fé, procura na Justiça a decisão justa em termos de 
qualidade e proporção. A busca de soluções, em termos de 
Qualidade Total, em pretenso benchmarking da iniciativa privada, 
como é o caso das Certificações ISO, não afeta de forma direta o 
porquê do modus operandi do meio judicial, apenas aponta para o 
engodo de, por haver a obtenção da certificação em qualidade, a 
solução referendada aparentar ser a melhor e, por conseguinte, o 
Poder Judiciário, como um todo, alcançar o ápice da qualidade. O 
escopo deste versa, pois, sobre os anseios das Varas em poder 
afirmar, de forma certificada por terceiros qualificados, que suas 
ações e atitudes são chanceladas e ótimas, o que, data venia, de 
forma alguma refletirá a realidade, caso não seja vinculada a um 
profundo estudo administrativo da jurisdição e não apenas da 
certificação, da forma ultrapassada como hoje atua. 
 
 [...] 
 
“Indubitavelmente, ante a falta de comprometimento do Poder 
Judiciário em obedecer ao comando constitucional da celeridade 
processual, assim como a notória desorganização material em 
relação ao trato das preferências, urgências e o atendimento 
cronológico das demandas, explicitado no artigo 12 do Código de 
Processo Civil de 2015, resta clara a necessidade urgente do 
aperfeiçoamento das técnicas gerenciais dentro das Varas Cíveis do 
Poder Judiciário.  
Por todo o exposto, vê-se claramente a transferência de competência, 
via empowerment, dispensado na legislação pátria, de forma a tornar 
lógica a implementação de uma Gestão Estratégica da Qualidade na 
Administração Pública e no Poder Judiciário, não na certificação  
exata dos procedimentos para cada tipo de processo por, além de 
hercúlea, imprestável em face das inúmeras nuances e possibilidades 
interpretativas possíveis no decorrer de um procedimento judicial. 
Mais que a busca de uma certificação externa para os procedimentos 
existentes, vale aprimorar a organização interna das Varas Cíveis do 
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Poder Judiciário, através de técnicas já experimentadas na 
Administração e plenamente adaptáveis às necessidades dos 
operadores do Direito, com vistas a tornar o aspecto que define a 
singularidade de cada caso concreto, observável sob o ponto de vista 
da eficiência e comparável ao andamento ideal perseguido e, aí sim, 
conforme. (OLIVEIRA; KOETZ; RANGEL, 2017) 
 

 
 
8.8 Balanced Scorecard 

 

 

O Balanced Scorecard – BSC surgiu como um sistema de medição 

numa época em que as medidas financeiras representavam uma grande 

parcela do valor de mercado das organizações.  

Em razão do aumento da complexidade e da competitividade tornou-se 

necessária a valorização de ativos intangíveis como o relacionamento com 

clientes, a inovação em produtos e serviços, a capacidade de adaptação e o 

conhecimento da equipe, entre outros. 

O Sistema BSC avalia o desempenho com base em indicadores 

financeiros e ativos intangíveis. Tem como objetivo melhorias no 

desenvolvimento de produtos, processos, clientes e mercados. Trata-se de 

uma ferramenta de gestão para alinhar as unidades de negócio, as unidades 

de serviço compartilhado, as equipes e os indivíduos em torno das metas 

organizacionais gerais.  

Historicamente surgiu no setor privado, mas passou a ser implementado 

na Administração Pública, em especial no Poder Judiciário, no ano de 2009, 

pelo CNJ (SAUERBRONN et al., 2012). Tinha como objetivo principal otimizar 

o funcionamento do Poder Judiciário, com base nos princípios da eficiência, 

efetividade e monitoramento de resultados. 

O Plano estratégico do CNJ contempla o sistema Balanced Scorecard 

como metodologia de gestão estratégica nas áreas de tecnologia da 

informação, judiciária e de gestão de pessoas 

Segundo os autores Sauerbronn et.al., o BSC propiciou ao CNJ 

consolidar uma base de aferição da qualidade dos serviços prestados por cada 

tribunal, bem como um quadro de orientação para cada um deles alcançar a 
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excelência, no que tange o atendimento dos anseios da população em relação 

à Justiça (SAUERBRONN et al., 2012). 

Da mesma forma, o TRT da 18ª Região prevê o uso do referido sistema 

como metodologia de seu plano estratégico (BRASIL, 2009, p. 16). Além disso, 

o define: 

 
 

Um BSC nada mais é do que um reflexo quantitativo da estratégia da 
organização visto por quatro ou mais dimensões distintas. Os 
indicadores são elaborados a partir da definição da visão do negócio, 
que é, então, desdobrada na estratégia organizacional que, por sua 
vez, orienta os objetivos estratégicos, os quais, finalmente, geram os 
indicadores de desempenho. De acordo com essa concepção, a 
estratégia consegue permear o seio organizacional norteando as 
ações individuais e coletivas. (BRASIL, 2009, p. 11) 

 

 

No sítio do CNJ esse sistema consta como sugestão de metodologia a 

ser adotada na Revisão da Estratégia Nacional para o período 2021-2026 

(CNJ, [201-c]). 

Conforme analisado, os programas e prêmios citados  têm por finalidade   

aumentar a produção, a eficiência e a competividade  no âmbito do Poder 

Judicíário.
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CAPÍTULO 9: ASSÉDIO MORAL  

 

 

O gerencialismo modificou a forma de organizar o trabalho no Poder 

Judiciário, conforme analisado nos capítulos anteriores.  

A reestruturação produtiva exige um magistrado polivalente, adaptável 

às mudanças, multifuncional, disposto a conhecer, a fazer e a aprender, sendo 

capaz de pensar pela e para a unidade judiciária. 

Esse cenário proposto pelo gerencialismo contribui para o aumento do 

controle e da pressão, que visam aumentar os resultados numéricos e a 

produtividade.  

Organizações de trabalho controladoras, hierarquizadas e competitivas,   

fundadas na cultura do desempenho, exigem cada vez mais resultados onde a 

eficiência é traduzida em “fazer mais com menos”, podem realizar o assédio 

moral como estratégia de gestão direcionada a garantir, por meio da “pressão 

institucionalizada, o aumento constante da produtividade como o isolamento e 

a exclusão daqueles que se constituem ‘barreiras’ para sua plena realização” 

(ANTUNES, 2018, p.149).  

Ante esta perspectiva, o assédio moral é analisado como uma das 

formas de violência inserida no âmbito organizacional. Sua abordagem é de 

grande importância e justifica-se na medida em que as consequências são 

extremamente nocivas aos magistrados, levando ao desenvolvimento de várias 

patologias. 

Einarsen (2000), Guedes (2003) e Leymann (1996) consideram o 

assédio moral no trabalho como um tipo de violência psicológica, caracterizado 

pela intencionalidade de prejudicar, pela repetição e duração de 

comportamentos hostis ao longo de um determinado tempo entre pessoas que 

trabalham em um mesmo contexto. 

A importância da intencionalidade encontra amparo nas exposições de   

Rezende (2006), Ávila (2008) e Freitas (2008). 

Segundo Heloani e Barreto (2018, p.53) “Assédio moral é uma conduta 

abusiva, intencional, frequente e repetida, que ocorre no meio ambiente laboral, 
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cuja causalidade se relaciona com as formas de organizar o trabalho e a 

cultura organizacional, que visa humilhar e desqualificar um indivíduo ou um 

grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e 

colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional”. 

Hirigoyen (2011, p.111-115) classifica o assédio moral existente nas 

organizações como: assédio vertical descendente, derivado do comando 

hierárquico como abuso de poder; o assédio horizontal, aquele que surge entre 

colegas da mesma hierarquia funcional; o assédio horizontal e vertical 

descendente, o chamado misto, que ocorre em função da omissão do superior 

hierárquico diante de agressões; o assédio ascendente, mais raro, traduz 

aquele realizado pelos subordinados contra um superior hierárquico. 

Muitos fatores contribuem para o aumento do assédio moral no âmbito 

do  serviço público, entre eles o desenvolvimento tecnológico se sobrepondo 

ao ritmo humano; a constante pressão para alcançar maior produtividade, no 

intuito de ultrapassar metas predeterminadas; a redução de direitos para 

diminuir os custos operacionais; a intensificação do trabalho, a imposição da 

imediatidade e do curto prazo; a competitividade, ausência de medidas que 

promovam a implantação de uma cultura que vise à saúde laboral, a 

precarização das condições de trabalho, a diluição das responsabilidades, o 

estresse, as disputas e os abusos de poder. 

Visando o atendimento da imediatidade dos resultados onde cada 

equipe, cada serviço, cada unidade judiciária e cada setor tem objetivos e 

produtividade a atingir, os gestores incutem a necessidade desses resultados e 

desempenho às equipes, fazendo com que o ritmo de vida individual, social e 

institucional acabe determinado pelo ritmo das organizações de trabalho 

(GAULEJAC, 2007). 

A implantação do controle de qualidade e do desempenho 

responsabiliza   magistrados e servidores pelos resultados. A gestão passa a 

ser um conjunto de técnicas que tem por finalidade orientar condutas e 

estabelecer uma cultura organizacional, que mobilize as subjetividades para a 

realização de um ideal de indivíduo adequado às exigências da nova ordem 

econômica, ou seja, adaptável, polivalente, criativo, que assume 
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responsabilidades pela produção. O juiz idealizado precisa saber contornar as 

reduções orçamentárias, a falta de reposição de servidores, a ausência de 

estrutura de trabalho adequada e superar-se em situações de adversidades e 

cobranças. Ele deve ser submetido ao constante auto aperfeiçoamento, 

priorizando o culto do desempenho. A exigência de excelência – que não 

poderá ser satisfeita, pois é sempre possível melhorar o padrão de trabalho 

resta dissimulada sob o conceito de qualidade total. O culto da qualidade 

enquanto excelência, estimula a competição generalizada e o individualismo 

(GAULEJAC, 2007). A exelência ao invés de ter somente efeitos positivos, 

como é propalado, pode disfarçar uma grande perversidade não só para os 

indivíduos, como também para as próprias organizações (FREITAS, 2009). 

Os magistrados e unidades judiciais são premiados quando atingem os 

resultados e metas estabelecidas. Os juízes são avaliados por índices, 

estatísticas e indicadores quantitativos, que transformam o ser humano em 

fator econômico, equivalente à matéria-prima e às ferramentas de produção. 

Os indicadores são instrumentos objetivos que podem esconder a 

irracionalidade de metas irrealistas, que não levam em consideração a 

diferença entre Varas, tribunais e regiões do país. Têm-se a ilusão de que a 

realidade da organização pode ser compreendida e dominada, desde que 

possamos medi-la por números e cálculos. Todos os cálculos se tornam 

possíveis por meio de fórmulas que resolvem equações e estatísticas 

(GAULEJAC 2007 p. 37). 

O individualismo e a competição exacerbada reduzem as relações 

afetivas e sociais no ambientede trabalho, gerando a quebra da solidariedade e 

várias espécies de atritos, não só entre os gestores e os subordinados, como 

também entre os próprios subordinados. O implemento de metas genéricas 

sem critérios de razoabilidade, pautadas na obsessão por números, 

produtividade e resultados, acaba por degradar o ambiente de trabalho. Diante 

das pressões e da necessidade de gerar resultados, a produção real abre 

espaço para a “fabricação de números” e desafia os valores pessoais e sociais 

(DEJOURS, 2007). 
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Segundo Dejours (2007, p. 17), exigem-se desempenhos sempre 

superiores em termos de produtividade, de disponibilidade, de disciplina e de 

abnegação”. Portanto, nesse clima de competição, práticas de assédio moral, 

individual e coletivo, podem ser toleradas.  

Os métodos cruéis e as estratégias abusivas que desencadeiam no 

assédio moral podem ser decorrentes da gestão por estresse, gestão por medo 

e gestão por injúria.  

A gestão por medo utiliza a ameaça implícita ou explícita como estímulo 

principal para motivar a adesão de servidores e magistrados aos objetivos 

organizacionais.  

As ameaças de isolamento, de ser considerado incompetente e não 

obter reconhecimentos, além do receio de ser exposto aos constrangimentos e 

às perseguições, favorecem condutas de obediência e submissão, mas 

também condutas agressivas que podem ser externalizadas por 

comportamentos hostis e antiéticos, deteriorando as relações e o ambiente de 

trabalho (DEJOURS, 2007; HIRIGOYEN, 2006). 

A gestão por estresse tem por finalidade intensificar o trabalho, melhorar 

o desempenho e a eficiência, aumentar a produção e a obtenção de resultados. 

Não visa aniquilar aquele que trabalha, porém, as consequências para a saúde 

física e mental nesse tipo de gestão são desastrosas. Cobranças constantes de 

alto índice de produtividade, supervisão exagerada, confrontações de 

desempenho, publicação de ranking de resultados comparativos de forma a 

causar constrangimentos, pressão psicológica para obtenção cada vez maior 

de resultados numéricos e prazos inadequados às exigências das tarefas são 

situações comuns quando há predomínio de estratégias desse tipo de gestão 

(SOBOLL, 2008). 

A gestão por injúria supõe práticas sistemáticas de administrações que, 

abusiva e persistentemente, oprimem os trabalhadores, ofendem sua dignidade 

pessoal, honra e imagem (SOBOLL, 2008). Faz-se o uso de humilhações e 

violências, permeados de autoritarismo, como meio de conseguir obediência e 

submissão (REBOUÇAS, 2006). 
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A forma de gerenciar pode ser mais autoritária, injuriosa e estressante, 

conforme as características individuais dos gestores, mas o limite é dado pela 

estrutura organizacional do trabalho. Violências pontuais podem ocorrer nas 

relações laborais, porém repetições dos atos acontecem se a organização se 

apresentar como promotora, cúmplice, omissa ou negligente. Nesse contexto, o 

assédio moral pode ser estimulado na busca de padrões de excelência. 

A Organização Internacional do Trabalho  (OIT)  alerta que a violência 

no ambiente de trabalho apresenta um crescimento exponencial em todo o 

mundo nas últimas décadas (FREITAS, 2009). A prática tem levado ao 

aumento considerável de patologias mentais e físicas. Pensando no 

enfrentamento desta realidade, aponta Ribeiro et al.,  (2004, p. 443): 

 

 

Condições de trabalho [...] produzem alienação, impotência, estresse, 
conflitos, disputa por poder e sentimentos de medo, insegurança e 
baixa autoestima, que dificultam as iniciativas para mudar as 
condições vigentes e garantir a integralidade da assistência.  
 
 

A título exemplificativo, podemos destacar como doenças, sintomas e 

distúrbios decorrentes do assédio moral organizacional: perturbações 

digestivas, úlceras do estômago, infarto do miocárdio, acidente vascular 

cerebral, impotência sexual, doenças cardiovasculares, doenças de pele, 

manifestações psíquicas, síndrome do pânico, depressão, fadiga crônica, 

desordens alimentares (bulimia e anorexia), dores de cabeça, distúrbio do 

sono, descontrole emocional e alcoolismo (HIRIGOYEN, 2011 p.159 -163). 

Identificar os riscos de assédio moral é um grande desafio que só 

poderá ser materializado à medida que realmente escutarem os magistrados e 

servidores. 

A existência de um arcabouço legal que reconheça o assédio moral e o 

dano que esse causa ao magistrado, aos servidores e a sociedade é 

importante para garantir a visualização do problema. 

As ações judiciais, individuais e coletivas, são formas de resistência 

garantidas constitucionalmente que visam resgatar a dignidade do ofendido.  
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Assédio moral degrada o ambiente e as relações de trabalho, e fere o 

direito fundamental à dignidade humana. Além disso, pode causar enormes 

malefícios físicos e psíquicos, ensejando ações indenizatórias por danos 

morais, ações por acidente do trabalho e, dependendo da gravidade, ações 

penais.  

O art. 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que 

“toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições 

equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego”. 

Não se deve considerar como condições satisfatórias de trabalho 

aquelas que são desenvolvidas por meio dos mais variados tipos de pressão 

psicológica e competição, levando ao sofrimento humano. 

Depoimento da juíza 16, 24 anos de magistratura: 

 

 

Eu adoeci seriamente por causa de uma perseguição do ex-
presidente do Tribunal. Foi assédio moral. No entanto, temos 
dificuldade para provar. Mas só eu sei os telefonemas que eu recebia, 
a quantidade de audiências que eu era colocada para fazer 
diferentemente dos outros. A perseguição me deixou doente de 
quase realmente enlouquecer. Eu sei que nessa época muita gente 
adoeceu no Tribunal. O comentário era “se o fulano de tal queria 
deixar todo mundo na tarja preta, ele conseguiu” porque era uma 
cobrança excessiva em cima de alguns, mas para os amigos não 
tinha cobrança. Então sofri perseguição. Sofri humilhação. Sofri 
discriminação. Enquanto as pessoas faziam duas pautas de 
audiências por semana, eu fazia muito mais. Ele me ligava 8 horas da 
noite de sexta-feira para falar: “segunda-feira você tem que está lá no 
interior. Em local super distante da capital. Gasta-se em média 10 
horas de viagem. Eu perguntava: “mas como eu chegarei até lá?” Ele 
respondia: “não sei, vai de ônibus”. Somente era possível  chegar de 
ônibus ou carro porque avião não chega. Andar de ônibus pelo 
interiorzão. Então, precisei comprar briga. Mas eu adoeci tanto. E 
acabei com medo de tirar licenças médicas. Quando tirei licenças 
médicas, os próprios colegas já não queriam mais que eu trabalhasse 
na Vara com eles. “Ah eu não quero trabalhar com ela, porque ela tira   
licença médica”. E a servidora responsável pelas designações dos 
juízes substitutos me dizia: “ah! mas você vai entrar com outra 
licença? Daqui a pouco ninguém mais vai querer trabalhar com você”. 
Foi assim quando eu tive uma recomendação médica para redução 
no trabalho. A determinação foi para que eu ficasse fixa em um lugar 
por causa dos remédios que eu estava tomando. Eu estava tomando 
muitos remédios. Foi diagnosticado que eu preciso ter um certo tipo 
de rotina. Foi feito um relatório médico. Quando entreguei meu 
relatório, o ex-presidente abriu um processo administrativo contra 
mim. Não fui citada para me defender. Eu sem saber de nada. Só 
soube no dia que o processo administrativo foi para julgamento. Um 
processo administrativo para que eu fosse aposentada por invalidez. 
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Não tive oportunidade de defesa. No dia do julgamento, uma 
servidora me ligou e disse que seria julgado. Eu tive que colocar um 
advogado para ir lá pedir adiamento da sessão para que eu pudesse 
ter oportunidade de defesa. Assim que tive oportunidade de defesa, 
juntei vários relatórios, passei por junta médica. Um constrangimento, 
pois chamaram três médicos de outros tribunais. Estava fragilizada. 
Eu só chorava. Se juntassem todas as minhas licenças, não 
somavam seis meses desde o dia em que eu tomei posse. Então, eu 
vi no prontuário escrito pela médica, que o ex-presidente do tribunal 
requereu cópia dos meus atestados médicos. Não existe segredo 
médico no tribunal. Acabaram arquivando o processo administrativo 
contra mim, mas o tribunal inteiro ficou sabendo. Eu passei a gastar 
muito com remédio, psiquiatra, psicólogo. Teve remédio que me 
deixou meio boba. Eu não conseguia falar. Eu tomei um remédio por 
um mês que me deixou meio boba. 
 

 

Depoimento do juiz 17, 20 anos magistratura: 

 

Eu não concordei com o que estavam me pedindo etc. E sofri um 
pouco as consequências disso. Pressões sobre resultados de 
determinadas decisões judiciais, entendeu? Pressão para decidir de 
acordo com o que ele achava. A pessoa é falecida. Isso me causou 
um problema também psicológico. Eu fui me esquivando disso até a 
hora que não aguentei. Certo dia eu estava voltando de uma 
audiência, comecei a passar mal, mal, mal dentro do carro. Entrei em 
contato com o serviço médico do Tribunal, expliquei o que estava 
acontecendo, o médico falou: “Não vem pro Rio, vai pra Niterói, 
procura a doutora fulana” e foi o que eu fiz, só que no meio da ponte 
eu desmaiei. Acordei todo vomitado dentro de uma ambulância. Eu 
acabei entrando de licença médica porque eu não tinha condições de 
continuar enfrentando aquela pressão. O setor médico foi essencial. 
Eles me acompanharam, eu pude me abrir com eles, eles 
preservaram o sigilo. Para que o Tribunal não encrencasse, eles me 
indicaram profissionais – psiquiatras, para fazer um acompanhamento 
paralelo.  Mas quando minha mãe faleceu, eu ainda estava no meio 
dessa pressão toda. Eu também quis me afastar porque minha mãe 
estava com câncer  em estado terminal, mas aí eu não consegui 
licença. O Tribunal não deu licença para acompanhá-la, ainda que 
tenhamos direito. Pressionou o serviço médico para não conceder. 
Houve uma pressão de cima para não me concederem licença. Então 
isso tudo foi me piorando, piorando, piorando. Quando a minha mãe 
morreu, eu estava   trabalhando, quer dizer, eu não pude acompanhá-
la nem no último dia em que ela foi pro hospital. ‘ 

 

 

Os arts. 220 e 225 da Constituição Federal instituem que o meio 

ambiente de trabalho é uma garantia fundamental de interesse coletivo, pois 
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consta expressamente do art. 225 da CF88 que o meio ambiente equilibrado é 

uma garantia de todos, devendo o Poder Judiciário preservá-lo. 

É dever das administrações dos tribunais, dos magistrados e dos 

servidores, que compõem o Poder Judiciário, a preservação do meio ambiente 

laboral para a sadia qualidade de vida. O legislador constituinte estabeleceu 

relação direta entre o meio ambiente de trabalho equilibrado e a saúde do 

trabalhador quando dispôs que ao Sistema Único de Saúde, além de outras 

atribuições, compete: "colaborar com a proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho (CF art. 200 VIII)". 

A violação recorrente do direito fundamental à dignidade, honra, saúde, 

vida privada, intimidade, imagem e igualdade, além da discriminação por 

motivo de preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação, torna degradante o ambiente laboral e comporta 

indenização por danos materiais e morais, na forma art. 5˚, X, da CRFB/88. A 

continuidade de tais condutas é considerada como prática de assédio moral. 

As condutas abusivas derivadas do assédio moral são civilmente 

consideradas ilícitas. Aplicam-se na hipótese os arts. 186, 187 e 927 do Código 

Civil.  

No âmbito penal existem projetos de lei em relação ao assédio moral 

(Projeto Lei CP 4960/01 e Projeto de lei federal nº 5.971/2001), contudo, tal 

fato não impede ao assediador, incorrer nos seguintes crimes inseridos no 

Código Penal: crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia (arts. 138 a 

140); crimes contra a liberdade individual (arts. 146 a 149); contra a proteção à 

inviolabilidade da correspondência e de outros meios de comunicação (arts. 

151 a 154); perigo de vida e da saúde (arts. 130 a 136); induzimento ao 

suicídio (art. 122); lesão corporal e homicídio (arts. 129 e 122). A ação penal 

deve acumular com a ação de reparação civil.  

A Convenção 155 de 1981 da OIT sobre segurança, saúde dos 

trabalhadores e meio ambiente, ratificada pelo Congresso Nacional em 1992 e 

promulgada pelo Decreto federal 1.254/94, estabelece em seu art. 3º que o 

termo saúde, "com relação ao trabalho", abrange, não só a ausência de 

afecção ou de doenças, mas também, os elementos físicos e mentais que 
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afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e a higiene 

no trabalho. 

Não restam dúvidas que as condições na forma de execução do trabalho 

interferem na saúde mental e física do trabalhador. 

O Decreto nº 3048/99, que regulamenta a Lei dos Planos de Benefícios, 

especifica alguns distúrbios que também podemos considerar como 

decorrentes da prática de assédio moral no ambiente de trabalho, consoante 

exposto no Anexo II que regula a Lei n°8.213/91: 

 

 
a) o stress grave e o transtorno de adaptação: enseja dificuldades 
físicas e mentais relacionadas ao trabalho; 
 
b) neurose Profissional: é propiciada por problemas relacionados 
com o emprego, desemprego, mudança de emprego, ritmo de 
trabalho penoso, desacordo com o empregador e colegas, entre 
outros; 
 
c) Síndrome do Esgotamento Profissional: ritmo de trabalho 
penoso e outras dificuldades relacionadas ao trabalho.   

 

 

Os danos sofridos na saúde do trabalhador em razão da prática de 

assédio moral, sejam de ordem física ou psíquica, podem acarretar o 

afastamento pela impossibilidade do empregado trabalhar. Nesse caso, 

configura-se doença profissional ou doença do trabalho, as quais se equiparam 

ao acidente de trabalho nos termos dos arts.19, 20, I e II, 21 da lei 8213/91. 

           No serviço público estadual, podemos citar a título exemplificativo, a Lei 

n°12.250/06 do Estado de São Paulo e a Lei n°117/11 do Estado de Minas 

Gerais.  

No serviço público federal, o projeto de Lei n° 5.972/2001, acrescenta o 

inciso XX  “coagir moralmente subordinado, através de atos ou expressões 

reiteradas, que tenham por objetivo atingir a sua dignidade ou criar condições 

de trabalho humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade conferida 

pela posição hierárquica” no art. 177 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. 
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A Lei 8.112/90 prevê, em seu título IV, as condutas proibitivas e deveres 

do servidor. 

A prática de assédio moral provoca a violação do dever de manter a 

conduta compatível com a moralidade administrativa (art. 116 IX da Lei 

8112/90), tratando as pessoas com urbanidade (art. 116 XI).  

A Lei 8112/90 regula as penalidades disciplinares que podem ser 

aplicadas (art. 127) no caso de condutas abusivas como: a advertência, a 

suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou a disponibilidade e a 

destituição de cargos em comissão. 

Em sede de responsabilidade do servidor público encontra-se o abuso 

de autoridade definido na Lei n° 4.898/65, que sujeita o agente público federal, 

estadual ou municipal à tríplice responsabilidade civil, administrativa e penal. A 

apuração da responsabilidade civil faz-se por ação ordinária perante a justiça 

comum federal ou estadual. A responsabilidade administrativa e a penal 

apuram-se através dos processos especiais instituídos pela própria lei, alterada 

pela Lei n° 5249/67, que dispensou a representação do ofendido. 

Os abusos de autoridade puníveis nos termos dessa lei são somente os 

indicados em seus arts. 3º e 4º, relativos à liberdade individual, à inviolabilidade 

do domicílio e da correspondência, aos direitos de locomoção, crença, 

consciência, voto e reunião, bem como os concernentes à incolumidade física 

do indivíduo. Os procedimentos decorrentes dessa lei são autônomos em 

relação à responsabilidade civil e administrativa da própria Administração, visto 

que o legislador deu legitimidade às vítimas para chamarem a juízo 

diretamente os seus ofensores. Isto não impede, entretanto, que a 

administração tome a iniciativa da ação regressiva prevista no art. 37º, §6º, da 

CF/1988, independentemente de qualquer representação do ofendido. 

O assédio moral atinge todos os que estão envolvidos, direta ou 

indiretamente, na organização do trabalho: magistrados ou servidores públicos 

que poderão ser acometidos por graves problemas de saúde, podendo ensejar 

o suicídio, patologias físicas e mentais; a administração pública, que terá o 

custo da substituição, além de responder judicialmente pelos danos causado à 

saúde de juízes e servidores; e para o Estado, que deverá prestar serviços de 
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assistência social e reabilitação profissional e pagar o benefício ao juiz em 

razão do afastamento, inclusive como proventos por aposentadoria por 

invalidez ou pensão por morte para os dependentes, no caso de morte. 

O CNJ e os tribunais devem estar atentos aos graves riscos causados à 

saúde dos magistrados e servidores decorrentes do assédio moral, pois o 

descaso atinge todos os membros do Poder Judiciário. 

A organização do trabalho e as formas de gestão apresentam elementos 

que estimulam e favorecem a concretização de situações de violência 

psicológica. A prática reiterada pode levar ao desenvolvimento de graves 

patologias físicas e psíquicas. 
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CAPÍTULO 10: SAÚDE DOS MAGISTRADOS 

 

 

As modificações na organização do trabalho do magistrado trouxeram 

novos fatores de risco para a sua saúde física e mental. Sobrecarregados, eles 

são cobrados por resultados expostos nacionalmente em rankings públicos, 

pressionados para atingirem metas niveladoras que não consideram as 

especificidades e as complexidades das atividades jurisdicionais, além de 

estarem inseridos em um sistema altamente competitivo.  

O  poder gerencialista mobiliza a psique do indivíduo para colocá-lo a 

serviço da organização do trabalho. Nesse  sentido, Heloani: 

 

 

O capitalismo e seus desdobramentos souberam aproveitar a 
incansável desejabilidade humana para explorar, investigar, entrar e 
tentar moldar a pessoa “ de dentro 
 
[...] 
 
A cultura do alto desempenho, o avanço do mérito, a gestão de 
recursos humanos, esses conjugados de ideias mirabolantes e 
sedutoras abordam a psíquico, fazendo-nos investir intensamente na 
atividade laboral (HELOANI, 2018, p.197).  
 

 

O gerencialismo quantifica as decisões judiciais fazendo com que os 

juízes sofram constantes pressões, internas e externas, para alcançarem 

mensalmente resultados numéricos, sem considerar que muitos julgamentos 

são extremamente complexos, dependendo de fatores como: instrução 

processual com apurada colheitas de provas, perícia judicial, oitiva de 

testemunhas e estudo profundo do caso. Outras vezes a tramitação do 

processo pode ser legalmente suspensa como previsto nos arts. 313 do CCP, 

921 do CPC, art. 40 da Lei 6. 830/80. Como exemplo, citamos parcialmente o 

art. 313 do CPC.   

Art. 313. Suspende-se o processo: 
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I. pela morte ou pela perda da capacidade processual de 
qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu 
procurador; 

II. pela convenção das partes; 
III. pela arguição de impedimento ou de suspeição; 
IV. pela admissão de incidente de resolução de demandas 

repetitivas;  
V. quando a sentença de mérito: 
a. depender do julgamento de outra causa ou da declaração de 

existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o 
objeto principal de outro processo pendente 

b. tiver de ser proferida somente após a verificação de 
determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro 
juízo; 

VI. por motivo de força maior; 
VII. quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e 

fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; 
VIII. nos demais casos que este Código regula; 
IX. pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada 

responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; 
X. quando o advogado responsável pelo processo constituir o 

único patrono da causa e tornar-se pai. 
 

 

É preciso ter consciência dos fatores de risco de adoecimento físico e 

mental no ambiente de trabalho. 

A cobrança constante de produtividade, cumprimento de metas e 

resultados sem estrutura adequada de trabalho, a exiguidade de tempo para 

realizar todas as tarefas, as expectativas irrealizáveis, a responsabilização pela 

demora na realização da tramitação dos feitos sem análise apurada das causas 

que contribuem para a morosidade, o assédio moral, a gestão por estresse, o 

temor de não ser reconhecido, a competitividade, a intensidade do trabalho e o 

acúmulo de papéis estão entre os fatores de risco de adoecimento. 

As avaliações de desempenho, com base nos resultados numéricos, não 

consideram a complexidade da atividade jurisdicional. Por sua vez, a máxima 

“fazer mais com menos” da eficiência pode sobrecarregar o trabalho, o controle 

e as pressões, gerando relacionamentos conflitivos.  

Segundo Dejours (2014 p.62-69), “com frequência as tarefas que exigem 

mais esforços são aquelas cujos resultados materiais são os menos 

lisonjeiros”. As comparações quantitativas entre magistrados, não consideram 

que todas as tarefas demandam uma mobilização subjetiva por parte do 

profissional, em registros invisíveis. Há um distanciamento entre o trabalho 
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prescrito e o trabalho efetivo. Os métodos de avaliação por tempo não são 

adequados, pois o empenho da subjetividade excede o tempo que é 

contabilizado como de trabalho. 

As relações com as altas administrações de tribunais, tribunais 

superiores e do CNJ, de modo geral, também devem ser ponderadas. A 

exigência cada vez maior para maximizar a produtividade, sem levar em 

consideração a falta de condições materiais, a redução de custos e mão-de-

obra, colabora para a deterioração do ambiente de trabalho, tornando-se fator 

de risco para o adoecimento físico e mental.  

As cobranças de produtividade sem avaliação das condições materiais 

de trabalho geram sofrimento mental, principalmente quando há o sentimento 

de impotência por parte do profissional em posição de submissão, com receio 

de não ser reconhecido por não ter atingido a produção exigida, mesmo que 

essa seja irreal (SILVA, 1986, p.95). 

Declaração do juiz 18, 25 anos de carreira: 

 

 

A fala de ontem na reunião, combinada com o relato dessa reunião 
com o comitê, me fez lembrar da batalha de El Alamein, na Segunda 
Guerra mundial, ganha pelos aliados e que traçou o destino final do 
conflito. Rommel, a Raposa do Deserto, mandou mensagem urgente 
para Hitler solicitando armamentos, homens e aviões. Recebeu em 
troca a resposta de que deveriam orar ao povo alemão e lutar até o 
último homem. Rommel então teria comentado;’ pedi tanques, 
soldados e gasolina, mas recebi ordens. 

 

 

As mutações na organização do trabalho têm impacto sobre os 

profissionais. As atividades administrativas assumidas pelos magistrados no 

papel de gestor somadas às atividades jurisdicionais podem criar uma carga 

psíquica no trabalho com aumento da fadiga mental. Segundo Guimarães et. 

al.,: 

 

 

Os juízes precisam conciliar atividades judiciais e administrativas, 
acomodando expectativas e demandas que geralmente são 
conflitantes e contraditórias. Essa condição pode criar uma carga 
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psíquica no trabalho, com consequências negativas associadas à 
fadiga mental, como sugerido por Dejours (1999) em seu estudo a 
respeito de identidade e sofrimento no trabalho. Além disso, muitos 
juízes reclamam que o novo papel gerencial e as atividades 
administrativas os estão afastando cada vez mais do tradicional 
senso de justiça.(GUIMARÃES et.al., 2017, p.1)  
 

 

As mudanças de conteúdo na organização de trabalho do magistrado 

após a reforma do Poder Judiciário também foram detectadas na pesquisa 

“Trabalhar na magistratura, construção da subjetividade, saúde e 

desenvolvimento profissional”, do CNJ: 

 

 

Como consequência deste processo de reformas, um dos pontos 
destacados seria o da desqualificação do trabalho na magistratura. 
Alguns mencionam que haveria uma relação com distúrbios de ordem 
psíquica que teriam se tornado mais prevalentes no Judiciário, alguns 
com graves consequências, como a existência de casos de suicídio 
na categoria. Apesar de não haver estudos sobre o tema que 
evidenciem essa questão, há algo que preocupa.  
Há ainda questões ligadas as mudanças no conteúdo do trabalho, 
entre elas, uma de grande impacto seria a concorrência entre papéis 
distintos. Aquilo que é central no trabalho deles, o papel 
sentenciante/judicante sofre a concorrência de atividades gerenciais, 
que ganharam muito espaço como atribuições dos magistrados. 
(SZNELWAR, 2015) 
 

 

Há outras exigências que podem ampliar os conflitos. 

O Código de Ética da Magistratura Nacional, aprovado na 68ª Sessão 

Ordinária do Conselho Nacional de Justiça, do dia 06 de agosto de 2008, deixa 

claro que a carreira interfere na vida pessoal do juiz. 

Dispõem os arts. 15 e 16 do Código de Ética: 

 

 

Art. 15  A integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito 
da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos 
cidadãos na judicatura. 

Art. 16. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a 
dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade 
jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das 
acometidas aos cidadãos em geral (CNJ,.2008).   
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Para alguns, há a crença de que a magistratura é um sacerdócio. O 

engajamento no trabalho deve ser por inteiro. Nesse sentido, a pesquisa 

“Trabalhar na magistratura, construção da subjetividade, saúde e 

desenvolvimento profissional” do CNJ: 

 

 

O engajamento do sujeito no seu trabalho sempre é por inteiro, 
envolve necessariamente estar presente de corpo e alma naquilo que 
faz. Isto, em parte, pode explicar porque, para alguns dos 
magistrados, seu trabalho é vivido como um “sacerdócio”. 
 
[...] 
 
Entre os exemplos explicitados estão aqueles que os obrigam a se 
posicionar como alguém que deve ficar distante dos outros, de 
determinados ambientes, para manter equidistância das partes 
envolvidas em um processo, para poder melhor julgar; ou para 
assegurar uma lisura moral que mantenha a autoridade necessária ao 
exercício do seu papel social. Questionam se isto é possível, uma vez 
que todos são humanos, tem uma história, tem ideias e ideais 
distintos e que o fato de participar da sociedade contribui para a 
compreensão daquilo que julgam, e, sobretudo, para a capacidade de 
interpretar os fatos sociais a partir de pontos de vista diversos. 
(SZNELWAR, 2015) 

 

 

Além das restrições na vida pessoal, o Código de Ética da Magistratura 

faz ressalvas sobre o exercício do magistério:  

 

 

Art. 20. Cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se 
celebrem com a máxima pontualidade e para que os processos a seu 
cargo sejam solucionados em um prazo razoável, reprimindo toda e 
qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual. 
 
Art. 21. O magistrado não deve assumir encargos ou contrair 
obrigações que perturbem ou impeçam o cumprimento apropriado de 
suas funções específicas, ressalvadas as acumulações permitidas 
constitucionalmente. 
 
§ 1º O magistrado que acumular, de conformidade com a Constituição 
Federal, o exercício da judicatura com o magistério deve sempre 
priorizar a atividade judicial, dispensando-lhe efetiva disponibilidade e 
dedicação. 
 
§ 2º O magistrado, no exercício do magistério, deve observar conduta 
adequada à sua condição de juiz, tendo em vista que, aos olhos de 
alunos e da sociedade, o magistério e a magistratura são 
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indissociáveis, e faltas éticas na área do ensino refletirão 
necessariamente no respeito à função judicial. (CNJ, 2015c, grifo 
nosso) 

 

 

O trabalho estende-se à vida pessoal, o que pode causar confusão entre 

a esfera privada e pública, com aumento da pressão psíquica. 

O Código de Ética da Magistratura também estabelece o dever de 

prudência, honra, dedicação, cortesia e uso da linguagem correta, polida, 

respeitosa e compreensível (CNJ, 2015c).Todas as exigências da carreira e 

restrições de condutas podem gerar conflitos. Afinal, o “super-homem” em 

nenhum momento pode despir a toga. Não lhe é dado o direito de ser um 

cidadão comum. Como pudemos observar na análise do Código de Ética da 

Magistratura, aos juízes são impostas “restrições e exigências pessoais 

distintas das acometidas aos cidadãos em geral” (CNJ, 2015c, grifo nosso). 

Nas palavras de Schmidt : 

 

 

O conflito, estabelece, portanto, devido às circunstâncias impositivas, 
à injunção de papéis, propiciando o adoecimento. O trabalhador não 
desempenha o papel que deseja, sim, o que foi estabelecido, ou seja, 
um papel simpático, de uma pessoa equilibrada, ele passa a se 
comportar de uma maneira que dele se espera. (SCHMIDT, 2010, p. 
20) 

 

 

Por sua vez, a organização de trabalho pós-fordista, extremamente 

competitiva, desenvolveu a iniciativa, a atividade cognitiva, o potencial de 

criação e o raciocínio lógico para conseguir respostas imediatas de seus 

profissionais. Utilizou mecanismos de controle indiretos sobre a atuação dos 

indivíduos, desta forma, concebeu situações para que os profissionais 

assimilassem as regras do gerencialismo e passassem a incorporá-las como 

elemento de sua percepção e, por último, a reordenam até a sua subjetividade 

para que essas regras possam ser mantidas. Nesse processo, a linguagem 

possui um papel fundamental (HELOANI, 2018, p. 111-112). 
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A linguagem é fundamental nas relações travadas na organização do 

trabalho. Nesse sentido: 

 

 

A noção de linguagem tem uma importância fundamental. Já vimos 
que um sistema de regras realizava uma codificação da realidade e 
da atividade dos indivíduos. A instauração de um sistema de valores 
prolonga a codificação das práticas no plano das representações, 
tendo como principal função a legitimação dos sistemas de regras 
todo aquele que queira ser compreendido na organização deve 
adotar esta linguagem para ter crédito e situar-se em relações às 
normas que ela enuncia. Todo discurso que foge disso não será 
entendido, pois situa-se fora do campo das representações coletivas 
que este quadro de referências delimita. Um tal discurso não seria 
nem mesmo combatido e considerado uma ameaça para os 
princípios fundamentais da ética da organização, seria apenas 
incongruente. ‘irrelevante” (PAGÉS. et al., 1987, p.77 apud HELOANI 
2018, p. 111)   
 
 

Dessa forma, é estabelecida a identificação dos profissionais com os 

valores e discursos da organização, como frisa Heloani: 

 

 

Nesse sentido, a forma de identificação com os valores da 
organização cumpre importante papel para reafirmar as instâncias de 
poder. Essa forma transfere o processo de identificação entre as 
pessoas para a identificação com a organização. Nesse processo 
diferencial, todas as relações pessoais e sociais são apropriadas de 
suas particularidades para se submeterem a uma outra gramática 
mais abstrata; a da produção e do lucro. Os trabalhadores suprimem 
suas particularidades e se identificam com lógicas abstratas 
formalmente desconectadas de sua subjetividade (HELOANI, 2018, p. 
112).  

 

 
Consoante Heloani (2018, p.189-209), o gerencialismo subordina o 

profissional “a uma lógica que o insere em um jogo, no qual a sua autonomia 

significa a máxima responsabilização dos servidores pelos resultados da 

instituição”. 

Constatou a Pesquisa “Trabalhar na magistratura, construção da 

subjetividade, saúde e desenvolvimento profissional”, realizada pelo CNJ, que 

não houve grande resistência às reformas que implantaram modificações na 

organização do trabalho do magistrado: 
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Aparentemente, uma das explicações para que houvesse uma ampla 
adesão ao novo tipo de organização do trabalho e de controle seria o 
risco de punição. Todavia, mesmo que isto seja possível, na prática 
elas não seriam aplicadas e os modos de punir seriam mais sutis. 
Uma outra explicação, talvez mais plausível, está mais na 
manipulação da subjetividade própria ao universo toyotista. O que se 
buscaria seria o controle do trabalho de todos por todos, uma 
vigilância permanente. Então, assim como em outros setores da 
economia, os juízes teriam incorporado esses valores. A adesão 
seguiria a seguinte lógica: as regras mudaram e, se não aceito, estou 
fora do jogo, então, como seria visto pelos colegas? Nadar contra a 
corrente significaria correr muitos riscos, sem que houvesse uma 
perspectiva de mudança (CNJ, 2014, p.54).  

 

 

A identificação com os valores da organização, a supressão de 

particularidades, a “modelização da subjetividade”, os discursos 

manipuladores, que atingem o psiquismo humano, os consentimentos em 

adotar regras que podem conflitar com a atividade jurisdicional, o 

estabelecimento de padronização de procedimentos e a quantificação dos atos 

jurisdicionais para obtenção de resultados numéricos podem levar ao 

estranhamento, pois há a desrealização do ser social, uma vez que o trabalho 

torna-se, como tudo, uma mercadoria (HELOANI, 2018; ANTUNES, 2015).  

A intensificação do trabalho aumentou com a implantação do Processo 

Judicial Eletrônico (PJE). No âmbito da justiça do Trabalho, a sua implantação 

ocorreu entre 2012 e 2014 em todas as unidades de primeiro e segundo grau 

(FILHO, 2018, p. 16). 

Nesse sentido, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário 

Federal e do Ministério Público da União (FENAJUFE): 

 

 
A intensificação operada a partir da implementação do processo 
eletrônico, como ferramenta estratégica na busca pela celeridade e 
produtividade, não veio acompanhada de suporte necessário para o 
seu uso por servidores, juízes e advogados. O uso da Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) como ferramenta de controle da 
produtividade, aliado a processos competitivos estabelecidos através 
dos “ranqueamentos estatísticos” de produtividade dos tribunais e, 
por consequência, dos seus órgãos, tem levado os servidores e 
juízes ao adoecimento na busca por alcance e/ou superação de 
metas propostas. (WEBER; MIRANDA, 2014, on-line) 
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Na Justiça do Trabalho, desde a sua implantação, sucederam diversas 

alterações considerando as versões e as modificações de cada uma delas. Nos 

sítios eletrônicos do TST há indicação das novidades das versões, apontando 

um total de 13 versões quanto à versão 1.x e de 04 versões quanto à versão 

2.x (BRASIL, 2019f).  Por sua vez, em um dos sítios eletrônicos há indicação 

do histórico de melhorias e de correções de demandas nas versões mais 

recentes do PJE. Isto é, não há indicação de todas as versões, somente das 

mais recentes com indicação apenas quanto à versão 2.x de um total de 05 

versões de homologação (BRASIL, 2019g). Portanto, podemos contabilizar ao 

menos 17 versões, segundo informações de dois sítios eletrônicos do TST 

(BRASIL, 2019f). 

A versão piloto 2.4 do PJE, chamada de Aroeira, foi implementada no 

mês de julho de 2019, nos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 3ª e 5ª 

Região, conforme disposto no anexo I do Ato Conjunto nº 25/2017 do CSJT 

(BRASIL, 2019h). 

No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, esta versão 

piloto acarretou na suspensão dos prazos processuais a partir do dia 

05/07/2019 (BRASIL, 2019i). Em razão das indisponibilidades e problemas 

apresentados pelo sistema, o prazo processual foi reiteradamente suspenso 

até 02/08/2019, conforme Atos de nº 115/2019, 117/2019, 124/2019 e 128/ 

2019 (BRASIL, 2019j; 2019k; 2019l; 2019m). 

As instabilidades apresentadas e a lentidão do sistema ocorreram em 

nível nacional e afetaram os demais regionais que também implementaram a 

versão piloto (BRASIL, 2019e). 

A inconstância do programa, versões, atualizações e novidades mudam 

o cotidiano do trabalho, uma vez que o magistrado deve estar em constante 

aperfeiçoamento para que consiga acompanhar todas as mudanças 

implantadas, corrigidas e modificadas. A sofisticação tecnológica exige 

aperfeiçoamento. O Código de Ética da Magistratura coloca como dever o 

aprimoramento e a capacitação permanente do juiz: 
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Art. 29. A exigência de conhecimento e de capacitação permanente 
dos magistrados tem como fundamento o direito dos jurisdicionados e 
da sociedade em geral à obtenção de um serviço de qualidade na 
administração de Justiça. 
 
 Art. 31. A obrigação de formação contínua dos magistrados estende-
se tanto às matérias especificamente jurídicas quanto no que se 
refere aos conhecimentos e técnicas que possam favorecer o melhor 
cumprimento das funções judiciais.  
 
Art. 34. O magistrado deve manter uma atitude de colaboração ativa 
em todas as atividades que conduzem à formação judicial. (CNJ, 
2008, p. 307) 

 

 

Depoimento da juíza 19, 23 anos de carreira: 

 

 

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) castiga o corpo do juiz. Com a 
tela piscamos muito. São muitas horas de trabalho com o PJE. Há 
mais ressecamento. No Rio de Janeiro o PJE foi  introduzido como foi 
de uma forma geral, mas no Rio de Janeiro foi introduzido com uma 
rapidez absurda, não deu tempo dos advogados se prepararem, não 
nos prepararam para essa ferramenta, o  tempo foi exíguo e essa 
angústia de você não dominar uma ferramenta e já ter que utilizá-la 
no seu dia a dia. É como o trabalhador que tivesse que usar o 
maquinário sem ter sido capacitado suficientemente para a utilização. 
Então você é pego de surpresa. Além dessa preparação não ter sido 
feita nem para juízes, nem para advogados de forma adequada, 
acabou por gerar uma angústia e isso foi sentido por todos nós, as 
pessoas angustiadas, as pessoas frustradas, as pessoas com aquela 
sensação de incapacidade que é absolutamente falsa, porque não é  
incapacidade, mas um sistema novo que precisava de 
amadurecimento, de treinamento, nós não tivemos esse tempo 
suficientemente. Também não houve um estudo sobre os impactos 
dessa ferramenta sobre o corpo de quem irá manuseá-la. Além disso, 
não havia tecnologia adequada para receber esse tipo de processo 
eletrônico. O PJE está sempre obsoleto, e nós estamos sempre com 
atualizações de programas, nós estamos sempre tendo que 
reaprender ou esquecer o que já aprendeu, Introduções de   
ferramentas novas ou exigências novas e isso gera queixas. O 
sistema tem falhas, o sistema sai do ar, o sistema fica obsoleto 
rapidamente, o sistema castiga o corpo porque você tem que se 
manter muito tempo sentada, quando havia o processo físico você 
tinha possibilidade de se locomover com o processo, Em casa, você 
podia deitar e ler o processo. Você podia se recostar. Hoje você 
trabalha com duas telas. São muitos cliques no mouse, e isso gera 
dor no braço, dor nos ombros. Enfim, uma ferramenta que foi utilizada 
sem o estudo sobre seus impactos no corpo. 
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O PJE funciona continuamente 24 horas por dia. A comunicação virtual 

ininterrupta pode dificultar a desconexão, tornando-se um risco potencial para a 

saúde. A análise dos autos do processos pode ser realizada a qualquer hora do 

dia, aos finais de semana, em férias e feriados. O direito à desconexão não é 

um tema aprofundado pela organização do trabalho, ele está vinculado à 

proteção dos magistrados e servidores em face da automação, relacionando-

se, também, com direito social fundamental ao lazer e dos direitos à 

intimidade e à vida privada, conforme se verifica nos arts.5° incisos V e X, 6°, 

7° IV, 215 § 3 e 227da CRFB/88. 

O direito à desconexão está relacionado com os direitos relativos às 

normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, buscando proteger os   

servidores e magistrados em face da automação. 

Depoimento do juiz 12, 30 anos de carreira: 

 

 

PJE facilita o trabalho à distância, em certo sentido é interessante, 
embora o trabalho à distância se mistura com a vida privada do juiz, 
porque você fica com o processo 24 horas por dia e 365 dias por ano, 
sábados, domingos, feriados e férias. Há esse aspecto negativo. O 
aspecto positivo é a automatização de atos. O PJE não é solução 
para o judiciário, para os problemas do Judiciário, para o gargalo 
Judiciário de cem milhões de processos. O PJE tornar esse trabalho 
mais mecanizado, mais fragmentado, então é uma ferramenta que 
pode ser usada. Mas não é uma ferramenta que pode ser usada 
como o que a solução do gargalo do Judiciário, nunca, nunca. O PJE 
pode, em certo momento, ser um facilitador, mas não diminuirá a 
demanda.  Eu sou muito pessimista quanto a isso, pois acredito que o 
efeito será pequeno, pois tem algum efeito. Esse efeito deve ser 
analisado, pois hoje já avaliamos a utilização de inteligência artificial 
na análise dos processos, para facilitar. Tudo isso torna o exercício 
da jurisdição muito mais maquinal, muito mais insensível, como  se 
fosse um  rolo industrial, naquela mesma linha industrial [...] Existe 
sempre um limite humano no processo eletrônico  que é o próprio 
juiz, porque por mais assessoria que ele tenha, ele é um só, ele vai 
ter que conferir tudo. Ele é o gargalo humano. 
 

 

São necessários critérios quanto aos limites de exposição física e 

mental dos magistrados e servidores ao PJE. 
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A imagem do juiz que consegue superar adversidades, restrições 

orçamentárias, falta de condições materiais de trabalho, multifuncional, 

adaptável e atualizado, pode ser completamente abalada em caso de 

adoecimento, como se depara no depoimento da magistrada D, 10 anos de 

carreira, aposentada compulsoriamente por invalidez:  

 

 

Eu descobri que tinha câncer invasivo nas mamas. Fiz cirurgia. 
Retirei as mamas. Fiz 56 sessões de quimioterapia. Fiz radioterapia. 
Tive licença médica de 01 ano e 07 meses. Fiz o tratamento todo e 
estava feliz, pois estava para retornar ao trabalho. Mas recebi um 
telegrama em casa para realizar uma perícia, pois o tribunal queria 
me aposentar compulsoriamente antes de completar 02 anos de 
licença. Então, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito voltar a 
trabalhar, pois quando você quando está doente desta forma, 
praticamente está no mundo dos mortos. Então, voltei a trabalhar 
para não ser aposentada. Mas fui vítima de assédio moral. Na época 
juiz substituto não tinha assistente. Eu não podia digitar e não me 
davam um digitador. Me colocaram pra fazer quatro pautas de 
audiências por semana. As vezes fazia pauta dupla. Manhã e tarde. 
Mas tinha semana que eu precisava fazer exames médicos, ir aos 
médicos. Eu avisava no tribunal que não compareceria para não 
prejudicar. Porém, mesmo quando eu tinha exames e consultas, eles 
colocavam quatro pautas na semana.  Eu tinha que fazer audiências 
04 vezes na semana. O Tribunal me assediou, me tratou como se eu 
fosse uma pessoa que não gostasse de trabalhar. Me colocava todo 
dia numa vara diferente, ligava pra mim, me chamava em meio de 
audiência. Mandava as funcionárias da Corregedoria me ligarem. Eu 
parei de atender telefone pra não ficar estressada, e fiquei com 
pânico, pois quando eu sabia que a ligação era da Corregedoria eu 
ficava nervosa. Eu estava cansada, passava mal. Mesmo você tendo 
acabado a quimioterapia, a radioterapia, é preciso fazer exames 
médicos periódicos, porque pode ter recidiva. O câncer pode 
aparecer em outro órgão, quanto mais no caso que eu tive dezessete 
micronódulos infectados. Acabou aparecendo outro câncer na 
tireóide. Eu estava tão estressada que a médica do setor médico do 
tribunal me deu licença médica. Depois disso, fui aposentada 
compulsoriamente com apenas 10 anos de magistratura. Os médicos 
do tribunal disseram que iam me apoiar. Mas não puderam fazer 
nada.  Acharam que, diante da minha situação, era melhor eu me 
aposentar. Eu me senti péssima, porque tiraram o trabalho que eu 
conquistei por méritos e sacrifício. Eu passei num concurso público. 
Eu podia ter ficado. O amor que eu tinha pela magistratura, pelos 
colegas. Eu tenho amor pelos colegas, pelas pessoas, mas eu fui 
vendo o caráter de algumas pessoas, então tomei aversão à justiça. 
Eu não acho que a justiça exista. Eu sou cristã, a bíblia diz que a 
justiça do homem é como um trapo, e pra mim é trapo porque eu vi 
pessoas tendenciosas e muitas desigualdades.   

 

 

Depoimento da juíza 19, 25 anos de carreira: 
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Eu tive câncer de intestino. A minha licença médica foi indeferida na 
totalidade, porque a minha cirurgia foi por laparoscopia. O meu 
médico me deu 90 dias de licença. mas no décimo oitavo (18) dia o 
tribunal mandou eu retornar. Eu estava vomitando e a médica do 
tribunal, por orientação da administração da época, relatou no 
atestado que não existia motivo aparente pra ânsia do meu vômito, 
então eu estava apta para o trabalho. Na época, eu já estava 
deprimida. Depois disso, entrei numa depressão profunda e tive que 
tirar licença médica psiquiátrica. Foram realizadas pericias médicas e 
psiquiátrica. Os peritos me deram 1 (um) ano de licença.  

 

 

Depoimento do juiz 20, 25 anos de carreira: 

 

 

Acho que o Tribunal não tem uma preocupação institucional com a 
saúde. De um modo geral a administração pública não tem. Não olha 
a saúde como prioritária. O CNJ tem programas com relação a isso. 
O Tribunal tem programas, mas eu acho que muito mais pra cumprir 
metas administrativas do que propriamente uma coisa real. Não 
existe mesmo uma preocupação em saber porque o colega tá doente, 
se ele de fato adoeceu, qual é a razão, qual é o motivo, se isso está 
impactando na saúde. Mas já se fala. Há vinte cinco anos não tinha 
nada, não tinha preocupação. Ninguém chegou a pensar na 
possibilidade de o juiz adoecer porque trabalhava, afinal de contas 
“trabalhar é bom”, todo mundo tem aquela coisa “trabalhar é ótimo, 
que juiz leva uma vida boa”. Ninguém achava que juiz adoecia ou 
tinha problema. 
 

 

Depoimento do juiz 21, 23 anos de carreira:  

 

 

Nós, que julgamos doenças ocupacionais, nós, que falamos sobre 
assédio moral, nós, que pensamos em reparação por danos morais 
decorrentes de condutas que são indignas, somos os primeiros a 
achar que todos os nossos colegas que ficam doentes estão fingindo. 
Sim, há preconceito, porque o magistrado que adoece pode ser visto 
pelo colega como fraco, como um indivíduo que está fingindo, que 
está inventando uma doença. Eu não tenho a menor dúvida eu tive 
problemas de tendinite e tenossinovite e colegas meus achavam que 
eu estava fingindo.   
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Depoimento da juíza 22, 03 anos de magistratura: 

 

 

No meu Tribunal, eu tive umas dificuldades particulares em relação a 
consultas médicas. Eu tive designações para prolatar sentenças de 
outros juízes nos dias em que precisei acompanhar meu filho em um 
exame de doze horas e num procedimento médico que ele precisou 
fazer para retirada de um pequeno caroço. O meu serviço foi mantido 
igual, como se eu não tivesse de licença. Então, tem coisa no 
Tribunal que é só proforma. O setor médico diz uma coisa e a 
Corregedoria acha que ‘aquilo ali não é aquilo’. Eu já desagradei 
porque tirei um dia de licença. Na vara em que eu estava tinha uma 
pauta dupla que não foi designada por mim. Afinal, sou juíza 
substituta. Mas, literalmente me disseram, que seu pegasse mais dias 
de licença, eu perderia minhas férias que já estavam marcadas para 
ali alguns dias.  

 

 

Depoimento da juíza 23, 20 anos de magistratura:  

 

 

As condições de trabalho dos magistrados não são boas. Não temos 
condições materiais de trabalho suficientes para darmos conta do 
grande volume de serviço. Tentamos superar todas essas 
deficiências em geral, com prejuízo para nossa saúde. Eu acho que 
os colegas têm medo de adoecer. Têm vergonha de dizer que estão 
doentes e continuam insistindo. Continuam trabalhando doentes para 
não ter que assumir isso, para não ter que admitir que, naquele 
momento, por questões de saúde, ele não está conseguindo dar 
conta. Não sei se o tribunal dá apoio psicológico aos juízes que estão 
adoecidos. Há preconceito dos outros colegas e, principalmente, 
quando a doença é psicológica, quando é de cunho psicológico, pois 
não é uma doença que você vê, porque parece que as pessoas só 
dão valor a doença que você pode ver, por exemplo, um câncer; ah! 
fulano está com câncer, caiu cabelo, está mal ou, quebrou a perna, 
se quebrou todo, aí você viu, agora, uma doença psicológica como 
depressão ou síndrome do pânico, normalmente é vista, isso é um 
dado real, é vista pelos colegas como se tivesse fazendo corpo mole. 
A doença psicológica não é levada muito a sério, acredito até que 
nem mesmo pela administração do tribunal. 

 

 

Depoimento do juiz 24, 16 anos de carreira: 

 

 

Eu acho que pode existir preconceito contra o juiz que adoece, 
porque infelizmente há uma presunção de má-fé. Essa presunção de 
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má-fé por parte de alguns setores faz com que determinados colegas 
que, eventualmente adoecem, possam ser estigmatizados. Não sei se 
é a regra, entendeu? Mas conheço colegas que ficam incomodados 
em tirar licença porque está com muito processo. “O PJEé um motivo 
de estresse muito grande para muitos colegas. Outro fator também 
que me preocupa, é o impacto do PJE na nossa saúde. Ficamos na 
frente do computador o dia inteiro. O dia inteiro em casa. Temos 
colegas que olham o PJE a todo momento, estão de férias, viajando, 
mas levam o tolken. E eles não se desconectam do trabalho. 
 

 

Depoimento do juiz 17, 20 anos de carreira: 

 

 

Aconteceu o acidente, a partir daí foi um inferno. Eu estava dirigindo. 
Estava descendo a estrada quando visualizei três caras com fuzil 
apontado. Eles pareciam estar assaltando um carro vermelho. Então, 
eu parei longe, coloquei o pisca alerta ligado, diminui o farol, liguei a 
luz de dentro do carro, abaixei as janelas, pois imaginei que os 
bandidos iam assaltar aquele carro vermelho e iam embora. Eu 
sinalizei que estava em paz, que eu não ia oferecer resistência. Eu 
não sabia que eram policiais que estavam na rua. Aquele carro 
vermelho era um camarada que estava sem carteira. As pessoas 
começaram a dar ré, eu não consegui dar ré, pois estava na primeira 
fila. Eu manobrei pra sair de frente pela contramão, então os caras 
começaram a atirar no meu carro. Acertaram meus filhos, minha 
esposa. Milagrosamente nenhum médico explica como os três 
sobreviveram. Ficamos internados. Eu fiquei onze dias e as crianças 
ficaram meses. A bala parou a quatro milímetros da minha coluna pra 
você ter uma ideia. Com a minha filha, a bala entrou pelo lado 
esquerdo, mas não pegou o coração, ricocheteou na costela desceu 
pro lado direito e pegou o estômago. No meu filho, a bala pegou o 
pulmão direito passou para o outro lado, desafixou o diafragma, 
passou pro outro lado, não pegou a coluna, perfurou o pulmão e 
pegou ainda uma parte do fígado. Quando retornei de licença médica, 
o corregedor na época, começou um movimento de não aceitar o 
laudo médico restritivo para determinadas funções, porque eu poderia 
retornar ao trabalho, eu quis voltar a trabalhar, mas eu não podia 
fazer audiência por causa da posição. Era recomendação médica 
expressa. Até hoje eu ainda sinto muitas dores na audiência, mas 
naquela época era impossível. Ele,corregedor, queria me aposentar 
de qualquer maneira. Algumas vezes o serviço médico teve que ir até 
a vara onde eu estava fazendo audiências para me aplicar analgésico 
na veia, para que eu pudesse aguentar a dor e continuar a audiência, 
pois ele queria me aposentar. O setor médico me deu apoio total. Nós 
estávamos com problemas nos processos de Execução, como temos 
até hoje, no Brasil inteiro. Eu estava disposto a trabalhar na 
Execução. Quando ele entrava de férias, a vice-corregedora me 
colocava para trabalhar com os processos de execução. Ela 
entendeu a situação e sempre que ele saia de férias ou de alguma 
maneira se afastava da corregedoria, ela fazia uma portaria me 
colocando para trabalhar na Execução. Essa situação durou muito 
tempo. Eu fui com minha esposa conversar com ele. Ele me abraçou, 
deu três tapinhas nas costas, mas continuou a mesma coisa. Assim, 
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nos vemos cada vez mais excluídos. O seu sentimento de 
pertencimento fica prejudicado. 
 

 

Depoimento do juiz 25, 25 anos de carreira: 

 

 

Na verdade, um dos principais fatores de discriminação no trabalho é 
o profissional doente, é a primeira percepção. Por que isso? tem um 
elemento estrutural importante. É o fato de que hoje estruturalmente 
vivemos uma guerra sobre os corpos, ou seja, vivemos um modelo de 
acumulação que depende de uma superexploração dos corpos 
humanos, o trabalho vivo. Um modelo de exploração do trabalho 
humano altamente patogênico, não mais pelos mesmos fatores do 
século XVIII, XVII, embora estes fatores ainda estejam muito 
presentes, mas por uma super intensificação das capacidades de 
trabalho das pessoas. Então, a gente tem uma escalada de 
adoecimentos que já é menos do adoecimento físico, menos do 
acidente típico, embora as estatísticas de acidente típico ainda sejam 
gigantescas, mas cada vez mais de adoecimentos psicossomáticos, 
cada vez mais adoecimentos psíquicos, cada vez mais de 
adoecimentos osteomuscalares. 

 

 

Depoimento da juíza 26, 15 anos de magistratura: 

 

 

Eu já tive momentos de grandes sobrecargas de trabalho. Senti 
vontade de ir ao médico para me afastar. Não estava bem.  Eu 
acumulava direção do fórum, vara, zona eleitoral e estava ameaçada 
de morte. Mas não me afastei. Eu percebo que há um preconceito 
velado com colegas que possuem problemas de saúde, 
principalmente se for de ordem mental, pois sabem que criam 
estigmas. Então as situações são veladas. Eu tenho duas colegas 
juízas que possuem problemas sérios, mas as outras pessoas não 
sabem e não podem saber para não criarem o estigma da doença 
mental.   
 

 
 

Depoimento do juiz 27, 20 anos de carreira: 

 

 

Há muitas cobranças das corregedorias para atingirmos metas, 
muitas vezes, além da estrutura física e humana. Há pressões para 
obtenção de resultados. O trabalho é desgastante. Me sinto 
sobrecarregado.  Há uma pressão constante para vigiar os prazos. 
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Trabalho à noite, férias, em casa, como todos os colegas que 
conheço. A vida pessoal é ditada pelo ritmo de trabalho o que 
atrapalha a vida pessoal e familiar. Não se respeita o ritmo de 
trabalho do magistrado e as particularidades de cada comarca. Se, na 
comarca há um índice menor de conciliações, o trabalho do 
magistrado é maior, pois implica em um número maior de instruções e 
sentenças para serem prolatadas. O desgaste não é contabilizado. 
Quando o juiz adoece entendo que não há preconceito na acepção 
exata do termo. O que há é a mentalidade que o juiz é um ser 
supremo, que não pode falar ou faltar. Há uma competição interna e 
introjetada pelo tribunal. Se você tem prazos piores que seu colega 
da vara ao lado, há um sentimento que está fazendo menos. Há uma 
cobrança velada quando não somos capazes de gerir o estresse, 
como se fosse possível. Não há reconhecimento da administração. A 
função de gestor atrapalha a atividade jurisdicional, pois gastamos 
muito tempo resolvendo questões administrativas.  O PJE impacta o 
ritmo de trabalho, porque a facilidade de acesso nos permite trabalhar 
em quaisquer horários e lugar. Não há respeito com o descanso. O 
juiz é tratado como um ser descartável, com exceção daqueles que 
possuem ascendência política.  Há falta de solidariedade com os 
juízes adoecidos. Tenho estresse, dores nos braços, na lombar, rinite 
alérgica e aumento de peso. Quando precisei tirar licença médica tive 
a impressão que os afastamentos eram ‘tímidos’.  
 

 

Depoimento do juiz 28, 29 anos de carreira:  

 

 

Muitas doenças profissionais estão associadas a tecnologia da 
informação, o que é natural se o magistrado viver o tempo inteiro em 
cima de um computador. As condições de trabalho do magistrado 
podem levar ao adoecimento. Doenças psíquicas, tendinites, 
problemas de visão. Nenhum médico recomenda que alguém fique 10 
horas em cima de uma máquina.  Somos humanos. Necessitamos de 
cuidados. O que essa azáfama produz na cabeça dos magistrados?  
As pressões, a falta de perspectiva funcional, a falta de justiça e 
democracia interna, o trabalho intenso, geram angustias. Os efeitos 
psicossomáticos dessas angústias podem aflorar doenças que 
estavam adormecidas.  Doenças detonadas por conta dessa alta 
carga de tensão a que os magistrados são submetidos. Temos 
colegas com cânceres, hipertensão, diabetes. Não há uma cultura de 
valorização à saúde. Um juiz doente quebra o mecanismo de 
produção. A população não sabe o que se passa dentro dos tribunais.   
 

 

Depoimento da juíza 29, 13 anos de magistrada: 

 

Relato situação pessoal, provavelmente ligada ao excesso de 
trabalho. Aos 35 anos tive uma filha com gestação difícil. 
Posteriormente, dos 37 aos 40 anos engravidei outras 03 vezes e os 
bebês não se desenvolveram além de 08 semanas. Fiz todos os 
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exames possíveis. Não foram descobertas as causas desses abortos. 
Somente me afastei por três semanas. Tive receio de ficar mais 
tempo afastada porque não temos juízes substitutos suficientes e no 
retorno ao trabalho, após a licença medica, temos extraordinário 
acúmulo de serviço. Após 30 dias de licença, o juiz passa por perícia 
médica do tribunal. Tive receio de ser questionada quanto à 
necessidade de afastamento. Há preconceito coletivo quando o juiz 
adoece. Já ouvi questionamentos, será que fulano não estava 
realmente em condições de trabalhar? Há pressões para obtenção de 
produtividade. As pressões podem causar impacto na saúde física e 
mental. Os últimos dias do mês são mais estressantes, pois eu e os 
funcionários cuidamos para que não haja processos pendentes sem 
análise, pois a corregedoria cobra explicações mensais para os 
processos que tenham mais de 100 dias de atraso. O trabalho é 
desgastante. Somos sobrecarregados. O volume excessivo aumenta 
o estresse e prejudica a vida pessoal e familiar. A preocupação de 
dar conta das metas, aumenta o estresse. Conclusão: menos 
paciência com a filha e com o marido. Não há reconhecimento do 
nosso trabalho.  

 

 

Depoimento do juiz 30, magistrado há 12 anos: 

 

 

As pressões para obter resultados podem impactar na saúde física e 
mental.O excesso de trabalho, seja de um ser humano, seja de uma 
máquina, compromete o sistema. O motor projetado para 
determinado esforço irá falhar e quebrar se os limites não forem 
respeitados. Tal constatação é ainda maior em atividades intelectuais, 
eis que, mais complexo, delicado e sensível à função cognitiva. 
 
[...] 
 
Na avaliação da atividade jurisdicional, é mister também considerar 
os efeitos pessoais e psicológicos do embate constante com a 
miséria humana e com tragédias pessoais. Escolhas 
psicologicamente lancinantes, como a escolha de Sofia, são 
diariamente tomadas pelos julgadores que se deparam com dilemas 
morais, existenciais e humanos, sem solução satisfatória. 
A adolescente deve ficar com a mãe viciada em drogas, com o pai 
preso por tráfico ou ir para um abrigo municipal precário? Quem deve 
ser tirado da UTI para colocar o autor de mandado de segurança? 
Logo, ao vivenciar as dificuldades próprias da atuação na resolução 
de conflitos desse jaez, em contraposição com mecanismos de 
avaliação precários e pressões tidas como desarrazoadas e injustas, 
o juiz tende a desenvolver distúrbios e desequilíbrios psicológicos 
como mecanismos de defesa contra escolhas que se vê obrigado a 
tomar. Como, por exemplo, sacrificar a qualidade do trabalho (que 
implica em propagar injustiças e causar graves e injustas 
consequências sobre os processos sob sua responsabilidade) em 
prol da quantidade de julgados. 
Esses modelos mentais, necessários para que o juiz conviva com 
esses desequilíbrios, irão estimular desordens mentais de todo tipo 
além de somatizações físicas variadas. 
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[...] 
 
Há imenso preconceito coletivo e institucional quando o juiz adoece. 
Esse tipo de dificuldade pessoal não raro resulta em falta de empatia 
e simples negação de sua existência pelas pessoas. No afã de não 
enxergar o tamanho do problema, o juiz tende a se achar mais capaz 
do que realmente é, mais imune a doenças. estafa e sobrecarga do 
que de fato poderia ser. Essa negação em relação a si mesmo não 
admite o espelho ou a reflexão. O colega que sofre distúrbios 
mentais, físicos ou simplesmente esgotamento produtivo será visto 
como fraco, incapaz ou preguiçoso. É simples mecanismo de defesa 
para não se confrontar com as próprias escolhas, dificuldades e 
pressões que desaguaram na situação sem alternativa em que hoje 
se encontra. Acorda, trabalha, sacrifica as folgas e férias e não pensa 
nisso. Repudia o colega que o obriga a ver o problema. 
 

 

A pesquisa “Trabalhar na magistratura, construção da subjetividade, 

saúde e desenvolvimento profissional do CNJ” destaca que o reconhecimento 

pelo trabalho exercido é primordial para a construção da identidade:  

 

 
O reconhecimento do esforço, da contribuição individual e coletiva 
para superar as dificuldades encontradas no confronto com o real é 
então, central para o processo de realização de si e o fortalecimento 
da identificação do trabalhador com o seu trabalho.  
 Este processo de julgamento e reconhecimento é crucial para a 
construção da identidade dos trabalhadores. Pois a construção da 
identidade passa pelo olhar do outro, do seu julgamento e 
reconhecimento. Nossa identidade não está, ́ jamais, completamente 
assegurada, há necessidade de ser reconfirmada sem 
cessar,essencialmente, em face do olhar do outro. Se este olhar é 
subtraído no caminho ou, o que é pior, desde o princípio, isto implica 
que a dificuldade para construir uma unidade psíquica pode 
desembocar na enfermidade mental. Portanto, podemos afirmar que 
a saúde é também uma construção intersubjetiva (MOLINIER, 2013).  
 
A identidade assim definida, não se confunde com a de noção 
sociológica desse conceito. As identidades sociais são coletivas e, 
portanto, referem‐se a gêneros, grupos ou segmentos sociais, assim, 
por exemplo, fala‐se de identidades sexuadas (masculina, feminina, 
transgênero), religiosas, nacionais, profissionais ou de ofícios. Logo, 
a identidade social designa modos de identificação historicamente 
variáveis. Para a psicologia a identidade é pessoal, única. (CNJ, 
2015c)  
 

 

Conforme amplos depoimentos de magistrados, há preconceito em 

relação aos adoecimentos na magistratura . 
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O CNJ divulgou duas pesquisas sobre a Saúde de Magistrados e 

Servidores do Poder Judiciário, a primeira com referência ao ano de 2016 e a 

segunda ao ano de 2018. 

Ao realizar uma análise comparativa entre as duas pesquisas sob a ótica 

geral no Poder Judiciário verifica-se um aumento no número de afastamentos 

em razão das doenças mais comuns, quais sejam: doenças respiratórias, 

psiquiátricas e osteomusculares. 

O direito à saúde e ao trabalho digno saudável, seguro e salubre é uma 

conquista da humanidade. A efetivação desse direito demanda uma equipe 

multidisciplinar. A Resolução n° 207, de 15 de outubro de 2015 do CNJ, institui 

a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e do Poder Judiciário. 

No entanto, o adoecimento na magistratura tem sido uma constante. 

 

 

Quadro 8 – Ocorrências de afastamentos por categorias de doenças e ramo da 
Justiça em 2018 

 
 

Ocorrências de afastamentos por categorias de doenças 

 e ramo da Justiça em 2018 

Doenças Justiça 
Federal 

Justiça 
do 

Trabalho 

Justiça 
Estadual 

Transtornos mentais e 

comportamentais 6,9% 8,8% 5,4% 

Doenças do sistema nervoso 1,3% 1,7% 0,9% 

Doença do aparelho respiratório 10,5% 11,7% 4,8% 

Doenças do sistema osteomuscular  

e do tecido conjuntivo 9,2% 11,4% 6,1% 

    Fonte: Adaptado de CNJ, 2019f. 
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Quadro 9 – Ocorrência de afastamentos por categorias de doenças e ramo da 
Justiça em 2016 – quantidade e percentual 

 
 

Ocorrência de afastamentos por categorias de doenças e ramo da Justiça 
em 2016 – quantidade e percentual 

 Justiça 
Federal 

Justiça do 
Trabalho 

Justiça 
Estadual 

Doenças Quant % Quant % Quant % 

Transtornos mentais e 

comportamentais 1.738 9,9% 3.236 10,4% 8.654 13,0% 

Doenças do sistema 

nervoso 268 1,5% 553 1,8% 1.223 1,8% 

Doença do aparelho 

respiratório 2.376 13,5% 4.468 14,4% 6.240 9,4% 

Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido 

conjuntivo 2.205 12,5% 4.309 13,9% 9.009 13,5% 

Fonte: Adaptado de CNJ, 2019f. 

 

 

Quadro 10 - Quantidade de afastamentos em 2018 por CID para as doenças mais 
comuns, porém sem especificação da Justiça 

 
Quantidade de afastamentos em 2018 por CID para as doenças mais 

comuns, porém sem especificação da Justiça  
 

Doenças Quantidade % 
Outros transtornos ansiosos 5.105 2,0% 
Sinusite aguda 4.746 1,8% 
Episódios depressivos 3.777 1,5% 
Nasofaringite aguda 3.670 1,4% 
Reações ao "stress" grave e transtornos de 
adaptação 

3.031 1,2% 

Transtorno depressivo recorrente 2.853 1,1% 
Infecções agudas das vias aéreas superiores de 
localização múltiplas e não especificadas 

2.342 0,9% 

Amigdalite aguda 2.026 0,8% 
Influenza (gripe) devida a vírus não identificado 1.999 0,8% 
Sinovite e tenossinovite 1.901 0,7% 
Lesões do ombro 1.883 0,7% 
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Continuação 
Faringite aguda 1.644 0,6% 
Outros transtornos articulares não classificados em 
outra parte 

1.627 0,6% 

Transtorno afetivo bipolar 1.502 0,6% 
Outros transtornos de discos intervertebrais 1.368 0,5% 
Luxação 1.171 0,5% 

   Fonte: Adaptado de CNJ, 2019. 

 
 

Quadro 11 - Quantidade de afastamentos em 2016 por CID para as doenças mais 
comuns, porém sem especificação da Justiça 

 
Quantidade de afastamentos em 2016 por CID para as doenças mais 

comuns, porém sem especificação da Justiça  
 

Doenças Quantidade % 
Outros transtornos ansiosos 3.783 2,5% 
Sinusite aguda 3.740 2,5% 
Episódios depressivos 3.433 2,3% 
Nasofaringite aguda 3.074 2,0% 
Reações ao "stress" grave e transtornos de 
adaptação 

2.547 1,7% 

Transtorno depressivo recorrente 2.538 1,7% 
Infecções agudas das vias aéreas superiores de 
localização múltiplas e não especificadas 

1.994 1,3% 

Amigdalite aguda 1.551 1,0% 

Influenza (gripe) devida a vírus não identificado 2.072 1,4% 

Sinovite e tenossinovite 1.628 1,1% 

Lesões do ombro 1.636 1,1% 
Faringite aguda 1.297 0,9% 
Outros transtornos articulares não classificados em 
outra parte 

1.231 0,8% 

Transtorno afetivo bipolar 1.567 1,0% 

Outros transtornos de discos intervertebrais 1.141 0,8% 

Luxação 1.079 0,7% 
   Fonte: Adaptado de CNJ, 2019. 

 
 

O Poder Judiciário, ao instituir o gerencialismo, segue valores instituídos 

para a iniciativa privada. Portanto, deve assumir a responsabilidade civil e 

administrativa nas hipóteses de magistrados terem doenças agravadas ou 
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desencadeadas em razão do trabalho ou quando sofrem acidente do trabalho e 

doença profissional. 

As implantações  do gerencialismo, do PJE e das metas não foram  

acompanhadas de condições materiais de trabalho necessárias. Não foram 

instituídas políticas efetivas no Poder Judiciário brasileiro capazes de 

diminuírem  e prevenirem  transtornos físicos e mentais. Os graves e 

preocupantes fatores de risco permanecem . 
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CONCLUSÃO  

 

 

A Emenda Constitucional n°45/2004 instituiu o Conselho Nacional de 

Justiça, órgão responsável pelo controle administrativo, financeiro e disciplinar  

dos tribunais, conforme examinado no capítulo 2. 

Sob o manto das ideias de eficácia, competência,  modernidade,  

produtividade e celeridade processual, a reforma do Poder Judiciário 

estabelecida pela Emenda Constitucional n° 45/ 2004,  foi articulada com base 

nas necessidades econômicas  do capitalismo financeiro, sob orientação   do 

Banco Mundial,  conforme diagnósticos, relatórios e diretrizes lançadas pelo 

Documento Técnico n °319/1996. 

O Conselho Nacional de Justiça não possui qualquer ingerência sobre o 

STF, sendo este o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, ao qual o CNJ 

está sujeito, na forma dos arts. 102, caput, I, “r”, e 103-B, § 4º, da  Constituição 

Federal.  

O CNJ foi instalado no dia 14 de junho de 2005. A resolução n°02, de 16 

de agosto de 2005, com base no art. 5°,§2°da Emenda Constitucional n° 

45/2004, de 08 de dezembro de 2004, aprovou o Regimento Interno do 

Conselho Nacional de Justiça para esclarecer e definir suas atribuições. 

O  CNJ é responsável pelo processamento e julgamento de processos 

administrativos disciplinares (PADs) e reclamações contra magistrados.  

Além dessas atribuições, o CNJ, a partir de sua instituição em 14 de 

junho de 2005, passou a ser responsável pela gestão e a implantação  do 

gerencialismo no Poder Judiciário. 

Conforme  analisado  nos capítulos 2, 3, 5, 6, 7 8 e 9 da tese, o CNJ é 

responsável pela implantação do gerencialismono Poder Judiciário, desde a 

sua instalação em 14 de junho de 2005. 

Determina o artigo  4° do Regulamento Interno do CNJ: 

 

 

Art. 4° Ao Plenário do CNJ compete o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos 



331 
 

 

deveres funcionais dos magistrados, cabendo-lhe, além de outras 
atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, o 
seguinte:  

 
XII - elaborar relatório anual, o qual deve integrar mensagem do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao 
Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa, 
discutido e aprovado em sessão plenária especialmente convocada 
para esse fim, versando sobre: 
 
a) avaliação de desempenho de Juízos e Tribunais, com 
publicação de dados estatísticos sobre cada um dos ramos do 
sistema de justiça nas regiões, nos Estados e no Distrito Federal, 
em todos os graus de jurisdição, discriminando dados 
quantitativos sobre execução orçamentária, movimentação e 
classificação processual, recursos humanos e tecnológicos; 
 
b) as atividades desenvolvidas pelo CNJ e os resultados obtidos, 
bem como as medidas e providências que julgar necessárias 
para o desenvolvimento do Poder Judiciário; 
 
XIII - definir e fixar, em sessão plenária de planejamento 
especialmente convocada para este fim, com a participação dos 
órgãos do Poder Judiciário, podendo para tanto serem ouvidas as 
associações nacionais de classe das carreiras jurídicas e de 
servidores, o planejamento estratégico, os planos de metas e os 
programas de avaliação institucional do Poder Judiciário, 
visando ao aumento da eficiência, da racionalização e da 
produtividade do sistema, bem como ao maior acesso à Justiça; 
XIV - definir e fixar, em sessão plenária especialmente 
convocada para este fim, o planejamento estratégico do CNJ; 
 
XXVIII - produzir estudos e propor medidas com vistas à maior 
celeridade dos processos judiciais, bem como diagnósticos, 
avaliações e projetos de gestão dos diversos ramos do Poder 
Judiciário, visando a sua modernização, desburocratização e 
eficiência; 
XXIX - estimular o desenvolvimento de programas de 
aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira dos 
órgãos do Poder Judiciário e de interligação dos respectivos 
sistemas, estabelecendo metas; 
 
[...] 
 
XXXI - aprovar e encaminhar ao Poder Legislativo parecer 
conclusivo nos projetos de leis de criação de cargos públicos, 
de estrutura e de natureza orçamentária dos órgãos do Poder 
Judiciário Federal; (CNJ, 2009g, on-line, grifo nosso) 

 

 

Foram  analisadas ao longo dos capítulos 6, 7, 8 e 10, as modificações 

ocorridas no Poder Judiciário em decorrência da implantação do gerencialismo 

pelo CNJ, entre elas a implantação de metas niveladoras, programas de 

controle e redução de custos. 
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A cultura organizacional enfatiza a competição, a adaptação às 

mudanças, a multifuncionalidade, os resultados, a produtividade e a expertise 

técnica. Além disso, a implantação do Processo Judicial Eletrônico exige 

constante capacitação em razão das versões que se modificam, das novidades 

e das atualizações. 

Consoante examinado no capítulo 1, o Poder  Judiciário 

hierarquicamente verticalizado é nocivo à independência dos magistrados, que 

não podem estar sujeitos às pressões internas e externas. 

No entanto,  na cultura do gerencialismo,   os juízes devem estar 

alinhados com o discurso das altas administrações dos tribunais e com as 

estratégias de gestão, à disposição e contribuir com todas as diretrizes 

traçadas. 

O direito ao tempo razoável de duração do processo é uma garantia 

constitucional (Art.5°,LXXVIII, da CF/88). Porém, a morosidade judicial possui  

variadas causas como assinalado  no capítulo 3. 

No que tange às implantações das metas verifica-se que não são 

consideradas a morosidade legal e estrutural, além de não serem ponderados 

outros fatores que  aumentam as demandas judiciais, entre eles, as crises 

econômicas, a legislação sem clareza, a atuação estatal ineficiente, o 

desemprego e o alto índice de litigiosidade conforme analisado nos capítulos 

anteriores.  

As análises das metas niveladoras confirmam que a quantificação do 

trabalho é privilegiada em detrimento da qualidade, o que pode impactar o 

ethos profissional, conforme aferido no capítulo 4. 

Disso tudo resulta que, em nome da modernização e da politica de  

metas e produção, corre-se o risco de diminuição da qualidade da atividade 

jurisdicional.  

O acúmulo das atividades de gestão impostas aos magistrados somado 

à imensa responsabilidade no cumprimento da prestação jurisdicional 

ocasionam conflitos conforme observado no capítulo 6. 

Os gráficos elaborados e expostos no capítulo 7 demonstram que os 

Tribunais não conseguem cumprir todas as metas implantadas pelo CNJ. 
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Embora o Brasil possua grandes dimensões geográficas, as metas 

niveladoras estabelecidas não levam em conta as especificidades dos Estados 

e dos Tribunais do País, as  reduções das condições materiais, dos custos e as 

restrições orçamentárias . 

Em síntese, as alterações das condições e estruturas de trabalho não  

são consideradas na cobrança de produtividade, metas e desempenho pelas 

altas administrações dos Tribunais, Tribunais Superiores e CNJ. 

A Resolução n° 221/2016 e a Portaria n° 114/2016 do CNJ 

estabeleceram que deve haver gestão participativa na elaboração das metas 

nacionais do Poder Judiciário. No entanto, não bastam resoluções e portarias 

para que a realidade possa ser modificada.  

Os juízes de primeiro grau precisam ter participação efetiva e 

democrática na elaboração das metas. Devem opinar sobre a alteração e 

eliminação de determinadas metas.   

Nessa direção, sob o pretexto de aumentar a eficiência,  as metas 

anuais  são  implantadas e cobradas sem a  efetiva participação dos juízes 

concursados de primeiro grau, grandes conhecedores das unidades judiciárias. 

Não existe  um canal de participação eficaz dos juízes de primeiro grau 

na elaboração das metas nacionais de forma que possam votar sobre as metas 

que serão instituídas para o ano subsequente. 

Na prática, a participação de juízes não é devidamente incentivada. 

Conforme apresentado no tópico “Justiça em Números”, poucos magistrados 

conhecem o comitê de priorização de primeiro grau, considerando o número de 

magistrados ativos. 

As consultas públicas realizadas pelo CNJ sobre elaboração de metas 

não são eficazmente  incentivadas, inclusive pelos tribunais de forma que 

possa existir ampla e democrática participação dos juízes  de  primeiro grau. 

As planilhas exibidas no capítulo 7 elaboradas com base nos dados do 

CNJ, demonstram elevado número de aposentadorias de funcionários  e juízes. 

Verifica-se que a elaboração de planos  estratégicos e metas não observam 

com eficácia  o quantitativo de servidores públicos e magistrados ativos.  
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Os valores do  gerencialismo são buscados na iniciativa privada sem 

considerar as especificidades da atividade jurisdicional e do Poder Judiciário.   

 Aderindo a essa inversão de valores,  a prestação jurisdicional apesar  

de sua complexidade, pode se tornar secundária e metrificada, tendo em vista 

que o desempenho quantitativo é  privilegiado em detrimento da qualidade das 

decisões judiciais. 

A busca incessante de produtividade, como amplamente  demonstrado, 

pode legitimar práticas lesivas, fazendo com que  os princípios,  direitos 

fundamentais e sociais  possam ser desprezados em prol da quantifição 

numérica .  

 Em busca de cumprimento de  metas,   a atividade  jurisdicional é 

pautada na competitividade, na busca de selos, prêmios, produção, 

certificações e rankings expositivos, o que vai de  encontro ao direito 

fundamental da tutela efetiva .  

 A prestação jurisdicional não pode ser valorizada pelas  estatísticas 

numéricas como se não possuísse um grande valor social. 

A reorganização do trabalho fundado no gerencialismo oriundo das 

empresas privadas, que precariza as relações laborais, pode causar impacto 

na saúde dos magistrados, consoante analisado no capítulo 10. As   entrevistas  

realizadas permitiram  inferir que há sobrecarga de trabalho e pressão psíquica 

pelo cumprimento de metas de produção.  

É preciso ter presente que nesse contexto de significativas mudanças na 

gestão,  as estratégias de  barateamente de custos ganham maior relevância, 

sem atentarem  para a devida valorização da  saúde.    

A Constituição Federal de 1988 consagrou a dignidade da pessoa humana 

e os valores sociais do trabalho  dentre os princípios fundamentais da República 

Federativa do Brasil (art. 1°, III e IV), além de  estabelecer  como fundamento da 

ordem econômica e financeira a valorização do trabalho humano (art. 170, caput). 

A inviolabilidade do direito à vida é  um direito fundamental  garantido no  

artigo 5° da CF/88. Da mesma forma, o direito fundamental à saúde  é  uma 

garantia constiticional (  art. 6° da CF/88). 
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Por sua vez, o  artigo  23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

determina que toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, 

às condições equitativas e satisfatórias de trabalho. 

Não são  consideradas como condições satisfatórias de trabalho aquelas 

que são desenvolvidas constantemente através dos mais variados tipos de 

pressões psicológicas para garantir a produtividade e o cumprimento de metas 

niveladoras, pois estabelecem novos contornos aos processos de precarização 

das condições de  trabalho no Poder Judiciário . 

O ambiente de trabalho ao privilegiar o culto da performance, os 

números e a competitividade, também pode ensejar a prática de assédio moral, 

gestão por estresse e gestão por injúria que são fatores de risco para o 

adoecimento físico e mental. 

A prática de assédio moral, a gestão por estresse e a gestão por injúria 

atentam contra os direitos fundamentais à dignidade humana, à imagem, à 

honra, à personalidade e à saúde do profissional, direitos fundamentais 

constitucionalizados. 

Portanto, qualquer evento danoso que possa colocar em descrédito a 

ética, a competência e a responsabilidade dos magistrados no exercício de 

suas  atribuições profissionais que possam afetar a sua honra, imagem, 

integridade física e mental, causando-lhes sofrimento, e que tenha por agente 

causador da lesão o Poder Judiciário, por meio de suas administrações, é 

passível de reparação por danos morais (art. 5°, X, da CF/88). 

As mutações na gestão do Poder Judiciário e a implantação do PJE não 

foram acompanhadas de uma efetiva política de prevenção ao adoecimento.  

As rupturas da proteção ao trabalho podem levar ao grave adoecimento. 

Dessa forma, é dever dos gestores públicos do Poder Judiciário reduzir os 

riscos   inerentes ao trabalho  de magistrados com observância das normas de 

saúde, higiene e segurança  conforme determinado nos arts. 7°, XXII e 39, § 

3°, do CF/88.   

 

 
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
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XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança; 
 
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão conselho de política de administração e remuneração de 
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos 
Poderes. 
 
[...] 
 
§ 3° Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto 
no art. 7°, IV, VII, VIII, IX,, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII 
e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 
admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

 

 

As administrações dos Tribunais  devem  enfrentar os problemas que 

podem acometer os usuários das ferramentas tecnológicas implantadas  com 

soluções  efetivas para minimizar os impactos sobre a saúde mental e física 

dos magistrados que trabalham com o PJE, também devem ser 

responsabilizadas  quando provocam um ambiente de trabalho estressante e 

competitivo em razão de cobrança de metas irrealizáveis, sem ao menos 

considerar as especificidades de cada unidade judiciária. 

As administrações dos tribunais devem implantar medidas efetivas que 

contribuam para a saúde e qualidade de vida dos magistrados. As relações de 

trabalho precisam ser humanizadas.   

Com efeito, o Poder Judiciário deve ser responsabilizado por doenças 

profissionais, acidentes do trabalho e aposentadorias por invalidez decorrentes 

das condições  laborais.  

Os custos financeiros suportados pelos juízes em decorrência de 

acidente do trabalho ou doenças equiparadas devem  ser assumidos pelo 

Poder Judiciário, similarmente como ocorre no  Ministério Público da União. 

Os membros do Ministério Público da União possuem garantias em caso 

de acidente do trabalho ou dano físico ou mental na forma do art. 223 da  Lei 

Complementar n°75/1993. 

 

 

Art. 223. Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União, 
além das previstas no artigo anterior, as seguintes licenças: 
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I - para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em 
perícia médica, observadas as seguintes condições: 
a) a licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos e 
vantagens do cargo; 
b) a perícia será feita por médico ou junta médica oficial, se 
necessário, na residência do examinado ou no estabelecimento 
hospitalar em que estiver internado; 
c) inexistindo médico oficial, será aceito atestado passado por médico 
particular; 
d) findo o prazo da licença, o licenciado será submetido a inspeção 
médica oficial, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação 
da licença ou pela aposentadoria; 
e) a existência de indícios de lesões orgânicas ou funcionais é motivo 
de inspeção médica; 
II - por acidente em serviço, observadas as seguintes condições: 
a) configura acidente em serviço o dano físico ou mental que se 
relacione, mediata ou imediatamente, com as funções exercidas; 
b) equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de 
agressão não provocada e sofrida no exercício funcional, bem como o 
dano sofrido em trânsito a ele pertinente; 
c) a licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos e 
vantagens inerentes ao exercício do cargo; 
d) o acidentado em serviço, que necessite de tratamento 
especializado, não disponível em instituição pública, poderá ser 
tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos, desde 
que o tratamento seja recomendado por junta médica oficial; 
(BRASIL, 1993) 
 

 

Na hipótese da  existência de indícios de lesões orgânicas ou funcionais 

é necessário  que seja realizada inspeção médica nas unidades judiciárias. 

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal/88 tem a 

obrigação constitucional de cooperar ativamente na construção de uma 

sociedade livre, justa e igualitária e na promoção do bem de todos (art. 3º, I, IV, 

CF/88), objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, em 

conformidade com a prevalência dos direitos humanos como princípio 

norteador das relações internacionais (art. 4º, II, CF/88). 

Através das entrevistas realizadas pode-se perceber que há preconceito 

contra os juízes adoecidos. Não se coopera na construção de uma sociedade 

justa e igualitária quando se permite preconceitos ou estigmas aos magistrados 

acometidos de patologias fisícas e metais. 

Os  exames periódicos de saúde para juízes precisam ser custeados 

pelos Tribunais.  Devem ser  mapeados os afastamentos e as licenças de 

saúde nos Tribunais para identificar as patologias com a criação de um banco 
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de dados permitindo assim uma real atuação direcionada à medicina 

preventiva. 

Por derradeiro, vale dizer, em face de toda pesquisa realizada, que as 

hipóteses formuladas  foram confirmadas.  

 Nesse diapasão, é dever constitucional das administrações dos 

Tribunais zelar pela vida, integridade física e mental, higiene e ambiente de 

trabalho saudável e salubre de seus juízes. 

Os juízes, contudo, precisam exigir condições dignas de trabalho. O 

enfrentamento da precarização do trabalho faz parte da emancipação humana. 
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APÊNDICE 
 
 

Apêndice A – Relatório de Metas (Os dados foram adaptados do CNJ) 
 

 

O tempo de tramitação dos processos é feito com base na sua 

distribuição até a decisão final na instância em que estiver tramitando. 

 

META 1 – Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 

distribuídos em 2 

 
STJ 88.73% TJPB 94.78% TRE-CE 93.17% TRE-SC 309.81% TRT7 90.72% 

TST 90.24% TJPE 102.00% TRE-DF 124.57% TRE-SE 188.68% TRT8 90.00% 

TSE DNL TJPI 88.64% TRE-ES 98.38% TRE-SP 269.75% TRT9 107.32% 

STM 107.71% TJPR 111.92% TRE-GO 386.41% TRE-TO 101.27% TRT10 99.43% 

TJAC 81.98% TJRJ 97.31% TRE-MA 83.36% TRF1 87.16% TRT11 102.35% 

TJAL 79.56% TJRN 88.88% TRE-MG 91.97% TRF2 99.95% TRT12 85.89% 

TJAM 84.17% TJRO 95.78% TRE-MS 101.44% TRF3 94.34% TRT13 85.95% 

TJAP 73.47% TJRR 102.58% TRE-MT 266.19% TRF4 91.96% TRT14 103.21% 

TJBA 73.48% TJRS 84.92% TRE-PA 207.25% TRF5 113.46% TRT15 108.10% 

TJCE 76.42% TJSC 79.81% TRE-PB 291.15% TJMMG 127.81% TRT16 107.51% 

TJDFT 96.78% TJSE 125.96% TRE-PE 104.43% TJMRS 101.14% TRT17 102.52% 

TJES 87.21% TJSP 73.55% TRE-PI 87.48% TJMSP 107.57% TRT18 95.63% 

TJGO 92.21% TJTO 89.53% TRE-PR 115.61% TRT1 92.49% TRT19 96.52% 

TJMA 101.84% TRE-AC 108.30% TRE-RJ 101.26% TRT2 95.87% TRT20 84.92% 

TJMG 85.04% TRE-AL 113.50% TRE-RN 184.49% TRT3 103.84% TRT21 95.72% 

TJMS 103.45% TRE-AM 221.80% TRE-RO 210.69% TRT4 97.14% TRT22 86.20% 

TJMT 98.49% TRE-AP 163.06% TRE-RR 105.40% TRT5 94.67% TRT23 101.06% 

TJPA 94.98% TRE-BA 335.08% TRE-RS 361.09% TRT6 93.63% TRT24 92.36% 

 

 

Total de distribuídos: 19.447.589 

Total de julgados: 17.762.262 

Média do percentual de cumprimento: 91.33% 

 

 

META 2 – Julgar até 31/12/2013 pelo menos 80% dos processos distribuídos em 2008 

no STJ; 70% em 2010 e 2011 na Justiça Militar da União; 50% em 2008 na Justiça 
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Federal; 50% em 2010 nos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais Federais; 

80% em 2009 na Justiça do Trabalho; 90% em 2010 na Justiça Eleitoral; 90% em 

2011 na Justiça Militar dos Estados; e 90% em 2008 nas Turmas Recursais Estaduais 

e no 2o grau da Justiça Estadual. 

 

STJ 123.92% TJPB 106.76% TRE-CE 106.45% TRE-SC 107.74% TRT7 121.99% 

TST 115.20% TJPE 108.69% TRE-DF 109.80% TRE-SE 110.10% TRT8 125.00% 

TSE DNL TJPI 75.20% TRE-ES 101.01% TRE-SP 110.91% TRT9 124.43% 

STM 137.98% TJPR 109.40% TRE-GO 97.18% TRE-TO 105.70% TRT10 124.99% 

TJAC 111.11% TJRJ 111.04% TRE-MA 108.02% TRF1 178.15% TRT11 125.00% 

TJAL 100.11% TJRN 111.01% TRE-MG 106.33% TRF2 194.81% TRT12 124.95% 

TJAM 107.43% TJRO 111.11% TRE-MS 107.97% TRF3 187.65% TRT13 123.21% 

TJAP 111.11% TJRR 108.51% TRE-MT 109.57% TRF4 199.63% TRT14 125.00% 

TJBA 99.76% TJRS 80.08% TRE-PA 110.65% TRF5 184.34% TRT15 124.85% 

TJCE 101.18% TJSC 109.72% TRE-PB 95.78% TJMMG 110.12% TRT16 121.25% 

TJDFT 111.09% TJSE 110.89% TRE-PE 109.62% TJMRS 110.31% TRT17 124.93% 

TJES 107.92% TJSP 103.96% TRE-PI 103.02% TJMSP 110.79% TRT18 124.99% 

TJGO 110.70% TJTO 110.48% TRE-PR 110.99% TRT1 123.79% TRT19 124.95% 

TJMA 110.06% TRE-AC 104.66% TRE-RJ 110.84% TRT2 123.48% TRT20 124.11% 

TJMG 106.83% TRE-AL 111.11% TRE-RN 109.12% TRT3 124.89% TRT21 123.03% 

TJMS 111.10% TRE-AM 109.31% TRE-RO 108.40% TRT4 124.52% TRT22 125.00% 

TJMT 110.24% TRE-AP 110.57% TRE-RR 110.96% TRT5 124.68% TRT23 124.79% 

TJPA 108.67% TRE-BA 106.43% TRE-RS 109.65% TRT6 124.91% TRT24 124.97% 

 

Total de processos pendentes de julgamento com os que entraram e saíram da meta 

(TST): 126.447 

Total de processos julgados até o ano base (TST): 116.529 

Média do percentual de cumprimento (TST): 115.20% 

 

Total de processos pendentes de julgamento com os que entraram e saíram da meta 

(STJ): 270.571 

Total de processos julgados até o ano base (STJ): 268.228 

Média do percentual de cumprimento (STJ): 123.92% 

 

Total de processos pendentes de julgamento com os que entraram e saíram da meta 

(Justiça Estadual): 1.465.375 

Total de processos julgados até o ano base (Justiça Estadual): 1.411.823 
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Média do percentual de cumprimento (Justiça Estadual): 107.05% 

 

Total de processos pendentes de julgamento com os que entraram e saíram da meta 

(Justiça Federal): 2.161.141 

Total de processos julgados até o ano base (Justiça Federal): 2.048.400 

Média do percentual de cumprimento (Justiça Federal): 189.57% 

 

Total de processos pendentes de julgamento com os que entraram e saíram da meta 

(Justiça Militar Estadual): 4.002 

Total de processos julgados até o ano base (Justiça Militar Estadual): 3.978 

Média do percentual de cumprimento (Justiça Militar Estadual): 110.44% 

 

Total de processos pendentes de julgamento com os que entraram e saíram da meta 

(Justiça Militar Federal): 2.956 

Total de processos julgados até o ano base (Justiça Militar Federal): 2.855 

Média do percentual de cumprimento (Justiça Militar Federal): 137.98% 

 

Total de processos pendentes de julgamento com os que entraram e saíram da meta 

(Justiça do Trabalho): 2.689.946 

Total de processos julgados até o ano base (Justiça do Trabalho): 2.675.638 

Média do percentual de cumprimento (Justiça do Trabalho): 124.34% 

 

Total de processos pendentes de julgamento com os que entraram e saíram da meta 

(Justiça Eleitoral): 114.077 

Total de processos julgados até o ano base (Justiça Eleitoral): 110.565 

Média do percentual de cumprimento (Justiça Eleitoral): 107.69% 

 
 
META 3 – Julgar 90% dos processos originários e recursos ambos cíveis e criminais e 

dos processos de natureza especial em até 120 dias (Justiça Militar Estadual). 

 

 

TJMMG 107.8% 

TJMRS 111.11% 

TJMSP 107.66% 
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META 4 – Implantar o processo judicial eletrônico em 25% das unidades judiciárias 

(Justiça Militar Estadual). 

 
 

TJMMG NÃO 

TJMRS NÃO 

TJMSP NÃO 

 

 
 
 

META 5 – Designar audiências e realizar demais atividades de conciliação adequadas 

à solução de conflitos em número maior do que o ano de 2012 (Justiça Federal). 

 

 

TRF1 199.93% 

TRF2 100.81% 

TRF3 110.93% 

TRF4 143.47% 

TRF5 106.44% 

 

Média do percentual de cumprimento para audiência de conciliação: 106.29% 

Média do percentual de cumprimento para atividades adequadas à solução de 

conflitos: 199.19% 

 

 

 

META 6 – Implementar gestão por processos de trabalho (gerenciamento de rotinas) 

em 100% das turmas recursais (Justiça Federal). 

 

 

TRF1 100.00% 

TRF2 100.00% 

TRF3 100.00% 

TRF4 100.00% 

TRF5 100.00% 
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META 7 – Modelar ao menos 5 processos de trabalho das unidades judiciárias de 

primeiro grau da Justiça Eleitoral. 

  
 Somente TRE-MS (5) TRE-PE (5) TRE-PI (5) TRE-RJ (5) TRE-RO (10) e TRE-

SP (5) cumpriram a meta. O TRE-BA (2) TRE-CE (2) TRE-MG (2) TRE-PR (2) e TRE-

RR (1) produziram alguns processos mas não alcançaram a meta. Os TRE restantes 

não produziram nenhum processo de trabalho das unidades judiciárias. Entre 

parêntese estão o número acumulado de rotinas/processos redesenhados e 

implantados na unidade. 

 

Cumpriram a meta: 6 

Não cumpriram a meta: 21 

 

 

META 8 – Implantar e divulgar a “Carta de Serviços” do 2o Grau da Justiça Eleitoral. 

 

 Dos 27 TRE somente o TRE-SP não cumpriu 100% a meta obtendo apenas 

33% de cumprimento. 

 

META 9 – Implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em pelo menos 

65% das unidades judiciárias e administrativas (Justiça do Trabalho). 

  

 Meta PCMSO Meta PPRA Cumprimento total 

TST 153.85% 153.85% 100.00% 

TRT1 0.00% 0.00% 0.00% 

TRT2 153.85% 110.80% 100.00% 

TRT3 153.85% 153.85% 100.00% 

TRT4 82.65% 7.16% 44.90% 

TRT5 107.61% 153.85% 100.00% 

TRT6 115.38% 103.08% 100.00% 

TRT7 42.93% 0.00% 21.47% 

TRT8 128.33% 100.62% 100.00% 

TRT9 109.04% 102.32% 100.00% 

TRT10 141.90% 153.85% 100.00% 

TRT11 0.00% 0.00% 0.00% 
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TRT12 153.85% 153.85% 100.00% 

TRT13 153.85% 0.00% 50.00% 

TRT14 107.92% 107.92% 100.00% 

TRT15 0.00% 0.00% 0.00% 

TRT16 153.85% 101.81% 100.00% 

TRT17 10.26% 153.85% 55.13% 

TRT18 105.87% 105.87% 100.00% 

TRT19 0.00% 116.02% 50.00% 

TRT20 153.85% 150.18% 100.00% 

TRT21 149.04% 149.04% 100.00% 

TRT22 153.85% 153.85% 100.00% 

TRT23 130.77% 130.77% 100.00% 

TRT24 153.85% 0.00% 50.00% 

 

Total de unidades judiciárias: 3.853 

Total de unidades que foram implementados os programas PCMSO: 2.408 

Total de unidades que foram implementados os programas PPRA: 1.998 

Percentual de cumprimento PCMSO sem limitador: 96.15% 

Percentual de cumprimento PPRA sem limitador: 79.78% 

Percentual de cumprimento total com limitador: 31.10% 

 

  

 

 

META 10 – Realizar a adequação ergonômica em 20% das unidades judiciárias de 1o 

e 2o Grau (Justiça do Trabalho). 

 

 

TRT1 100.00% 

TRT2 373.10% 

TRT3 256.30% 

TRT4 103.00% 

TRT5 269.84% 

TRT6 108.25% 

TRT7 467.53% 

TRT8 181.82% 

TRT9 103.66% 

TRT10 462.69% 
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TRT11 0.00% 

TRT12 331.73% 

TRT13 481.13% 

TRT14 500.00% 

TRT15 0.00% 

TRT16 102.27% 

TRT17 245.10% 

TRT18 291.04% 

TRT19 166.67% 

TRT20 494.62% 

TRT21 315.22% 

TRT22 222.22% 

TRT23 100% 

TRT24 347.46% 

 

Total de postos de trabalho: 6.635 

Total de postos de trabalho com adequação ergonômica: 1.687 

Média do percentual de cumprimento com limitador: 89.02% 

 

 

META 11 – Capacitar com duração de mínima de 20 horas 50% dos magistrados e 

50% dos servidores na utilização do Processo Judicial Eletrônico e em gestão 

estratégica (Justiça do Trabalho). 

 

 

 Mag. PJe Mag. GE Serv. PJe Serv. GE Cumprimento 
total 

TRT1 178.01% 121.99% 123.05% 75.21% 95.04% 

TRT2 157.97% 68.82% 129.51% 34.56% 80.68% 

TRT3 127.15% 145.70% 102.92% 100.03% 100.00% 

TRT4 151.39% 146.53% 130.05% 107.83% 100.00% 

TRT5 116.67% 155.88% 122.12% 119.91% 100.00% 

TRT6 128.28% 111.72% 155.44% 100.75% 100.00% 

TRT7 153.42% 57.53% 94.65% 50.97% 70.89% 

TRT8 127.62% 114.29% 63.20% 28.60% 75.86% 

TRT9 102.08% 159.38% 148.23% 108.69% 100.00% 

TRT10 83.67% 4.08% 49.63% 7.38% 48.95% 

TRT11 143.59% 171.79% 182.61% 62.94% 92.59% 
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TRT12 96.77% 130.65% 86.10% 88.42% 94.26% 

TRT13 117.14% 105.71% 100.97% 109.13% 100.00% 

TRT14 152.73% 134.55% 200.00% 113.82% 100.00% 

TRT15 148.45% 118.04% 95.69% 100.99% 99.14% 

TRT16 133.33% 101.75% 122.45% 111.70% 100.00% 

TRT17 106.25% 125.00% 124.96% 103.14% 100.00% 

TRT18 147.13% 151.72% 100.68% 100.63% 100.00% 

TRT19 176.47% 39.22% 172.05% 77.41% 77.24% 

TRT20 200.00% 80.00% 133.61% 82.87% 92.57% 

TRT21 150.00% 145.83% 109.23% 105.79% 100.00% 

TRT22 108.57% 148.57% 161.32% 105.56% 100.00% 

TRT23 148.72% 148.72% 128.50% 101.49% 100.00% 

TRT24 80.65% 0.00% 106.93% 67.65% 63.45% 

 

 
 

META 12 – Implantar o Processo Judicial Eletrônico – PJe – em pelo menos 40% das 

Varas do Trabalho de cada tribunal (Justiça do Trabalho). 

 
 

TRT1 198.21% 

TRT2 115.17% 

TRT3 174.05% 

TRT4 113.64% 

TRT5 139.20% 

TRT6 208.96% 

TRT7 229.17% 

TRT8 141.51% 

TRT9 101.56% 

TRT10 71.43% 

TRT11 171.88% 

TRT12 100.00% 

TRT13 101.85% 

TRT14 171.88% 

TRT15 107.84% 

TRT16 250.00% 

TRT17 177.08% 

TRT18 161.46% 

TRT19 250.00% 
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TRT20 250.00% 

TRT21 173.91% 

TRT22 125.00% 

TRT23 250.00% 

TRT24 182.69% 

 

Média do percentual de cumprimento: 150.16% 
 
 
 

META 13 – Aumentar em 15% o quantitativo de execuções encerradas em relação a 

2011 (Justiça do Trabalho). 

 

 Aumento (%) Cumprimento (%) 

TRT1 37.86% 119.88% 

TRT2 12.80% 98.09% 

TRT3 -8.65% 79.43% 

TRT4 20.24% 104.56% 

TRT5 49.21% 129.75% 

TRT6 -25.20% 65.05% 

TRT7 159.15% 225.35% 

TRT8 -39.30% 52.78% 

TRT9 -11.82% 76.68% 

TRT10 -21.49% 68.27% 

TRT11 -5.89% 81.84% 

TRT12 -26.48% 63.93% 

TRT13 -11.09% 77.31% 

TRT14 53.88% 133.81% 

TRT15 -51.75% 41.96% 

TRT16 42.77% 124.15% 

TRT17 -6.50% 81.30% 

TRT18 -35.95% 55.70% 

TRT19 117.16% 188.83% 

TRT20 -35.40% 56.18% 

TRT21 -26.50% 63.91% 

TRT22 -47.18% 45.93% 

TRT23 -39.40% 52.70% 

TRT24 -35.04% 56.49% 

 

Média do percentual de cumprimento: 80.23% 
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META 14 – Executar até setembro de 2013 pelo menos 65% do orçamento anual 

disponível excluídas as despesas com pessoal (Justiça do Trabalho). 

 

TST 52.82% 

TRT1 84.48% 

TRT2 94.37% 

TRT3 107.07% 

TRT4 102.29% 

TRT5 102.26% 

TRT6 81.18% 

TRT7 89.47% 

TRT8 89.25% 

TRT9 100.39% 

TRT10 85.07% 

TRT11 94.79% 

TRT12 99.49% 

TRT13 63.58% 

TRT14 102.51% 

TRT15 96.27% 

TRT16 100.34% 

TRT17 87.80% 

TRT18 111.65% 

TRT19 100.32% 

TRT20 84.35% 

TRT21 85.53% 

TRT22 107.01% 

TRT23 72.38% 

TRT24 102.15% 

 

Média do percentual de cumprimento: 88.39% 
 

 

META 15 – Desenvolvimento do sistema de gestão eletrônica de processos 

documentos arquivos e informação (fase 3) – prontificar a modelagem de processos 

de negócio atuais (Justiça Militar da União). 
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 O STM não implantou a política de gestão documental elaborou o termo de 

referência não elaborou o termo de entendimento e não executou pelo menos 50% do 

mapeamento/modelagem dos processos de negócios atuais. Portanto cumpriu apenas 

25.00% da meta. 

 

META 16 – Fortalecer a estrutura de controle interno do Tribunal. 

 

 Para esta meta foram estipulados 17 critérios que deveriam ser cumpridos para 

que se cumprisse a meta. Somente STJ, TRF1, TRF3, TJAM, TJCE, TJDFT, TJES, 

TJGO, TJMA, TJMS, TJMT, TJPE,TJRN, TJSE, TRT2, TRT9, TRT13, TRT14, TRT22, 

TRT23, TRE-DF, TRE-PR, TRE-PO, TRE-RS, TRE-SP, TRE-TO e TJMSP cumpriram 

a meta. Os demais 63 tribunais não conseguiram cumprir a meta. 

 

Cumpriram a meta: 27 

Não cumpriram a meta: 63 

Total de tribunais: 90 

 

META 17 – Desenvolver, nacionalmente, sistemas efetivos de licitação e contratos. 

 

 Para esta meta foram estipulados 13 critérios que devem ser cumpridos para 

que se cumprisse a meta. Somente STJ, TST, TRF2, TRF3, TRF5, TJAC, TJAM, 

TJBA, TJCE, TJGO, TJMS, TJPE, TJRN, TJRO, TJRR, TJTO, TRT3, TRT9, TRT13, 

TRT14, TRT16, TRT18, TRT20, TRT22, TRT23, TRE-DF, TRE-MA, TRE-PI, TRE-PR, 

TRE-RS, TRE-SC, TRE-TO, TJMRS e TJMSPcumprirma a meta. Os demais 56 

tribunais não conseguiram cumprir a meta. 

  

Cumpriram a meta: 34 

Não cumpriram a meta: 56 

Total de tribunais: 90 

 

 
META 18 – Identificar e julgar, até 31/12/2013, as ações de improbidade administrativa 

e ações penais relacionadas a crimes contra a adminstração pública, distribuídas até 

31/12/2011. 

 

STJ 68.19% 
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STM DNL 

TRF1 38.64% 

TRF2 68.42% 

TRF3 88.59% 

TRF4 80.39% 

TRF5 79.48% 

TJMSP 99.05% 

TJMRS 98.39% 

TJMMG 90.91% 

TJAC 81.17% 

TJAL 65.19% 

TJAM 25.88% 

TJAP 95.02% 

TJBA 11.44% 

TJCE 55.82% 

TJDFT 72.99% 

TJES 50.07% 

TJGO 54.57% 

TJMA 58.00% 

TJMG 42.39% 

TJMS 71.07% 

TJMT 41.10% 

TJPA 35.15% 

TJPB 47.39% 

TJPE 44.41% 

TJPI 12.68% 

TJPR 44.93% 

TJRJ 75.28% 

TJRN 55.85% 

TJRO 72.47% 

TJRR 62.47% 

TJRS 57.74% 

TJSC 58.84% 

TJSE 78.92% 

TJSP 56.72% 

TJTO 51.07% 

 

Média do percentual de cumprimento: 55.68% 
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1) Metas Nacionais de 2014 

 
 
 As metas de 2014 fecham o ciclo de gestão estratégia 2010-2014 e, a partir de 

2015, incia-se uma nova fase de monitoramento da estratégia do Poder Judiciário. 

 
 
META 1 – Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 

distribuídos no ano corrente. 

 

STJ 88.49% TJPB 105.69% TRE-CE 118.00% TRE-SC 89.93% TRT7 102.16% 

TST 102.81% TJPE 96.65% TRE-DF 90.02% TRE-SE 84.10% TRT8 94.41% 

TSE DNL TJPI 86.03% TRE-ES 96.54% TRE-SP 109.25% TRT9 106.41% 

STM 103.08% TJPR 106.50% TRE-GO 116.52% TRE-TO 103.90% TRT10 78.84% 

TJAC 113.49% TJRJ 99.16% TRE-MA 137.62% TRF1 71.25% TRT11 92.46% 

TJAL 88.71% TJRN 72.32% TRE-MG 110.14% TRF2 97.38% TRT12 91.06% 

TJAM 71.83% TJRO 98.20% TRE-MS 107.29% TRF3 87.30% TRT13 119.63% 

TJAP 74.20% TJRR 104.75% TRE-MT 137.72% TRF4 75.18% TRT14 101.91% 

TJBA 82.54% TJRS 88.75% TRE-PA 128.25% TRF5 99.78% TRT15 89.98% 

TJCE 86.63% TJSC 83.42% TRE-PB 105.44% TJMMG 99.22% TRT16 95.40% 

TJDFT 102.54% TJSE 116.22% TRE-PE 106.32% TJMRS 113.32% TRT17 102.01% 

TJES 82.42% TJSP 83.56% TRE-PI 125.31% TJMSP 114.38% TRT18 90.86% 

TJGO 107.67% TJTO 113.71% TRE-PR 80.53% TRT1 94.51% TRT19 95.27% 

TJMA 99.86% TRE-AC 107.08% TRE-RJ 121.50% TRT2 94.81% TRT20 104.26% 

TJMG 95.67% TRE-AL 95.56% TRE-RN 101.57% TRT3 101.92% TRT21 101.83% 

TJMS 104.15% TRE-AM 108.23% TRE-RO 112.58% TRT4 91.70% TRT22 103.09% 

TJMT 83.37% TRE-AP 307.27% TRE-RR 100.70% TRT5 99.23% TRT23 100.89% 

TJPA 120.24% TRE-BA 179.04% TRE-RS 76.54% TRT6 97.03% TRT24 88.17% 

 

  

 

META 2 – Identificar e julgar, até 31/12/2014, pelo menos: 

 

- No STJ, 100% dos processos distribuídos até 31/12/2008 e 80% dos distribuídos em 

2009; 

- Na Justiça Militar da União, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2012, no 1o 

grau, e 95% dos processos distribuídos até 31/12/2012, no STM; 



375 
 

 

- Na Justiça Federal, 100% dos processos distribuídos até 31/12/2008 e 80% dos 

distribuídos em 2009, no 1o grau e no 2o grau, e 100% dos processos distribuídos até 

31/12/2010, e 80% dos distribuídos em 2011, nos Juizados Especiais e Turmas 

Recursais Federais; 

- Na Justiça do Trabalho, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2011 e 80% dos 

processo distribuídos até 2012, nos 1o grau e no 2o grau, e 80% dos processos 

distribuídos até 31/12/2011, no TST; 

- Na Justiça Eleitoral, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2011; 

- Na Justiça Militar Estadual, 9%% dos processos distribuídos até 31/12/2012, no 1o 

grau, e até 31/12/2013, no 2o grau; e 

- Na Justiça Estadual, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2010, no 1o grau, e 

até 31/12/2011, no 2o grau, e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2011, nos 

Juizados Especiais e nas Turmas Recursais Estaduais. 

 

STJ: 

(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2008 

(2) Processos distribuídos e não julgados em 2009 

 

(1) 

STJ 96.96% 

 

(2) 

STJ 119.35% 

 

TST: 
(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2008 
 
(1) 

TST 103.35% 

 

Justiça Militar da União: 
(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2012 
 
(1) 

STM 103.07% 

 

Justiça Estadual: 

(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2010 (1o grau) 

(2) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2011 (Juizados Especiais e 

Turmas Recursais) 
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(3) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2011 (2o grau) 

 
(1) 

TJAC 120.82%  

TJAL 82.25% 

TJAM 64.96% 

TJAP 92.94% 

TJBA 10.77% 

TJCE 93.96% 

TJDFT 105.52% 

TJES 93.45% 

TJGO 73.72% 

TJMA 102.32% 

TJMG 91.13% 

TJMS 80.47% 

TJMT 44.84% 

TJPA 80.15% 

TJPB 104.87% 

TJPE 51.19% 

TJPI 65.89% 

TJPR 73.04% 

TJRJ 79.34% 

TJRN 73.11% 

TJRO 110.51% 

TJRR 57.57% 

TJRS 79.47% 

TJSC 99.77% 

TJSE 125.00% 

TJSP 44.42% 

TJTO 111.64% 

 

(2) 

TJAC 100.00% 

TJAL 93.49% 

TJAM 80.16% 

TJAP 94.63% 

TJBA 64.35% 

TJCE 67.72% 

TJDFT 98.07% 
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TJES 68.35% 

TJGO 67.76% 

TJMA 85.68% 

TJMG 93.58% 

TJMS 86.75% 

TJMT 58.02% 

TJPA 78.13% 

TJPB 84.10% 

TJPE 99.33% 

TJPI 64.10% 

TJPR 95.22% 

TJRJ 94.14% 

TJRN 94.63% 

TJRO 91.80% 

TJRR 63.14% 

TJRS 92.86% 

TJSC 67.22% 

TJSE DNL 

TJSP 63.55% 

TJTO 99.76% 

 

(3) 

TJAC 123.92% 

TJAL 87.12% 

TJAM 71.21% 

TJAP 125.00% 

TJBA 68.90% 

TJCE 112.32% 

TJDFT 120.70% 

TJES 100.19% 

TJGO 109.48% 

TJMA 114.40% 

TJMG 108.41% 

TJMS 123.85% 

TJMT 122.09% 

TJPA 105.67% 

TJPB 120.89% 

TJPE 108.40% 
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TJPI 27.33% 

TJPR 124.85% 

TJRJ 121.70% 

TJRN 117.79% 

TJRO 124.84% 

TJRR 34.89% 

TJRS 86.07% 

TJSC 114.68% 

TJSE 118.69% 

TJSP 118.89% 

TJTO 124.76% 

 

 

Justiça Federal: 

(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2008 (1o e 2o grau) 

(2) Processos distribuídos e não julgados em 2009 (1o e 2o grau) 

(3) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2010 (Juizados Especiais e 

Turmas Recursais) 

 

(1) 

TRF1 80.75% 

TRF2 97.17% 

TRF3 89.87% 

TRF4 98.85% 

TRF5 99.11% 

 

(2) 

TRF1 97.56% 

TRF2 118.61% 

TRF3 100.94% 

TRF4 123.43% 

TRF5 122.73% 

 

(3) 

TRF1 97.94% 

TRF2 99.51% 

TRF3 97.35% 

TRF4 99.53% 

TRF5 86.60% 
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Justiça do Trabalho: 

(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2011 (1o e 2o grau) 

(2) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2012 (1o e 2o grau) 

 

(1) 

TRT1 101.78% 

TRT2 103.84% 

TRT3 109.40% 

TRT4 110.61% 

TRT5 109.30% 

TRT6 110.71% 

TRT7 31.35% 

TRT8 109.32% 

TRT9 108.66% 

TRT10 29.20% 

TRT11 106.67% 

TRT12 110.05% 

TRT13 2.22% 

TRT14 111.11% 

TRT15 108.29% 

TRT16 61.39% 

TRT17 110.78% 

TRT18 110.71% 

TRT19 111.00% 

TRT20 108.38% 

TRT21 100.25% 

TRT22 106.24% 

TRT23 109.70% 

TRT24 110.79% 

 

(2) 

TRT1 108.93% 

TRT2 111.04% 

TRT3 120.55% 

TRT4 123.48% 

TRT5 119.95% 

TRT6 122.75% 

TRT7 108.21% 
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TRT8 123.36% 

TRT9 120.99% 

TRT10 65.34% 

TRT11 117.21% 

TRT12 121.17% 

TRT13 93.72% 

TRT14 124.52% 

TRT15 115.94% 

TRT16 67.36% 

TRT17 123.76% 

TRT18 122.97% 

TRT19 124.81% 

TRT20 114.80% 

TRT21 114.41% 

TRT22 117.00% 

TRT23 120.71% 

TRT24 122.08% 

 

Justiça Eleitoral:  

(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2011 

 

(1) 

TRE-AC 110.62% 

TRE-AL 109.94% 

TRE-AM 95.06% 

TRE-AP 110.86% 

TRE-BA 104.46% 

TRE-CE 76.13% 

TRE-DF 111.01% 

TRE-ES 105.40% 

TRE-GO 103.55% 

TRE-MA 82.38% 

TRE-MG 64.33% 

TRE-MS NDL 

TRE-MT 101.97% 

TRE-PA 96.68% 

TRE-PB 104.55% 

TRE-PE 108.60% 
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TRE-PI 104.29% 

TRE-PR 109.68% 

TRE-RJ 102.80% 

TRE-RN 108.85% 

TRE-RO 110.23% 

TRE-RR 109.13% 

TRE-RS 109.17% 

TRE-SC 110.46% 

TRE-SE 110.09% 

TRE-SP 110.23% 

TRE-TO 106.05% 

 

Justiça Militar Estadual: 

(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2012 

(2) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2013 

 

(1) 

TJMMG 102.54% 

TJMRS 103.14% 

TJMSP 104.21% 

 

(2) 

TJMMG 105.26% 

TJMRS 105.26% 

TJMSP 103.83% 

 

  

 

META 3 – Estabelecer e aplicar parâmetros objetivos de distribuição da força de 

trabalho, vinculados à demandas de processos, com garantia de estrutura mínima das 

unidades da área fim. 

 

  Para esta meta foram estipulados 17 critérios que devem ser cumpridos para 

que se cumprisse a meta em sua completude. 

 

STJ NA TJPB 6.67% TRE-CE NA TRE-SC NA TRT7 NA 

TST 33.33% TJPE 0.00% TRE-DF NA TRE-SE NA TRT8 NA 

TSE NA TJPI 0.00% TRE-ES NA TRE-SP NA TRT9 NA 

STM 64.29% TJPR 100.00% TRE-GO NA TRE-TO NA TRT10 NA 
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TJAC 53.33% TJRJ 100.00% TRE-MA NA TRF1 NA TRT11 NA 

TJAL 13.33% TJRN 0.00% TRE-MG NA TRF2 NA TRT12 NA 

TJAM 6.67% TJRO 40.00% TRE-MS NA TRF3 NA TRT13 NA 

TJAP 53.33% TJRR 100.00% TRE-MT NA TRF4 NA TRT14 NA 

TJBA 0.00% TJRS 86.67% TRE-PA NA TRF5 NA TRT15 NA 

TJCE 0.00% TJSC 26.67% TRE-PB NA TJMMG 100.00% TRT16 NA 

TJDFT 60.00% TJSE 100.00% TRE-PE NA TJMRS 100.00% TRT17 NA 

TJES 13.33% TJSP 20.00% TRE-PI NA TJMSP 100.00% TRT18 NA 

TJGO 73.33% TJTO 53.33% TRE-PR NA TRT1 NA TRT19 NA 

TJMA 20.00% TRE-AC NA TRE-RJ NA TRT2 NA TRT20 NA 

TJMG 53.33% TRE-AL NA TRE-RN NA TRT3 NA TRT21 NA 

TJMS 33.33% TRE-AM NA TRE-RO NA TRT4 NA TRT22 NA 

TJMT 40.00% TRE-AP NA TRE-RR NA TRT5 NA TRT23 NA 

TJPA 40.00% TRE-BA NA TRE-RS NA TRT6 NA TRT24 NA 

 

  

 

META 4 – Identificar e julgar até 31/12/2014 as ações de improbidade administrativa e 

as ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, sendo que: na 

Justiça Estadual, na Justiça Militar da União e nos Tribunais de Justiça Militar 

Estaduais, as ações distribuídas até 31 de dezembro de 2012, e na Justiça Federal e 

no STF, 100% das ações distribuídas até 31 de dezembro de 2011 e 50% das ações 

distribuídas em 2012. 

 

STJ: 

(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2011 

(2) Processos distribuídos e não julgados em 2012 

 

(1) 

STJ 83.43% 

 

(2) 

STJ 132.57% 

 

Justiça Militar da União: 

(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2012 

 

(1) 

STM 86.08% 
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Justiça Estadual: 

(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2012 (1o grau, 2o grau, Juizados 

Especiais e Turmas Recursais) 

 

(1) 

TJAC 87.72% 

TJAL 52.32% 

TJAM 23.78% 

TJAP 94.95% 

TJBA 7.73% 

TJCE 59.70% 

TJDFT 79.86% 

TJES 44.41% 

TJGO 41.44% 

TJMA 54.34% 

TJMG 40.87% 

TJMS 65.78% 

TJMT 52.02% 

TJPA 36.77% 

TJPB 56.31% 

TJPE 31.43% 

TJPI 20.70% 

TJPR 54.55% 

TJRJ 60.00% 

TJRN 52.84% 

TJRO 71.69% 

TJRR 36.84% 

TJRS 76.21% 

TJSC 56.47% 

TJSE 54.61% 

TJSP 62.90% 

TJTO 55.07% 

 

Justiça Federal: 

(1) Processos distribuídos e não julgados até 31-12-2011 (1o, 2o grau, Juizados 

Especiais e Turmas Recursais) 
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(2) Processos distribuídos e não julgados em 2012 (1o, 2o grau, Juizados Especiais e 

Turmas Recursais) 

 

(1) 

TRF1 53.64% 

TRF2 83.47% 

TRF3 56.04% 

TRF4 88.67% 

TRF5 69.75% 

 

(2) 

TRF1 66.41% 

TRF2 145.72% 

TRF3 92.21% 

TRF4 115.82% 

TRF5 116.78% 

 

Justiça Militar Estadual: 

(1) Processos distribuídos e não julgados até 31/12/2012 

 

(1) 

TJMMG 93.26% 

TJMRS 93.06% 

TJMSP 100.00% 

 

  

 

META 5 – Reduzir o congestionamento, em relação à taxa média de 2013 e 2012, na 

fase de cumprimento de sentença e de execução: em 10% quanto às execuções não 

fiscais e cumprimento de sentença na Justiça Federal; em qualquer percentual quanto 

às execuções fiscais e 5% quanto às execuções não fiscais e cumprimento de 

sentença, na Justiça do Trabalho. 

 
 
 

 % Redução de execução não fiscal % Redução de execução 
fiscal 

TRF1 7.40% NA 

TRF2 6.69% NA 

TRF3 -22.13% NA 
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TRF4 -4.12% NA 

TRF5 -87.65% NA 

TRT1 5.81% 1.14% 

TRT2 -2.72% NA 

TRT3 -1.37% -6.27% 

TRT4 4.30% -0.21% 

TRT5 8.45% 10.07% 

TRT6 -10.82% 27.15% 

TRT7 14.11% 6.51% 

TRT8 -6.02% -0.13% 

TRT9 3.22% -2.88% 

TRT10 NA NA 

TRT11 -3.23% 39.18% 

TRT12 -4.63% -7.90% 

TRT13 2.73% 3.07% 

TRT14 22.44% 4.33% 

TRT15 25.37% 32.71% 

TRT16 2.47% 7.43% 

TRT17 4.88% 2.27% 

TRT18 -7.19% 0.45% 

TRT19 -2.45% 2.83% 

TRT20 -1.68% -3.01% 

TRT21 9.11% -4.47% 

TRT22 -8.04% 0.78% 

TRT23 0.05% 9.03% 

TRT24 -1.94% -4.28% 

 

Cumpriram integralmente a meta: TRT1, TRT5, TRT7, TRT14 e TRT15. 
 
 
 
META 6 – Identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações coletivas distribuídas até 

31/12/2011, no 1o grau e no TST, e até 31/12/2012 no 2o grau. 

 

(1) Até 31/12/2011 no 1
o
 grau e TST 

TST 100.00% 

TJAC 68.22% 

TJAL 66.28% 

TJAM 43.93% 
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TJAP 91.78% 

TJBA 11.06% 

TJCE 49.74% 

TJDFT 81.65% 

TJES 51.93% 

TJGO 48.54% 

TJMA 66.36% 

TJMG 100.00% 

TJMS 34.45% 

TJMT 31.77% 

TJPA 34.79% 

TJPB 39.68% 

TJPE 36.55% 

TJPI 33.55% 

TJPR 68.31% 

TJRJ 37.86% 

TJRN 72.23% 

TJRO 66.45% 

TJRR 45.24% 

TJRS 56.15% 

TJSC 65.50% 

TJSE 56.35% 

TJSP 94.94% 

TJTO 34.63% 

TRT1 87.66% 

TRT2 95.74% 

TRT3 94.29% 

TRT4 100.00% 

TRT5 97.71% 

TRT6 99.52% 

TRT7 96.15% 

TRT8 100.00% 

TRT9 99.62% 

TRT10 6.63% 
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TRT11 100.00% 

TRT12 96.40% 

TRT13 1.48% 

TRT14 100.00% 

TRT15 91.93% 

TRT16 43.19% 

TRT17 98.80% 

TRT18 98.77% 

TRT19 100.00% 

TRT20 66.67% 

TRT21 81.25% 

TRT22 100.00% 

TRT23 100.00% 

TRT24 98.18% 

 

(2) Até 31/12/2012 no 2
o
 grau 

TJAC 100.00% 

TJAL 37.50% 

TJAM 19.12% 

TJAP 100.00% 

TJBA 59.52% 

TJCE 85.67% 

TJDFT 95.93% 

TJES 31.34% 

TJGO 68.18% 

TJMA 100.00% 

TJMG 93.33% 

TJMS 92.19% 

TJMT 85.71% 

TJPA 58.14% 

TJPB - 

TJPE 77.29% 

TJPI 19.18% 

TJPR 91.61% 

TJRJ 97.81% 
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TJRN 100.00% 

TJRO 93.68% 

TJRR 50.00% 

TJRS 47.13% 

TJSC 90.32% 

TJSE 94.24% 

TJSP 88.89% 

TJTO 98.18% 

TRT1 - 

TRT2 99.42% 

TRT3 100.00% 

TRT4 98.61% 

TRT5 100.00% 

TRT6 100.00% 

TRT7 100.00% 

TRT8 100.00% 

TRT9 96.15% 

TRT10 15.93% 

TRT11 100.00% 

TRT12 100.00% 

TRT13 0.52% 

TRT14 100.00% 

TRT15 98.04% 

TRT16 86.05% 

TRT17 100.00% 

TRT18 100.00% 

TRT19 100.00% 

TRT20 100.00% 

TRT21 100.00% 

TRT22 100.00% 

TRT23 100.00% 

TRT24 100.00% 
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META ESPECIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – Mapear, pelo menos, 60% das 

competências dos servidores do 1o grau, até 31 de dezembro de 2014, para subsidiar 

a implantação da gestão por competências. 

 

 

TJAC DNL 

TJAL DNL 

TJAM DNL 

TJAP DNL 

TJBA 0.00% 

TJCE 167.00% 

TJDFT 101.00% 

TJES DNL 

TJGO 0.00% 

TJMA 0.00% 

TJMG DNL 

TJMS DNL 

TJMT DNL 

TJPA 0.00% 

TJPB 0.00% 

TJPE DNL 

TJPI DNL 

TJPR 103.00% 

TJRJ DNL 

TJRN DNL 

TJRO 152.00% 

TJRR 14.00% 

TJRS 155.00% 

TJSC 150.00% 

TJSE DNL 

TJSP DNL 

TJTO 100.00% 
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META ESPECIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO  - Realizar oficinas de administração 

judiciária com participação de, pelo menos, 25% dos magistrados. 

 

TRT1 100.00% 

TRT2 58.50% 

TRT3 100.00% 

TRT4 100.00% 

TRT5 100.00% 

TRT6 100.00% 

TRT7 100.00% 

TRT8 0.00% 

TRT9 100.00% 

TRT10 DNL 

TRT11 0.00% 

TRT12 100.00% 

TRT13 100.00% 

TRT14 100.00% 

TRT15 49.29% 

TRT16 100.00% 

TRT17 100.00% 

TRT18 100.00% 

TRT19 100.00% 

TRT20 100.00% 

TRT21 100.00% 

TRT22 100.00% 

TRT23 100.00% 

TRT24 100.00% 

 

 

 

META ESPECIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – Implantar programa de 

desenvolvimento gerencial em todos os tribunais, com base em modelo de gestão por 

competências. 
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TRT1 50.57% 

TRT2 46.95% 

TRT3 100.10% 

TRT4 100.10% 

TRT5 97.44% 

TRT6 100.01% 

TRT7 100.10% 

TRT8 100.00% 

TRT9 0.00% 

TRT10 85.60% 

TRT11 0.00% 

TRT12 100.10% 

TRT13 33.33% 

TRT14 72.69% 

TRT15 100.10% 

TRT16 100.00% 

TRT17 0.00% 

TRT18 72.10% 

TRT19 66.67% 

TRT20 57.30% 

TRT21 0.00% 

TRT22 0.00% 

TRT23 66.67% 

TRT24 33.33% 

 

 

2) Metas Nacionais de 2015 

 
META 1 – Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 

distribuídos no ano corrente. 

 

TST 135.44% 

STJ 108.35% 

STM 115.72% 

TJAC 114.72% 
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TJAM 83.21% 

TJAP 64.02% 

TJPA 107.41% 

TJRO 123.45% 

TJRR 111.68% 

TJTO 99.70% 

TJAL 104.92% 

TJBA 98.00% 

TJCE 85.02% 

TJMA 89.56% 

TJPB 107.17% 

TJPE 103.45% 

TJPI 90.21% 

TJRN 77.71% 

TJSE 98.04% 

TJDFT 97.56% 

TJGO 98.03% 

TJMS 110.31% 

TJMT 114.20% 

TJES 92.11% 

TJMG 97.03% 

TJRJ 104.37% 

TJSP 77.57% 

TJPR 99.77% 

TJRS 104.85% 

TJSC 107.56% 

TJMMG 106.17% 

TJMRS 106.54% 

TJMSP 105.79% 

TRF1 99.22% 

TRF2 96.61% 

TRF3 103.72% 

TRF4 90.39% 

TRF5 101.36% 
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TRT1 97.06% 

TRT2 96.57% 

TRT3 95.80% 

TRT4 89.58% 

TRT15 90.12% 

TRT5 87.43% 

TRT6 93.40% 

TRT7 96.94% 

TRT8 103.62% 

TRT9 88.40% 

TRT10 141.54% 

TRT11 102.02% 

TRT12 91.58% 

TRT13 81.98% 

TRT18 94.73% 

TRT14 94.62% 

TRT16 99.29% 

TRT17 89.06% 

TRT19 101.84% 

TRT20 94.95% 

TRT21 100.07% 

TRT22 98.22% 

TRT23 92.63% 

TRT24 84.61% 

 

 

 

META 2 – Identificar e julgar, até 31/12/2015, pelo menos: 

 

- No STJ, (1) 99% dos processos distribuídos até 31/12/2010, e (2) 90% dos 

distribuídos em 2011; 

- No TST, (1) 90% dos processos distribuídos até 31/12/2012; 

- Na Justiça Militar da União, (1) 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013, nas 

Auditorias Militares, e (2) 95% dos processos distribuídos até 31/12/2014, no STM; 
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- Na Justiça Federal, (1) 100% dos processos distribuídos até 31/12/2010, no 1o e 2o 

grau, (2) 100% dos processos distribuídos até 31/12/2011, e (3) 70% dos distribuídos 

até 31/12/2012, nos Juizadas Especiais e Turmas Recursais Federais; 

- Na Justiça do Trabalho, (1) 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013, no 1o e 

no 2o grau; 

- Na Justiça Eleitoral, (1) 90% dos processos distribuídos até 31/12/2012; 

- Na Justiça Militar Estadual, (1) 95% dos processos distribuídos até 31/12/2013, nas 

Auditorias Militares, e (2) 95% dos processos distribuídos até 31/12/2014, no 2o grau; e 

- Na Justiça Estadual, (1) 80% dos processos distribuídos até 31/12/2011, no 1o grau, 

e (2) 80% dos processos distribuídos até 31/12/2012, no 2o grau, e (3) 100% dos 

processos distribuídos até 31/12/2012, nos Juizados Especiais e nas Turmas 

Recursais Estaduais. 

 

STJ: 

(1) 

STJ 93.31% 

 

(2) 

STJ 98.97% 

 

TST: 

(1) 

TST 89.92% 

 

Justiça Militar da União: 

(1) 

Auditorias Militares 100.05% 

 

(2) 

STM 103.97% 

 

Justiça Federal: 

(1) 

TRF1 81.86% 

TRF2 92.04% 

TRF3 91.04% 

TRF4 98.36% 

TRF5 97.66% 

 

(2) 
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TRF1 99.57% 

TRF2 99.53% 

TRF3 96.74% 

TRF4 99.70% 

TRF5 92.62% 

 

(3) 

TRF1 134.40% 

TRF2 141.58% 

TRF3 135.54% 

TRF4 141.35% 

TRF5 134.93% 

 

Justiça do Trabalho: 

(1) 

TRT1 101.55% 

TRT2 99.32% 

TRT3 103.12% 

TRT4 107.24% 

TRT15 100.62% 

TRT5 107.72% 

TRT6 108.31% 

TRT7 97.26% 

TRT8 103.76% 

TRT9 109.20% 

TRT10 109.56% 

TRT11 100.45% 

TRT12 106.05% 

TRT13 106.20% 

TRT18 107.96% 

TRT14 109.93% 

TRT16 94.27% 

TRT17 106.23% 

TRT19 100.75% 

TRT20 100.13% 

TRT21 104.93% 
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TRT22 106.20% 

TRT23 92.10% 

TRT24 105.30% 

 

Justiça Eleitoral: 

(1) 

TRE-AC 110.75% 

TRE-AM 104.47% 

TRE-AP 107.89% 

TRE-RO 109.41% 

TRE-RR 108.61% 

TRE-AL 110.75% 

TRE-BA 100.24% 

TRE-CE 110.06% 

TRE-MA 104.42% 

TRE-PA 106.89% 

TRE-PB 107.65% 

TRE-PE 110.90% 

TRE-PI 103.76% 

TRE-RN 109.31% 

TRE-SE 111.00% 

TRE-DF 95.05% 

TRE-GO 109.46% 

TRE-MT 108.80% 

TRE-TO 109.76% 

TRE-ES 108.02% 

TRE-MG 57.06% 

TRE-RJ 85.63% 

TRE-SP 111.06% 

TRE-PR 110.54% 

TRE-RS 98.10% 

TRE-SC 110.26% 

 

Justiça Militar Estadual: 

(1) 

TJMMG 98.39% 
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TJMRS 100.49% 

TJMSP 104.81% 

 

(2) 

TJMMG 105.26% 

TJMRS 105.26% 

TJMSP 104.15% 

 

Justiça Estadual: 

(1) 

TJAC 120.83% 

TJAM 67.74% 

TJAP 89.44% 

TJPA 84.40% 

TJRO 108.58% 

TJRR 103.55% 

TJTO 107.58% 

TJAL 93.20% 

TJBA 23.51% 

TJCE 63.45% 

TJMA 99.78% 

TJPB 105.23% 

TJPE 81.51% 

TJPI 69.92% 

TJSE 118.71% 

TJDFT 106.39% 

TJGO 77.21% 

TJMS 87.46% 

TJMT 99.56% 

TJES 96.28% 

TJMG 92.28% 

TJRJ 98.33% 

TJSP 64.04% 

TJPR 64.70% 

TJRS 87.92% 

TJSC 109.62% 
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(2) 

TJAC 117.99% 

TJAM 110.77% 

TJAP 116.36% 

TJPA 111.83% 

TJRO 124.28% 

TJRR 121.40% 

TJTO 124.57% 

TJAL 109.30% 

TJBA 113.81% 

TJCE 104.67% 

TJMA 123.73% 

TJPB 117.32% 

TJPE 109.17% 

TJPI 6.50% 

TJRN 92.81% 

TJSE 116.92% 

TJDFT 123.94% 

TJGO 124.07% 

TJMS 124.81% 

TJMT 122.59% 

TJES 60.42% 

TJMG 107.20% 

TJRJ 120.71% 

TJSP 122.17% 

TJPR 123.78% 

TJRS 97.06% 

TJSC 115.37% 

 

(3) 

TJAC 99.95% 

TJAM 79.29% 

TJAP 96.42% 

TJPA 83.74% 
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TJRO 89.11% 

TJRR 94.44% 

TJTO 99.76% 

TJAL 94.54% 

TJBA 59.52% 

TJCE 74.08% 

TJMA 94.55% 

TJPB 97.92% 

TJPE 98.45% 

TJPI 1.66% 

TJRN 97.31% 

TJSE 0.00% 

TJDFT 100.00% 

TJGO 85.66% 

TJMS 86.64% 

TJMT 95.73% 

TJES 75.80% 

TJMG 88.23% 

TJRJ 86.72% 

TJSP 77.56% 

TJPR 96.24% 

TJRS 86.92% 

TJSC 95.96% 

 

 

META 3 – Aumentar os casos solucionados por conciliação: 

 

- Justiça Estadual: Impulsionar os trabalhos dos CEJUSCs e garantir aos Estados que 

já o possuem que, conforme previsto na Resolução 125/2010, homologuem acordos 

pré-processuais e conciliações em número superior à média das sentenças 

homologatórias nas unidades jurisdicionais correlatas. Aos que não o possuem, a 

meta é a implantação de número maior do que os já existentes. 

 

TJAC 16% 

TJAM 25% 
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TJAP 0% 

TJPA 100% 

TJRO 0% 

TJRR 100% 

TJTO 60% 

TJAL 20% 

TJBA 23% 

TJCE 0% 

TJMA 0% 

TJPB 47% 

TJPE 100% 

TJPI 0% 

TJRN 0% 

TJSE 100% 

TJDFT 100% 

TJGO 63% 

TJMS 71% 

TJMT 97% 

TJES 0% 

TJMG 50% 

TJRJ 0% 

TJSP 78% 

TJPR 73% 

TJRS 33% 

TJSC 0% 

 

 

 

- Justiça Federal: Aumentar o percentual de casos encerrados por conciliação em 

relação ao ano anterior. 

 

 

TRF1 -27.52% 

TRF2 45.06% 

TRF3 6.72% 
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TRF4 -47.02% 

TRF5 -39.85% 

 

 

 

META 4 – Identificar e julgar até 31/12/2015: 

 

- Na Justiça Estadual, (1) pelo menos 70% das ações de improbidade administrativa e 

das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídas 

até 31/12/2012; 

- Na Justiça Federal, (1) pelo menos 70% das ações de improbidade administrativaNo 

Superior Tribunal de Justiça, 90% das ações de improbidade administrativa e das 

ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública distribuídas até 

31/12/2012 e 60% das distribuídas em 2013. distribuídas até 31/12/2013; 

- Na Justiça Militar da União e dos Estados, (1) as ações penais relacionadas a crimes 

contra a Administração Pública distribuídas até 31/12/2013; e 

- No Superior Tribunal de Justiça, (1) 90% das ações de improbidade administrativa e 

das ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública distribuídas 

até 31/12/2012 e (2) 60% das distribuídas em 2013. 

 

STJ: 

(1) 

STJ 89.62% 

 

(2) 

STJ 108.08% 

 

Justiça Militar da União: 

(1) 

STM 81.25% 

 

Justiça Militar Estadual: 

(1) 

TJMMG 86.25% 

TJMRS 91.43% 

TJMSP 100.00% 

 

 

Justiça Estadual: 
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(1) 

TJAC 126.19% 

TJAM 41.41% 

TJAP 105.49% 

TJPA 79.08% 

TJRO 118.16% 

TJRR 77.34% 

TJTO 96.39% 

TJAL 78.87% 

TJBA 19.65% 

TJCE 58.71% 

TJMA 83.46% 

TJPB 111.18% 

TJPE 69.03% 

TJPI 44.97% 

TJRN 132.20% 

TJSE 107.53% 

TJDFT 133.70% 

TJGO 78.30% 

TJMS 79.32% 

TJMT 100.74% 

TJES 89.99% 

TJMG 76.64% 

TJRJ 69.45% 

TJSP 100.82% 

TJPR 100.73% 

TJRS 142.60% 

TJSC 104.15% 

 

Justiça Federal: 

(1) 

TRF1 43.92% 

TRF2 69.53% 

TRF3 62.94% 

TRF4 63.75% 
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TRF5 57.78% 

 

 

 

META 5 – Baixar em 2015: 

 

- Na Justiça Federal, quantidade maior de processos de execução não fiscal do que o 

total de casos novos de execução não fiscal no ano corrente; e 

- Na Justiça do Trabalho, quantidade maior de processos de execução do que o total 

de casos novos de execução no ano corrente. 

 

TRF1 73.00% 

TRF2 96.30% 

TRF3 88.02% 

TRF4 50.81% 

TRF5 155.27% 

TRT1 122.94% 

TRT2 93.76% 

TRT3 115.99% 

TRT4 125.97% 

TRT15 175.46% 

TRT5 112.91% 

TRT6 97.37% 

TRT7 184.13% 

TRT8 84.84% 

TRT9 108.64% 

TRT10 98.67% 

TRT11 70.91% 

TRT12 90.14% 

TRT13 125.69% 

TRT18 84.60% 

TRT14 311.99% 

TRT16 81.21% 

TRT17 100.42% 

TRT19 91.30% 
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TRT20 96.49% 

TRT21 189.42% 

TRT22 78.44% 

TRT23 160.38% 

TRT24 81.00% 

 

 

META 6 - Identificar e julgar, até 31/12/2015, as ações coletivas distribuídas: 

 

- Na Justiça Estadual, (1) até 31/12/2012, no 1o grau, e (2) até 31/12/2013, no 2o 

grau; 

- Na Justiça Federal, (1) até 31/12/2012, no 1o grau, e (2) até 31/12/2013, no 2o grau; 

- Nos Tribunais Regionais e Juízes do Trabalho, (1) até 31/12/2012, no 1o grau, e (2) 

até 31/12/2013, no 2o grau; e 

- No Tribunal Superior do Trabalho, (1) até 31/12/2012. 

 

TST: 

(1) 

TST 97.65% 

 

Justiça Estadual: 

(1) 

TJAC 83.13% 

TJAM 15.62% 

TJAP 52.44% 

TJPA 43.08% 

TJRO 68.74% 

TJRR 41.88% 

TJTO 33.12% 

TJAL 56.51% 

TJBA 8.75% 

TJCE 38.04% 

TJMA 71.62% 

TJPB 52.84% 

TJPE 43.31% 

TJPI 28.94% 

TJSE 64.61% 
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TJDFT 82.60% 

TJGO 65.30% 

TJMS 49.60% 

TJMT 65.08% 

TJES 40.83% 

TJMG 66.67% 

TJRJ 12.50% 

TJSP 42.21% 

TJPR 56.19% 

TJRS 48.31% 

TJSC 62.37% 

 

(2) 

TJAC 0.00% 

TJAM 33.33% 

TJAP 88.44% 

TJPA 50.00% 

TJRO 93.20% 

TJRR 33.33% 

TJTO 94.87% 

TJAL 52.00% 

TJBA 46.43% 

TJCE 98.78% 

TJMA 99.38% 

TJPB 0.00% 

TJPE 82.03% 

TJPI 19.27% 

TJSE 100.00% 

TJDFT 89.29% 

TJGO 100.00% 

TJMS 100.00% 

TJMT 85.37% 

TJES 27.30% 

TJMG 100.00% 
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TJRJ 100.00% 

TJSP 90.48% 

TJPR 92.98% 

TJRS 96.23% 

TJSC 84.91% 

 

Justiça Federal: 

(1) 

TRF1 63.24% 

TRF2 66.91% 

TRF3 45.25% 

TRF4 79.95% 

TRF5 88.66% 

 

(2) 

TRF1 23,65% 

TRF2 76,94% 

TRF3 59,12% 

TRF4 91,63% 

TRF5 93,48% 

 

Justiça do Trabalho: 

(1) 

TRT1 89.42% 

TRT2 94.95% 

TRT3 97.10% 

TRT4 98.48% 

TRT15 95.51% 

TRT5 99.68% 

TRT6 100.00% 

TRT7 94.92% 

TRT8 100.00% 

TRT9 98.83% 

TRT10 100.00% 

TRT11 95.65% 

TRT12 98.29% 
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TRT13 100.00% 

TRT18 96.30% 

TRT14 100.00% 

TRT16 67.51% 

TRT17 100.00% 

TRT19 85.19% 

TRT20 100.00% 

TRT21 100.00% 

TRT22 100.00% 

TRT23 98.65% 

TRT24 100.00% 

 

(2) 

TRT1 63.16% 

TRT2 100.00% 

TRT3 100.00% 

TRT4 91.67% 

TRT15 95.78% 

TRT5 100.00% 

TRT6 100.00% 

TRT7 100.00% 

TRT8 100.00% 

TRT9 100.00% 

TRT10 7.50% 

TRT11 100.00% 

TRT12 100.00% 

TRT13 99.56% 

TRT18 100.00% 

TRT14 100.00% 

TRT16 89.66% 

TRT17 100.00% 

TRT19 100.00% 

TRT20 0.00% 

TRT21 100.00% 

TRT22 100.00% 
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TRT23 100.00% 

TRT24 100.00% 

 

 

 

META 6 DO STJ - Identificar, a partir de 2015, no Superior Tribunal de Justiça, os 

recursos oriundos de ações coletivas e priorizar o seu julgamento. 

 

 Para esta meta foram criados dois critérios que devem ser atendidos para que 

se cumpra a meta:  

 (1) O Tribunal identifica recursos oriundos de ações coletivas? 

 (2) O Tribunal adotou alguma ação para priorizar o julgamento de recursos 

oriundos de ações coletivas? 

 

 O STJ cumpriu a meta, obtendo “SIM” para ambos os critérios. 

 

META 7 - Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos 

repetitivos: 

 

- Nos Tribunais Regionais e Juízes do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho, 

identificar e reduzir em 1,5% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano 

anterior; 

- Nos Tribunais de Justiça Estaduais, gestão estratégica das ações de massa com 

identificação e monitoramento do acervo de demandas repetitivas; e 

- No Superior Tribunal de Justiça, reduzir o tempo médio da afetação à publicação do 

acórdão dos recursos repetitivos para 180 dias. 

 

 Para esta Meta, na Justiça Estadual, o sucesso se dá obtendo cumprimento 

acima de 90%. 

 

STJ 72.61% 

TJAC 56.57% 

TJAM 78.79% 

TJAP 0.00% 

TJPA 100.00% 
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TJRO 31.31% 

TJRR 100.00% 

TJTO 33.33% 

TJAL 100.00% 

TJBA 65.66% 

TJCE 22.22% 

TJMA 59.60% 

TJPB 93.94% 

TJPE 89.90% 

TJRN 100.00% 

TJSE 100.00% 

TJDFT 91.92% 

TJGO 31.31% 

TJMS 93.94% 

TJMT 37.37% 

TJES 100.00% 

TJMG 100.00% 

TJRJ 93.94% 

TJSP 100.00% 

TJPR 81.82% 

TJRS 100.00% 

TJSC 78.79% 

TRT1 111.97% 

TRT2 91.54% 

TRT3 91.51% 

TRT4 114.63% 

TRT15 145.82% 

TRT5 73.26% 

TRT6 88.91% 

TRT7 129.41% 

TRT8 66.99% 

TRT9 110.29% 

TRT10 98.69% 

TRT11 90.92% 



410 
 

 

TRT12 287.73% 

TRT13 131.29% 

TRT18 60.49% 

TRT14 262.72% 

TRT16 111.79% 

TRT17 117.38% 

TRT19 183.66% 

TRT20 91.89% 

TRT21 107.60% 

TRT22 42.56% 

TRT23 85.65% 

TRT24 78.94% 

 

 

3) Metas Nacionais de 2016 

 
 

META 1 - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 

distribuídos no ano corrente. 

 

STJ 115.78% 

TST 108.18% 

TSE 148.41% 

STM 104.59% 

TJAC 121.30% 

TJAM 80.21% 

TJAP 80.60% 

TJPA 90.40% 

TJRO 87.22% 

TJRR 95.20% 

TJTO 89.69% 

TJAL 85.83% 

TJBA 82.71% 

TJCE 91.72% 

TJMA 83.49% 

TJPB 85.49% 
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TJPE 104.88% 

TJPI 80.36% 

TJRN 88.33% 

TJSE 89.20% 

TJDFT 105.30% 

TJGO 100.99% 

TJMS 103.94% 

TJMT 124.75% 

TJES 87.57% 

TJMG 97.32% 

TJRJ 104.58% 

TJSP 114.72% 

TJPR 97.41% 

TJRS 111.37% 

TJSC 87.08% 

TJMMG 105.80% 

TJMRS 124.59% 

TJMSP 95.27% 

TRE-AC 100.10% 

TRE-AM 78.93% 

TRE-AP 63.22% 

TRE-RO 104.25% 

TRE-RR 94.03% 

TRE-AL 92.42% 

TRE-BA 91.25% 

TRE-CE 87.18% 

TRE-MA 96.37% 

TRE-PA 83.23% 

TRE-PB 66.58% 

TRE-PE 98.77% 

TRE-PI 79.77% 

TRE-RN 111.43% 

TRE-SE 84.94% 

TRE-DF 279.04% 



412 
 

 

TRE-GO 80.71% 

TRE-MS 62.34% 

TRE-MT 107.44% 

TRE-TO 101.02% 

TRE-ES 91.68% 

TRE-MG 70.06% 

TRE-RJ 69.13% 

TRE-SP 111.17% 

TRE-PR 74.19% 

TRE-RS 68.26% 

TRE-SC 72.71% 

TRT1 93.68% 

TRT2 95.27% 

TRT3 91.60% 

TRT4 92.12% 

TRT15 90.23% 

TRT5 90.47% 

TRT6 102.58% 

TRT7 98.55% 

TRT8 99.72% 

TRT9 93.67% 

TRT10 68.56% 

TRT11 99.92% 

TRT12 98.10% 

TRT13 94.04% 

TRT18 100.09% 

TRT14 95.08% 

TRT16 78.04% 

TRT17 101.78% 

TRT19 102.21% 

TRT20 96.29% 

TRT21 94.58% 

TRT22 99.07% 

TRT23 92.12% 



413 
 

 

TRT24 95.57% 

TRF1 101.60% 

TRF2 92.23% 

TRF3 99.38% 

TRF4 90.43% 

TRF5 92.52% 

 

  

 

META 2 - Identificar e julgar até 31/12/2016, pelo menos: 

 

- No Superior Tribunal de Justiça, (1) 99% dos processos distribuídos até 31/12/2011 e 

(2) 90% dos processos distribuídos em 2012; 

- No Tribunal Superior do Trabalho, (1) 100% dos processos distribuídos até 

31/12/2012, e (2) pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013; 

- Na Justiça Militar da União, (1) 100% dos processos distribuídos até 31/12/2014 no 

STM, e (2) 90% dos processos distribuídos até 31/12/2014 nas Auditorias Militares; 

- Na Justiça Federal, (1) 100% dos processos distribuídos até 31/12/2011, no 1o e 2o 

graus, (2) 70% dos processos distribuídos até 31/12/2012, no 1o e 2o graus, (3) 100% 

dos processos distribuídos até 31/12/2012, nos Juizados Especiais e nas Turmas 

Recursais, e (4) 70% dos processos distribuídos até 31/12/2013 nas Turmas 

Recursais, e (5) 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013 nos Juizados 

Especiais Federais;  

- Na Justiça do Trabalho, (1) 90% dos processos distribuídos até 31/12/2014, no 1o e 

no 2o graus; 

- Na Justiça Eleitoral, (1) 90% dos processos distribuídos até 31/12/2014; 

- Nos Tribunais de Justiça Militar Estaduais, (1) 95% dos processos distribuídos até 

31/12/2014 nas Auditorias Militares, e (2) 100% dos processos distribuídos até 

31/12/2015, no 2o grau; e 

- Na Justiça Estadual, (1) 80% dos processos distribuídos até 31/12/2012 no 1o grau, 

(2) 80% dos processos distribuídos até 31/12/2013, no 2o grau, e (3) 100% dos 

processos distribuídos até 31/12/2013 nos Juizados Especiais e Turmas Recursais. 

 

STJ: 

(1) 

STJ 94.06% 
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(2) 

STJ 97.34% 

 

TST: 

(1) 

TST 90.49% 

 

(2) 

TST 90.33% 

 

TSE: 

(1) 

TSE 97.92% 

 

STM: 

(1) 

STM 98.43% 

 

(2) 

STM 100.59% 

 

Justiça Estadual: 

(1) 

TJAC 119.24% 

TJAM 60.61% 

TJAP 95.58% 

TJPA 88.62% 

TJRO 113.69% 

TJRR 109.83% 

TJTO 103.70% 

TJAL 86.01% 

TJBA 13.75% 

TJCE 59.23% 

TJMA 99.22% 

TJPB 115.17% 

TJPE 86.31% 

TJPI 73.80% 

TJRN 40.25% 

TJSE 115.70% 
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TJDFT 108.95% 

TJGO 98.18% 

TJMS 90.37% 

TJMT 105.75% 

TJES 95.49% 

TJMG 92.97% 

TJRJ 71.13% 

TJSP 56.59% 

TJPR 70.51% 

TJRS 90.43% 

TJSC 99.61% 

 

(2) 

TJAC 107.86% 

TJAM 85.57% 

TJAP 105.21% 

TJPA 99.29% 

TJRO 120.56% 

TJRR 122.62% 

TJTO 124.90% 

TJAL 73.75% 

TJBA 2.51% 

TJCE 100.28% 

TJMA 123.42% 

TJPB 97.27% 

TJPE 110.91% 

TJPI 26.27% 

TJRN 54.95% 

TJSE 110.69% 

TJDFT 122.33% 

TJGO 121.33% 

TJMS 61.73% 

TJMT 123.08% 

TJES 73.44% 

TJMG 112.60% 
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TJRJ 121.15% 

TJSP 27.42% 

TJPR 124.83% 

TJRS 122.22% 

TJSC 114.26% 

 

(3) 

TJAC 96.53% 

TJAM 66.90% 

TJAP 84.70% 

TJPA 85.84% 

TJRO 94.28% 

TJRR 99.98% 

TJTO 97.95% 

TJAL 98.06% 

TJBA 24.86% 

TJCE 64.88% 

TJMA 97.13% 

TJPB 94.14% 

TJPE 99.50% 

TJPI 1.34% 

TJRN 62.45% 

TJSE 36.24% 

TJDFT 100.00% 

TJGO 97.08% 

TJMS 96.12% 

TJMT 97.85% 

TJES 93.84% 

TJMG 80.51% 

TJRJ 88.64% 

TJSP 61.87% 

TJPR 97.16% 

TJRS 93.79% 

TJSC 90.71% 
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Justiça Federal: 

(1) 

TRF1 71.32% 

TRF2 93.57% 

TRF3 92.47% 

TRF4 98.01% 

TRF5 96.54% 

 

(2) 

TRF1 108.28% 

TRF2 132.92% 

TRF3 126.76% 

TRF4 138.04% 

TRF5 133.30% 

 

(3) 

TRF1 91.73% 

TRF2 99.72% 

TRF3 99.82% 

TRF4 99.82% 

TRF5 100.00% 

 

(4) 

TRF1 121.48% 

TRF2 142.02% 

TRF3 135.66% 

TRF4 142.14% 

TRF5 142.86% 

 

(5) 

TRF1 109.69% 

TRF2 110.56% 

TRF3 111.03% 

TRF4 110.67% 

TRF5 111.11% 

 

Justiça do Trabalho: 

(1) 
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TRT1 101.52% 

TRT2 100.88% 

TRT3 110.43% 

TRT4 105.33% 

TRT15 101.26% 

TRT5 106.09% 

TRT6 108.66% 

TRT7 101.07% 

TRT8 105.06% 

TRT9 106.41% 

TRT10 109.78% 

TRT11 110.10% 

TRT12 103.44% 

TRT13 105.97% 

TRT18 106.42% 

TRT14 94.73% 

TRT16 100.19% 

TRT17 104.70% 

TRT19 106.99% 

TRT20 101.93% 

TRT21 110.58% 

TRT22 108.32% 

TRT23 108.76% 

TRT24 104.53% 

 

Justiça Militar Estadual: 

(1) 

TJMMG 97.43% 

TJMRS 102.72% 

TJMSP 104.98% 

 

(2) 

TJMMG 100.00% 

TJMRS 100.00% 

TJMSP 98.04% 
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Justiça Eleitoral: 

(1) 

 

TRE-AC 106.57% 

TRE-AM 84.01% 

TRE-AP 84.07% 

TRE-RO 102.84% 

TRE-RR 107.23% 

TRE-AL 107.11% 

TRE-BA 89.11% 

TRE-CE 94.75% 

TRE-MA 92.64% 

TRE-PA 92.17% 

TRE-PB 88.37% 

TRE-PE 92.26% 

TRE-PI 64.41% 

TRE-RN 91.43% 

TRE-SE 104.27% 

TRE-DF 71.66% 

TRE-GO 86.37% 

TRE-MS 103.10% 

TRE-MT 100.13% 

TRE-TO 105.69% 

TRE-ES 108.62% 

TRE-MG 72.52% 

TRE-RJ 102.12% 

TRE-SP 104.81% 

TRE-PR 92.50% 

TRE-RS 103.80% 

TRE-SC 105.27% 

 

  

 

META 3 - Aumentar os casos solucionados por conciliação: 
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- Justiça Federal: Aumentar o percentual de casos encerrados por conciliação em 

relação ao ano anterior; 

- Justiça Estadual: Aumentar os casos resolvidos por conciliação em relação ao ano 

anterior e aumentar o número de CEJUSCs; e 

- Justiça do Trabalho: Aumentar o índice de Conciliação na Fase de Conhecimento, 

em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos Percentuais. 

 

Justiça Federal:  

O número se refere ao aumento do % de conciliação, qualquer valor positivo cumpre a 

meta. 

 

TRF1 -16.27% 

TRF2 -4.44% 

TRF3 -52.17% 

TRF4 17.09% 

TRF5 1.08% 

 

 

Justiça Estadual: 

O número se refere ao aumento do % de conciliação, qualquer valor positivo cumpre a 

meta. 

 
 
TJAC -9.74% 

TJAM -6.74% 

TJAP 5.94% 

TJPA 4.40% 

TJRR 5.65% 

TJTO 85.98% 

TJAL 35.84% 

TJBA -2.11% 

TJCE 19.65% 

TJMA -2.91% 

TJPB 98.96% 

TJPE 8.35% 

TJPI -45.31% 
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TJSE 27.61% 

TJDFT 24.37% 

TJGO 66.12% 

TJMS 12.13% 

TJMT 49.12% 

TJES 40.06% 

TJMG 15.22% 

TJRJ -12.54% 

TJSP 8.62% 

TJPR 14.76% 

TJRS 43.12% 

TJSC 13.81% 

 

 

 

Justiça do Trabalho: 

O número se refere ao quanto se cumpriu da meta de aumentar o índice de 

conciliação em 2 pontos percentuais em relação à média do biênio 2013/2014. 

 

 

TRT1 94.96% 

TRT2 97.62% 

TRT3 90.25% 

TRT4 93.28% 

TRT15 95.07% 

TRT5 94.08% 

TRT6 92.69% 

TRT7 98.49% 

TRT8 84.16% 

TRT9 106.68% 

TRT10 78.86% 

TRT11 81.07% 

TRT12 105.49% 

TRT13 85.14% 

TRT18 89.85% 
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TRT14 90.13% 

TRT16 106.78% 

TRT17 82.84% 

TRT19 101.94% 

TRT20 93.45% 

TRT21 97.55% 

TRT22 104.02% 

TRT23 98.60% 

TRT24 88.76% 

 

 

 

META 4 - Identificar e julgar até 31/12/2016: 

 

- Na Justiça Estadual, (1) 70% das ações de improbidade administrativa e das ações 

penais relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídas até 

31/12/2013; 

- Na Justiça Federal, (1) 70% das ações de improbidade administrativa distribuídas até 

31/12/2014; 

- Na Justiça Militar da União e dos Estados, (1) as ações penais relacionadas a crimes 

contra a Administração Pública distribuídas até 31/12/2014; e 

- No Superior Tribunal de Justiça, (1) 90% das ações de improbidade administrativa e 

das ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública distribuídas 

até 31/12/2013 e (2) 70% das ações distribuídas em 2014. 

 

STJ: 

(1) 

(I) Improbidade Administrativa 

STJ 84.99% 

 

(II) Crimes Contra a Administração Pública 

STJ 86.41% 

 

(III) Combate à Corrupção 

STJ 86.33% 

 

(2) 

(I) Improbidade Administrativa 
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STJ 78.97% 

 

(II) Crimes Contra a Administração Pública 

STJ 94.74% 

 

(III) Combate à Corrupção 

STJ 93.93% 

 

Justiça Estadual: 

(1) 

(I) Improbidade Administrativa 

TJAC 100.68% 

TJAM 46.26% 

TJAP 91.27% 

TJPA 70.51% 

TJRO 94.30% 

TJRR 80.36% 

TJTO 73.67% 

TJAL 63.30% 

TJBA 9.47% 

TJCE 58.91% 

TJMA 77.59% 

TJPB 92.55% 

TJPE 41.18% 

TJPI 37.12% 

TJSE 84.11% 

TJDFT 105.82% 

TJGO 66.23% 

TJMS 71.30% 

TJMT 54.78% 

TJES 81.75% 

TJMG 59.07% 

TJRJ 53.63% 

TJSP 70.45% 

TJPR 86.31% 

TJRS 107.40% 

TJSC 79.66% 
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(II) Crimes Contra a Administração Pública 

TJAC 121.69% 

TJAM 46.91% 

TJAP 123.89% 

TJPA 102.87% 

TJRO 120.06% 

TJRR 87.30% 

TJTO 96.52% 

TJAL 92.00% 

TJBA 17.43% 

TJCE 45.89% 

TJMA 84.86% 

TJPB 77.67% 

TJPE 73.46% 

TJPI 48.07% 

TJSE 100.02% 

TJDFT 132.13% 

TJGO 99.56% 

TJMS 96.55% 

TJMT 84.97% 

TJES 93.36% 

TJMG 81.09% 

TJRJ 89.07% 

TJSP 70.59% 

TJPR 114.12% 

TJRS 85.02% 

TJSC 113.82% 

 

(III) Combate à Corrupção 

TJAC 112.50% 

TJAM 46.77% 

TJAP 111.20% 

TJPA 84.11% 

TJRO 100.96% 
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TJRR 83.77% 

TJTO 82.09% 

TJAL 77.76% 

TJBA 15.20% 

TJCE 50.05% 

TJMA 81.15% 

TJPB 85.37% 

TJPE 62.89% 

TJPI 41.29% 

TJSE 93.04% 

TJDFT 129.08% 

TJGO 83.72% 

TJMS 89.49% 

TJMT 81.85% 

TJES 89.56% 

TJMG 73.45% 

TJRJ 78.04% 

TJSP 70.56% 

TJPR 98.97% 

TJRS 88.52% 

TJSC 103.83% 

 

 

Justiça Militar Estadual: 

(1) 

(Crimes Contra a Administração Pública e Combate à Corrupção) 

 

TJMMG 90.11% 

TJMRS 96.10% 

TJMSP 100.00% 

 

 

Justiça Federal: 

(1) e (2) 

(Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção) 
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TRF1 34.53% 

TRF2 73.58% 

TRF3 61.15% 

TRF4 66.10% 

TRF5 74.29% 

 

 

META 5 – Baixar em 2016: 

 

- Na Justiça Federal, quantidade maior de processos de execução não fiscal do que o 

total de casos novos de execução não fiscal no ano corrente;  

- Na Justiça do Trabalho, quantidade maior de processos de execução do que o total 

de casos novos de execução no ano corrente; 

- Na Justiça Estadual, identificar o número e a situação dos processos de execução 

até 31/12/2016 

 

TRF1 86.13% 

TRF2 87.88% 

TRF3 106.57% 

TRF4 66.32% 

TRF5 86.30% 

TRT1 78.58% 

TRT2 121.34% 

TRT3 96.55% 

TRT4 86.39% 

TRT15 118.96% 

TRT5 107.33% 

TRT6 103.96% 

TRT7 49.58% 

TRT8 79.56% 

TRT9 115.31% 

TRT10 40.45% 

TRT11 76.22% 
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TRT12 83.64% 

TRT13 97.40% 

TRT18 76.36% 

TRT14 88.59% 

TRT16 59.20% 

TRT17 86.43% 

TRT19 101.52% 

TRT20 96.07% 

TRT21 146.46% 

TRT22 95.97% 

TRT23 85.93% 

TRT24 76.20% 

TJAC 100.00% 

TJAM 91.02% 

TJAP 100.00% 

TJPA 100.00% 

TJRO 100.00% 

TJRR 100.00% 

TJTO 0.00% 

TJAL 99.40% 

TJBA 100.00% 

TJCE 100.00% 

TJMA 100.00% 

TJPB 100.00% 

TJPE 100.00% 

TJPI 0.00% 

TJRN 0.00% 

TJSE 100.00% 

TJDFT 100.00% 

TJGO 56.29% 

TJMS 100.00% 

TJMT 100.00% 

TJES 100.00% 

TJMG 0.00% 
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TJRJ 100.00% 

TJSP 29.49% 

TJPR 100.00% 

TJRS 93.79% 

TJSC 100.00% 

 

 

 

META 6 - Identificar e julgar até 31/12/2016: 

 

- Na Justiça Estadual, (1) 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2013 no 1o 

grau, e (2) 80% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2014 no 2o grau; 

- Na Justiça Federal, (1) 100% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2012 no 1o e 

2o graus; 

- Nos Tribunais Regionais e Juízes do Trabalho, (1) 100% das ações coletivas 

distribuídas até 31/12/2013 no 1o grau e (2) 100% das ações coletivas distribuídas até 

31/12/2014 no 2° grau; e 

- No Tribunal Superior do Trabalho, (1) 100% das ações coletivas distribuídas até 

31/12/2013; 

- No STJ, (1) 60% dos recursos oriundos de ações coletivas distribuídos a partir de 

01/01/2015. 

 

STJ: 

(1) 

STJ 98.45% 

 

TST: 

(1) 

TST 100.00% 

 

Justiça Estadual: 

(1) 

TJAC 148.57% 

TJAM 28.40% 

TJAP 142.86% 

TJPA 83.22% 

TJRO 115.94% 
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TJRR 105.21% 

TJTO 74.06% 

TJAL 119.90% 

TJBA 29.67% 

TJCE 65.20% 

TJMA 67.49% 

TJPB 102.28% 

TJPE 76.33% 

TJPI 54.72% 

TJSE 113.54% 

TJDFT 135.51% 

TJGO 105.36% 

TJMS 135.72% 

TJMT 129.63% 

TJES 100.92% 

TJMG 125.00% 

TJRJ 79.53% 

TJSP 87.50% 

TJPR 138.09% 

TJRS 90.33% 

TJSC 98.97% 

 

(2) 

TJAC 125.00% 

TJAM 36.76% 

TJAP 113.70% 

TJPA 121.71% 

TJRO 107.91% 

TJRR 125.00% 

TJTO 111.66% 

TJAL 123.73% 

TJBA 4.98% 

TJCE 104.25% 

TJMA 117.14% 

TJPB 37.04% 
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TJPE 102.59% 

TJPI 21.84% 

TJSE 120.95% 

TJDFT 108.43% 

TJGO 71.81% 

TJMS 94.97% 

TJMT 95.83% 

TJES 77.81% 

TJMG 125.00% 

TJRJ 124.31% 

TJSP 30.49% 

TJPR 118.16% 

TJRS 117.96% 

TJSC 93.62% 

 

Justiça Federal: 

(1) 

TRF1 39.58% 

TRF2 82.59% 

TRF3 60.68% 

TRF4 81.38% 

TRF5 86.52% 

 

Justiça do Trabalho: 

(1) 

TRT1 89.94% 

TRT2 96.35% 

TRT3 97.58% 

TRT4 98.78% 

TRT15 99.42% 

TRT5 96.89% 

TRT6 95.30% 

TRT7 80.77% 

TRT8 100.00% 

TRT9 93.23% 

TRT10 81.02% 
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TRT11 100.00% 

TRT12 98.94% 

TRT13 100.00% 

TRT18 98.45% 

TRT14 66.83% 

TRT16 80.31% 

TRT17 97.62% 

TRT19 100.00% 

TRT20 100.00% 

TRT21 97.30% 

TRT22 100.00% 

TRT23 98.31% 

TRT24 100.00% 

 

(2) 

TRT1 100.00% 

TRT2 90.21% 

TRT3 100.00% 

TRT4 69.88% 

TRT15 85.07% 

TRT5 100.00% 

TRT6 100.00% 

TRT7 100.00% 

TRT8 100.00% 

TRT9 93.08% 

TRT10 85.00% 

TRT11 100.00% 

TRT12 100.00% 

TRT13 100.00% 

TRT18 100.00% 

TRT14 83.88% 

TRT16 69.70% 

TRT17 100.00% 

TRT19 100.00% 

TRT21 100.00% 
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TRT22 100.00% 

TRT23 100.00% 

TRT24 100.00% 

 

 

 

META 7 - Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos 

repetitivos: 

 

- Nos Tribunais de Justiça Estaduais, gerir estrategicamente das ações de massa com 

identificação e monitoramento do acervo de demandas repetitivas; 

- Nos Tribunais Regionais e Juízes do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho, 

identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano 

anterior; 

- No Superior Tribunal de Justiça, (1) reduzir o tempo médio da afetação à publicação 

do acórdão dos recursos repetitivos para 160 dias; (2) priorizar o julgamento dos 

processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos; e (3) julgar 40% do 

estoque de temas afetados até 31/12/2014. 

 

STJ: 

(1) 

STJ 34.91% 

 

(2) 

STJ 100.00% 

 

(3) 

STJ 98.84% 

 

Justiça Estadual: 

Cumprimento da meta se dá com qualquer valor igual ou maior que 90%. 

(1) 

TJAC 100% 

TJAM 90% 

TJAP 50% 

TJPA 100% 

TJRO 90% 

TJRR 100% 

TJTO 34% 
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TJBA 58% 

TJCE 27% 

TJMA 34% 

TJPB 83% 

TJRN 34% 

TJSE 100% 

TJPB 100% 

TJGO 34% 

TJMS 90% 

TJMT 60% 

TJES 90% 

TJMG 100% 

TJRJ 34% 

TJSP 100% 

TJPR 97% 

TJRS 90% 

TJSC 90% 

 

Justiça do Trabalho: 

(1) 

TRT1 95.84% 

TRT2 79.41% 

TRT3 89.32% 

TRT4 95.60% 

TRT15 106.77% 

TRT5 101.30% 

TRT6 118.26% 

TRT7 198.75% 

TRT8 97.95% 

TRT9 104.96% 

TRT10 78.75% 

TRT11 54.18% 

TRT12 93.29% 

TRT13 100.04% 

TRT18 122.21% 
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TRT14 148.39% 

TRT16 33.35% 

TRT17 109.37% 

TRT19 127.81% 

TRT20 103.41% 

TRT21 92.31% 

TRT22 108.35% 

TRT23 70.11% 

TRT24 90.14% 

 

 

META 8 - Implementar projeto com equipe capacitada para oferecer práticas de 

Justiça Restaurativa implantando ou qualificando pelo menos uma unidade para esse 

fim até 31/12/2016. 

 

 

TJAC 100.00% 

TJAM 71.43% 

TJAP 100.00% 

TJPA 100.00% 

TJRO 0.00% 

TJRR 100.00% 

TJTO 100.00% 

TJAL 0.00% 

TJBA 100.00% 

TJCE 57.14% 

TJMA 14.29% 

TJPB 42.86% 

TJPE 100.00% 

TJPI 0.00% 

TJRN 100.00% 

TJSE 100.00% 

TJDFT 100.00% 

TJGO 100.00% 

TJMS 100.00% 
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TJMT 85.71% 

TJES 100.00% 

TJMG 100.00% 

TJRJ 71.43% 

TJSP 100.00% 

TJPR 100.00% 

TJRS 100.00% 

TJSC 71.43% 

 

 

 

META ESPECIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – (1) Reduzir o prazo médio no 1o 

grau, em relação ao ano base 2014, em 1% para aqueles TRTs que contabilizaram o 

prazo médio de até 200 dias e 2% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo 

médio acima de 200 dias, até 2016; e (2) reduzir o prazo médio no 2o grau, em relação 

ao ano base 2014 em: 1% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio de 

até 200 dias, 2% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio de 201 a 300 

dias e 6% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio acima de 300 dias, 

até 2016. 

 

(1) 

TRT1 97.69% 

TRT2 103.94% 

TRT3 103.94% 

TRT4 87.25% 

TRT15 80.96% 

TRT5 78.31% 

TRT6 75.05% 

TRT7 92.16% 

TRT8 72.54% 

TRT9 75.76% 

TRT10 67.85% 

TRT11 108.39% 

TRT12 110.38% 

TRT13 71.79% 

TRT18 60.55% 
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TRT14 78.30% 

TRT16 72.75% 

TRT17 66.15% 

TRT19 62.78% 

TRT20 109.99% 

TRT21 107.67% 

TRT22 95.09% 

TRT23 84.49% 

TRT24 62.84% 

 

(2) 

TRT1 88.23% 

TRT2 98.01% 

TRT3 97.54% 

TRT4 83.94% 

TRT15 108.53% 

TRT5 70.79% 

TRT6 76.87% 

TRT7 78.09% 

TRT8 78.90% 

TRT9 71.80% 

TRT10 96.90% 

TRT11 82.99% 

TRT12 85.76% 

TRT13 65.29% 

TRT18 49.60% 

TRT14 75.94% 

TRT16 66.50% 

TRT17 93.11% 

TRT19 127.47% 

TRT20 138.26% 

TRT21 48.57% 

TRT22 34.06% 

TRT23 96,22% 

TRT24 49,34% 
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4) Metas Nacionais de 2017 

 

 
META 1 - Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior 

do Trabalho, Justiça Militar da União, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual, Justiça 

Federal e Tribunais de Justiça Militar Estaduais: julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente; Justiça do Trabalho: Julgar o 

equivalente a 90% da quantidade de processos de conhecimento distribuídos no ano 

corrente, com redução proporcional, em cada tribunal, à redução do número de juízes 

e de servidores cujos cargos não foram repostos. 

 

STJ 120.26% 

TSE 113.93% 

TST 113.75% 

STM 116.57% 

TJAC 112.31% 

TJAM 121.11% 

TJAP 125.68% 

TJPA 93.80% 

TJRO 96.42% 

TJRR 115.01% 

TJTO 99.61% 

TJAL 104.64% 

TJBA 87.80% 

TJCE 98.09% 

TJMA 76.05% 

TJPB 89.95% 

TJPE 103.64% 

TJPI 82.86% 

TJRN 154.12% 

TJSE 106.49% 

TJDFT 104.01% 

TJGO 106.76% 

TJMS 108.08% 
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TJMT 102.69% 

TJES 106.19% 

TJMG 103.34% 

TJRJ 103.08% 

TJSP 123.62% 

TJPR 87.96% 

TJRS 110.38% 

TJSC 97.55% 

TJMMG 104.04% 

TJMRS 118.22% 

TJMSP 95.58% 

TRF1 103.59% 

TRF2 94.23% 

TRF3 112.61% 

TRF4 94.88% 

TRF5 95.92% 

TRT1 111.13% 

TRT2 111.43% 

TRT3 114.16% 

TRT4 110.75% 

TRT15 108.25% 

TRT5 103.72% 

TRT6 114.32% 

TRT7 106.28% 

TRT8 120.03% 

TRT9 111.43% 

TRT10 105.59% 

TRT11 112.70% 

TRT12 112.10% 

TRT13 120.64% 

TRT18 118.26% 

TRT14 116.62% 

TRT16 103.25% 

TRT17 113.86% 
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TRT19 120.47% 

TRT20 105.85% 

TRT21 120.78% 

TRT22 110.13% 

TRT23 109.64% 

TRT24 119.37% 

TRE-AC 141.37% 

TRE-AM 167.39% 

TRE-AP 132.60% 

TRE-RO 129.11% 

TRE-RR 104.64% 

TRE-AL 100.37% 

TRE-BA 118.55% 

TRE-CE 100.22% 

TRE-MA 87.20% 

TRE-PA 124.65% 

TRE-PB 245.83% 

TRE-PE 124.97% 

TRE-PI 90.19% 

TRE-RN 154.96% 

TRE-SE 271.51% 

TRE-DF 224.26% 

TRE-GO 123.89% 

TRE-MS 122.42% 

TRE-MT 95.01% 

TRE-TO 139.39% 

TRE-ES 261.92% 

TRE-MG 218.07% 

TRE-RJ 128.61% 

TRE-SP 105.45% 

TRE-PR 117.08% 

TRE-RS 122.38% 

TRE-SC 110.50% 
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META 2 - Identificar e julgar até 31/12/2017, pelo menos: 

 

- No Superior Tribunal de Justiça: (1) 99% dos processos distribuídos até 31/12/2012 e 

(2) 90% dos processos distribuídos em 2013. 

- No Tribunal Superior do Trabalho: (1) 100% dos processos distribuídos até 

31/12/2013 e (2) 90% dos processos distribuídos até 31/12/2014. 

- Na Justiça Militar da União: (1) 90% dos processos distribuídos até 31/12/2015 nas 

Auditorias Militares, e (2) 100% dos processos distribuídos até 31/12/2015 no STM. 

- Na Justiça Eleitoral: (1) pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2015. 

- Na Justiça Estadual: (1) 80% dos processos distribuídos até 31/12/2013 no 1o grau, 

(2) 80% dos processos distribuídos até 31/12/2014 no 2o grau, e (3) 100% dos 

processos distribuídos até 31/12/2014 nos Juizados Especiais e Turmas Recursais. 

- Na Justiça Federal: (1) 100% dos processos distribuídos até 31/12/2012, (2) 85% dos 

processos distribuídos em 2013 no 1o e 2o graus, e (3) 100% dos processos 

distribuídos até 31/12/2014 nos Juizados Especiais Federais e nas Turmas Recursais. 

- Na Justiça do Trabalho: (1) 90% dos processos distribuídos até 31/12/2015 no 1o e 

no 2o graus. 

- Nos Tribunais de Justiça Militar Estaduais: (1) 95% dos processos distribuídos até 

31/12/2015 nas Auditorias Militares, e (2) 95% dos processos distribuídos até 

31/12/2016 no 2o grau. 

 

STJ: 

(1) 

STJ 95.03% 

 

(2) 

STJ 97.65% 

 

TST: 

(1) 

TST 89.69% 

 

(2) 

TST 90.62% 

 

TSE: 

(1) 

TSE 93.20% 
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STM: 

(1) 

STM 98.63% 

 

(2) 

STM 102.28% 

 

Justiça Estadual: 

(1) 

TJAC 118.20% 

TJAM 67.81% 

TJAP 105.96% 

TJPA 85.99% 

TJRO 86.77% 

TJRR 109.24% 

TJTO 110.47% 

TJAL 64.36% 

TJBA 24.20% 

TJCE 63.58% 

TJMA 77.65% 

TJPB 102.72% 

TJPE 88.70% 

TJPI 61.63% 

TJRN 92.02% 

TJSE 116.65% 

TJDFT 110.89% 

TJGO 96.39% 

TJMS 104.94% 

TJMT 104.82% 

TJES 97.22% 

TJMG 98.01% 

TJRJ 78.83% 

TJSP 93.49% 

TJPR 95.18% 

TJRS 91.38% 

TJSC 62.31% 
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(2) 

TJAC 124.58% 

TJAM 93.70% 

TJAP 110.35% 

TJPA 105.85% 

TJRO 112.66% 

TJRR 123.83% 

TJTO 124.68% 

TJAL 85.25% 

TJBA 25.65% 

TJCE 98.08% 

TJMA 123.35% 

TJPB 103.39% 

TJPE 112.64% 

TJPI 72.66% 

TJRN 123.00% 

TJSE 112.72% 

TJDFT 122.12% 

TJGO 111.40% 

TJMS 122.49% 

TJMT 124.06% 

TJES 89.89% 

TJMG 123.44% 

TJRJ 123.08% 

TJSP 118.90% 

TJPR 124.70% 

TJSC 109.73% 

 

(3) 

TJAC 99.88% 

TJAM 99.75% 

TJAP 98.67% 

TJPA 91.78% 

TJRO 75.62% 

TJRR 100.00% 
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TJTO 98.11% 

TJAL 93.32% 

TJBA 42.46% 

TJCE 66.38% 

TJMA 75.65% 

TJPB 97.24% 

TJPE 99.01% 

TJPI 58.71% 

TJRN 78.86% 

TJSE 82.96% 

TJDFT 100.00% 

TJGO 98.27% 

TJMS 97.38% 

TJMT 97.93% 

TJES 97.23% 

TJMG 79.93% 

TJRJ 92.26% 

TJSP 93.31% 

TJPR 97.79% 

TJRS 91.24% 

TJSC 78.94% 

 

Justiça Federal: 

(1) 

TRF1 47.62% 

TRF2 94.66% 

TRF3 91.95% 

TRF4 98.42% 

TRF5 89.58% 

 

(2) 

TRF1 60.31% 

TRF2 109.23% 

TRF3 103.80% 

TRF4 115.21% 

TRF5 104.27% 
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(3) 

TRF1 92.11% 

TRF2 98.79% 

TRF3 97.83% 

TRF4 99.11% 

TRF5 99.70% 

 

Justiça do Trabalho: 

(1) 

TRT1 100.97% 

TRT2 94.76% 

TRT3 109.38% 

TRT4 105.73% 

TRT15 100.78% 

TRT5 103.69% 

TRT6 101.90% 

TRT7 105.34% 

TRT8 109.96% 

TRT9 109.37% 

TRT10 104.40% 

TRT11 109.80% 

TRT12 103.83% 

TRT13 110.79% 

TRT18 53.89% 

TRT14 106.11% 

TRT16 108.46% 

TRT17 108.95% 

TRT19 108.47% 

TRT20 102.21% 

TRT21 106.76% 

TRT22 106.71% 

TRT23 109.04% 

TRT24 102.35% 

 

Justiça Militar Estadual: 

(1) 
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TJMMG 95.04% 

TJMRS 95.12% 

TJMSP 104.60% 

 

(2) 

TJMMG 100.69% 

TJMRS 105.26% 

TJMSP 103.47% 

 

Justiça Eleitoral: 

(1) 

TRE-AC 101.27% 

TRE-AM 103.61% 

TRE-AP 103.52% 

TRE-RO 109.41% 

TRE-RR 106.83% 

TRE-AL 103.53% 

TRE-BA 96.63% 

TRE-CE 83.40% 

TRE-MA 97.63% 

TRE-PA 97.79% 

TRE-PB 99.94% 

TRE-PE 93.34% 

TRE-PI 64.81% 

TRE-RN 78.94% 

TRE-SE 93.38% 

TRE-DF 101.52% 

TRE-GO 86.05% 

TRE-MS 92.49% 

TRE-MT 102.92% 

TRE-TO 102.18% 

TRE-ES 86.20% 

TRE-MG 84.97% 

TRE-RJ 106.36% 

TRE-SP 94.71% 

TRE-PR 107.67% 
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TRE-RS 105.59% 

TRE-SC 103.26% 

 

 

META 3 - Aumentar os casos solucionados por conciliação: 

 

- Justiça Federal: Fomentar o alcance do percentual mínimo de 2% na proporção dos 

processos conciliados em relação aos distribuídos; 

- Justiça do Trabalho: Aumentar o índice de Conciliação na Fase de Conhecimento, 

em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos Percentuais, excluindo-se da 

base de cálculo os processos com desistência e arquivamento, e com fixação de 

cláusula de barreira de 54%. 

 

TRF1 414.65% 

TRF2 252.83% 

TRF3 331.11% 

TRF4 381.56% 

TRF5 390.38% 

TRT1 92.67% 

TRT2 94.97% 

TRT3 90.67% 

TRT4 92.17% 

TRT15 100.23% 

TRT5 81.47% 

TRT6 92.68% 

TRT7 92.21% 

TRT8 87.44% 

TRT9 100.78% 

TRT10 82.81% 

TRT11 76.31% 

TRT12 97.04% 

TRT13 90.69% 

TRT18 93.46% 

TRT14 83.60% 

TRT16 125.99% 
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TRT17 99.53% 

TRT19 97.10% 

TRT20 85.05% 

TRT21 90.96% 

TRT22 96.93% 

TRT23 103.20% 

TRT24 90.90% 

 

 

 

META 4 - Identificar e julgar até 31/12/2017: 

 

- No Superior Tribunal de Justiça: 90% das ações de improbidade administrativa e das 

ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública distribuídas até 

31/12/2014 e 70% das ações distribuídas em 2015. 

- Na Justiça Militar da União: as ações penais relacionadas a crimes contra a 

Administração Pública distribuídas até 31/12/2015. 

- Na Justiça Estadual: 70% das ações de improbidade administrativa e das ações 

penais relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídas até 

31/12/2014, em especial corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão. 

- Na Justiça Federal: 70% das ações de improbidade administrativa distribuídas até 

31/12/2014. 

- Nos Tribunais de Justiça Militar Estaduais: (1) as ações penais relacionadas a crimes 

contra a Administração Pública distribuídas até 31/12/2015 no 1o grau, e (2) as 

distribuídas no 2o grau até 31/12/2016. 

 

STJ: 

(1) 

(I) Improbidade Administrativa 

STJ 88.80% 

 

(II) Crimes Contra a Administração Pública 

STJ 92.64% 

 

(III) Combate à Corrupção 

STJ 92.41% 

 

(2) 
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(I) Improbidade Administrativa 

STJ 94.94% 

 

(II) Crimes Contra a Administração Pública 

STJ 111.19% 

 

(III) Combate à Corrupção 

STJ 110.47% 

 

STM: 

(1) 

(Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção) 

STM 86.72% 

 

 

Justiça Estadual: 

(1) 

(I) Improbidade Administrativa 

TJAC 103.37% 

TJAM 66.80% 

TJAP 79.51% 

TJPA 64.33% 

TJRO 115.53% 

TJRR 65.39% 

TJTO 71.12% 

TJAL 77.04% 

TJBA 4.22% 

TJCE 34.47% 

TJMA 83.18% 

TJPB 99.53% 

TJPE 39.75% 

TJPI 28.68% 

TJRN 37.67% 

TJSE 85.92% 

TJDFT 100.56% 

TJGO 57.85% 

TJMS 69.30% 

TJMT 53.69% 
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TJES 80.80% 

TJMG 59.30% 

TJRJ 55.53% 

TJSP 58.82% 

TJPR 85.71% 

TJRS 100.97% 

TJSC 65.54% 

 

(II) Crimes Contra a Administração Pública 

TJAC 120.58% 

TJAM 66.80% 

TJAP 110.07% 

TJPA 93.30% 

TJRO 99.29% 

TJRR 65.36% 

TJTO 91.23% 

TJAL 73.52% 

TJBA 18.68% 

TJCE 42.73% 

TJMA 79.75% 

TJPB 118.03% 

TJPE 75.60% 

TJPI 51.58% 

TJRN 81.97% 

TJSE 103.79% 

TJDFT 132.06% 

TJGO 85.53% 

TJMS 102.61% 

TJMT 61.86% 

TJES 79.18% 

TJMG 91.03% 

TJRJ 92.10% 

TJSP 73.40% 

TJPR 96.11% 

TJRS 82.23% 
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TJSC 86.85% 

 

(III) Combate à Corrupção 

TJAC 115.87% 

TJAM 66.80% 

TJAP 95.86% 

TJPA 74.54% 

TJRO 106.61% 

TJRR 65.38% 

TJTO 80.13% 

TJAL 74.90% 

TJBA 14.62% 

TJCE 40.25% 

TJMA 81.44% 

TJPB 105.84% 

TJPE 63.02% 

TJPI 40.36% 

TJRN 59.08% 

TJSE 94.93% 

TJDFT 129.13% 

TJGO 73.72% 

TJMS 92.31% 

TJMT 60.53% 

TJES 79.69% 

TJMG 79.80% 

TJRJ 80.89% 

TJSP 68.71% 

TJPR 92.05% 

TJRS 85.21% 

TJSC 80.42% 

 

Justiça Militar Estadual: 

(1) 

(Crimes Contra a Administração Pública e Combate à Corrupção) 

TJMMG 89.43% 

TJMRS 75.00% 
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TJMSP 100.00% 

 

(2) 

(Crimes Contra a Administração Pública e Combate à Corrupção) 

TJMMG 70.00% 

TJMRS 100.00% 

TJMSP 97.37% 

 

 

Justiça Federal: 

(1) 

(Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção) 

TRF1 64.38% 

TRF2 90.70% 

TRF3 92.19% 

TRF4 110.04% 

TRF5 103.50% 
 

 

META 5 - Impulsionar processos à execução: 

 

 

- Na Justiça Federal: baixar quantidade maior de processos de execução não fiscal do 

que o total de casos novos de execução não fiscal no ano corrente. 

- Na Justiça do Trabalho: baixar 90% do total de casos novos de execução do ano 

corrente, com redução proporcional, em cada tribunal, à redução do número de juízes 

e de servidores cujos cargos não foram repostos; 

- Na Justiça Estadual: estabelecer política de desjudicialização e de enfrentamento do 

estoque de processos de execução fiscal, até 31/12/2017. 

 

TRF1 123.39% 

TRF2 93.11% 

TRF3 103.38% 

TRF4 62.84% 

TRF5 140.36% 

TRT1 67.32% 

TRT2 65.63% 
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TRT3 102.90% 

TRT4 112.78% 

TRT15 123.11% 

TRT5 126.90% 

TRT6 121.64% 

TRT7 118.16% 

TRT8 96.64% 

TRT9 152.58% 

TRT10 105.96% 

TRT11 120.53% 

TRT12 99.34% 

TRT13 110.45% 

TRT18 99.79% 

TRT14 91.64% 

TRT16 101.11% 

TRT17 50.85% 

TRT19 112.49% 

TRT20 102.49% 

TRT21 166.57% 

TRT22 87.94% 

TRT23 169.42% 

TRT24 85.33% 

TJAC 97.22% 

TJAM 104.17% 

TJAP 90.28% 

TJPA 111.11% 

TJRO 0.28% 

TJRR 87.50% 

TJTO 97.22% 

TJAL 69.44% 

TJBA 111.11% 

TJCE 44.44% 

TJMA 69.44% 

TJPB 96.11% 
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TJPE 97.22% 

TJPI 34.72% 

TJRN 90.28% 

TJSE 97.22% 

TJDFT 111.11% 

TJGO 101.39% 

TJMS 13.89% 

TJMT 125.00% 

TJES 74.31% 

TJMG 69.44% 

TJRJ 63.19% 

TJSP 106.94% 

TJPR 28.47% 

TJRS 125.00% 

TJSC 0.00% 

 

 

META 6 - Identificar e julgar até 31/12/2017: 

 

 

No Superior Tribunal de Justiça: identificar e julgar, até 31/12/2017, 60% dos recursos 

oriundos de ações coletivas distribuídos a partir de 01/01/2015; 

No Tribunal Superior do Trabalho: as ações coletivas distribuídas até 31/12/2014; 

Na Justiça Estadual: 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2014 no 1o grau, 

e 80% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2015 no 2o grau; 

Na Justiça Federal: FAIXA 3: 70% dos processos de ações coletivas distribuídas até 

31/12/2013, no 1o e 2o graus. FAIXA 2: 80% dos processos de ações coletivas 

distribuídas até 31/12/2013, no 1o e 2o graus. FAIXA 1: 85% dos processos de ações 

coletivas distribuídas até 31/12/2013, no 1o e 2o graus. 

 

 

STJ 68.74% 

TST 97.83% 

TJAC 135.42% 

TJAM 83.10% 
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TJAP 121.03% 

TJPA 82.93% 

TJRO 105.35% 

TJRR 102.72% 

TJTO 101.83% 

TJAL 128.73% 

TJBA 15.02% 

TJCE 63.42% 

TJMA 45.00% 

TJPB 136.94% 

TJPE 76.74% 

TJPI 52.09% 

TJRN 67.98% 

TJSE 109.83% 

TJDFT 133.20% 

TJGO 59.11% 

TJMS 108.87% 

TJMT 133.42% 

TJES 101.18% 

TJMG 83.33% 

TJRJ 102.39% 

TJSP 46.66% 

TJPR 105.60% 

TJRS 88.97% 

TJSC 98.76% 

TJAC 125.00% 

TJAM 79.55% 

TJAP 121.25% 

TJPA 119.79% 

TJRO 116.15% 

TJRR 0.00% 

TJTO 112.69% 

TJAL 62.67% 

TJBA 14.43% 
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TJCE 99.21% 

TJMA 116.11% 

TJPB 104.48% 

TJPE 96.58% 

TJPI 26.29% 

TJRN 113.26% 

TJSE 122.06% 

TJDFT 114.69% 

TJGO 26.90% 

TJMS 112.54% 

TJMT 113.86% 

TJES 61.65% 

TJMG 125.00% 

TJRJ 122.18% 

TJSP 87.14% 

TJPR 113.27% 

TJRS 125.00% 

TJSC 83.09% 

TRF1 61.52% 

TRF2 101.38% 

TRF3 93.57% 

TRF4 111.08% 

TRF5 116.22% 

TRT1 91.43% 

TRT2 99.48% 

TRT3 100.34% 

TRT4 100.90% 

TRT15 97.07% 

TRT5 100.10% 

TRT6 101.14% 

TRT7 98.05% 

TRT8 102.04% 

TRT9 90.96% 

TRT10 98.50% 
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TRT11 102.04% 

TRT12 100.39% 

TRT13 102.04% 

TRT18 100.30% 

TRT14 102.04% 

TRT16 93.54% 

TRT17 96.92% 

TRT19 100.93% 

TRT20 102.04% 

TRT21 100.43% 

TRT22 102.04% 

TRT23 96.13% 

TRT24 97.86% 

TRT1 102.04% 

TRT2 46.84% 

TRT3 102.04% 

TRT4 77.15% 

TRT15 99.44% 

TRT5 100.15% 

TRT6 102.04% 

TRT7 102.04% 

TRT8 98.70% 

TRT9 102.04% 

TRT10 71.43% 

TRT11 102.04% 

TRT12 102.04% 

TRT13 102.04% 

TRT18 102.04% 

TRT14 102.04% 

TRT16 86.58% 

TRT17 102.04% 

TRT19 0.00% 

TRT20 102.04% 

TRT21 102.04% 
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TRT22 102.04% 

TRT23 0.00% 

TRT24 102.04% 

 

 

META 7 - Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos 

repetitivos: 

 

 

No Tribunal Superior do Trabalho: identificar e reduzir em 2,5% o acervo dos dez 

maiores litigantes em relação ao ano anterior; 

Na Justiça do Trabalho: identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes 

em relação ao ano anterior; 

No Superior Tribunal de Justiça: Garantir tempo médio de 180 dias da afetação à 

publicação do acórdão dos recursos repetitivos. 

 

 

STJ 33.13% 

TST 108.09% 

TRT1 0.00% 

TRT2 0.00% 

TRT3 102.90% 

TRT4 117.31% 

TRT15 98.41% 

TRT5 0.00% 

TRT6 115.51% 

TRT7 0.00% 

TRT8 137.76% 

TRT9 101.85% 

TRT10 0.00% 

TRT11 119.99% 

TRT12 110.53% 

TRT13 138.05% 

TRT18 112.52% 

TRT14 110.39% 
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TRT16 0.00% 

TRT17 114.49% 

TRT19 202.10% 

TRT20 0.00% 

TRT21 0.00% 

TRT22 178.30% 

TRT23 0.00% 

TRT24 131.49% 

 

 

 

META 8 - Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra 

as mulheres: 

 

- Na Justiça Estadual: Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra as mulheres, até 31/12/2017. 

 

 

TJAC 125.00% 

TJAM 142.86% 

TJAP 86.31% 

TJPA 72.46% 

TJRO 107.14% 

TJRR 130.95% 

TJTO 142.86% 

TJAL 95.24% 

TJAP 130.95% 

TJCE 72.42% 

TJMA 88.07% 

TJPB 76.73% 

TJPE 76.51% 

TJPI 73.91% 

TJRN 86.58% 

TJSE 84.90% 

TJDFT 110.28% 

TJPI 110.28% 



459 
 

 

TJGO 126.19% 

TJMS 94.44% 

TJMT 85.20% 

TJES 60.99% 

TJMG 91.81% 

TJRJ 112.55% 

TJSP 72.64% 

TJPR 137.76% 

TJRS 98.77% 

TJSC 48.28% 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – Provimento CGJT N°01, de 27 de março de 2015 
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ANEXO B – Aviso 355/2015 
 

 
Diários OficiaisDiário de Justiça do Rio de Janeiro25 Mar 2019I - AdministrativoPágina 36 
Página 36 da I - Administrativo do Diário de Justiça do Rio de Janeiro (DJRJ) de 25 de Março de 2019 

 
 
 

AVISO CGJ Nº 354/2019 
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador BERNARDO 
GARCEZ , no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XVIII, da Lei de Organização e 
Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro – LODJ. 
CONSIDERANDO o comunicado no Ofício Circular nº 020/2019 e no Comunicado nº 027/2018, encaminhado pela 
Divisão Administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém/Pará. 
CONSIDERANDO o que consta dos autos do processo administrativo nº. 2019-0016329 , CGJ-RJ. 
AVISA aos Senhores Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo Expediente das Serventias Judiciais e Extrajudiciais 
deste Estado, os demais Serventuários, aos Advogados e ao público em geral, a constatação de irregularidades nos 
Livros de PROCURAÇÃO números 86, 87 e 88, do Cartório do Único Ofício de Mosqueiro, Belém/PA . 
Rio de Janeiro, 19 de março de 2019. 

DESEMBARGADOR BERNARDO GARCEZ 
Corregedor-Geral da Justiça 

id: 3222274 
AVISO Nº 355/2019* 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Bernardo Moreira 
Garcez Neto, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XVIII, do artigo 22 do Código de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 6.956/2015); 
CONSIDERANDO a prática, usualmente constatada nas atividades fiscalizatórias, de enviar os autos a locais virtuais 
de “pré-conclusão”, em descumprimento ao disposto nos artigos 228 do Novo Código de Processo Civil e 250, inciso V, 
da CNCGJ; 
CONSIDERANDO a expressiva incidência de autos com movimentos virtuais que não correspondem à movimentação 
física, 
CONSIDERANDO o disposto no Aviso CGJ nº 189/2009, 
AVISA aos Senhores Magistrados, Chefes de Serventias e demais servidores que é vedado limitar a quantidade de 
processos conclusos, sob pena de descumprir a lei processual vigente. 
AVISA, ainda, que os movimentos lançados no sistema informatizado devem corresponder aos atos processuais 
efetivamente praticados nos processos físicos, tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 221 da CNCGJ 
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ANEXO C – Comunicado CR n° 01/2019 
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ANEXO D – Organograma do Poder Judiciário 
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ANEXO E – Apresentação: Índice de Desempenho das Varas (IDV) 
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