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RESUMO 
  

A  presente dissertação objetiva pesquisar as causas do descompasso da 

estrutura burocrática do Judiciário Federal com a demanda de celeridade, 

consubstanciada em metas do Conselho Nacional de Justiça, a partir do estudo da  

burocracia. Se propõe a examinar se as propostas de mudança estão em 

conformidade com a expectativa social, bem como seus objetivos e contextos, 

perquirindo o que falta para as metas se concretizarem. 

  

 

ABSTRACT 

 

This work intends to analise the challenges of celerity of the National Conseil of 

Justice in the work of the brasilian Federal Judiciary, studing the development of 

the bureaucracy, and researching the characterists of the actual society. Study of 

the Judiciary way of working as an answer to the social questions, its efectivity and 

consequences.  

 

 

PALAVRAS CHAVE: Metas de celeridade do Conselho Nacional de Justiça. 

Celeridade e Judiciário. Soluções para a crise do Judiciário. Estado de Direito. 

Poder público. Burocracia. Desafios no trabalho do Judiciário Federal.  

 

 

KEYWORDS: solutions from the National Conseil of Brasilian Justice. Celerity and 

Judiciary. The Due State of Laws. Burocracy. Challenges of the brasilian federal 

Judiciary way of working. 
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Introdução 

Uma das características da modernidade, a celeridade se apresenta 

como o principal desiderato em nossa sociedade atual. A rapidez presente nos 

ritmos cotidianos e nos meios de comunicação acaba por se refletir na intolerância 

da espera não apenas dos indivíduos entre si, como também dos indivíduos e o 

Poder Público, gerando uma insatisfação mais acentuada à histórica letargia do 

Estado. 

Essa mudança de ritmo acaba por impor uma tensão social constante, 

impelindo o poder público a rever suas posturas e políticas. No Judiciário não 

poderia ser diferente. A tradição da demora nas decisões, sempre justificada a 

partir de ideias de maturidade do tempo como inerentes à própria atividade 

jurisdicional, não se justifica mais ante a expectativa de celeridade a todo preço, 

ainda que para isso se comprometa a qualidade. 

A rapidez acaba por permear a democracia, considerando-se que esta 

se constitui na garantia dos direitos individuais e na garantia de proteção do 

indivíduo contra os abusos do estado. À medida que a lentidão torna-se abusiva e 

a suscetibilidade à demora torna-se cada vez mais intolerante, o caminho à 

democracia passa pela busca da celeridade.  

A celeridade concerne também à questão do acesso à justiça, e esse 

tema não é novo em nosso sistema. Uma vez que justiça tardia trata-se de 

verdadeira injustiça manifesta, tem-se que a questão da rapidez é fundamental 

para a preservação do direito em si. No conteúdo deste trabalho essa mencionada 

celeridade tem contornos conceituais que se exprime como a redução do 

tradicional tempo de espera para solução dos conflitos. 

Com a evolução do Direito e das sociedades, a questão do acesso ao 

Judiciário é página virada. A percepção de acolhimento da demanda deslocou-se 

para a conclusão do serviço jurisdicional. A medida do acesso é sentida na efetiva 

proteção do direito violado, não comportando mais as demoras burocráticas 

injustificadas. Todo direito ou ameaça a direito é passível de proteção judicial. 

Essa questão já foi uma grande conquista em tempos de amontoados de leis de 

direitos inacessíveis, em estados aristocráticos. 
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O direito à efetivação da decisão, surge como uma consequência à 

conquista do direito de acesso ao Judiciário. Apresenta-se uma nova geração. 

Não basta mais a mera possibilidade de acesso procedimental. É preciso a 

prestação seja efetiva e célere, para que não pereça no meio do caminho. O 

direito de acessar a ordem jurídica justa exige uma prestação qualificada, com o 

menor custo e a maior brevidade possíveis, por meio de órgãos adequadamente 

preparados, do ponto de vista técnico, e amplamente confiáveis, do ponto de vista 

ético (THEODORO JUNIOR, 2005, p.64). 

O Judiciário, por ser o ramo do governo mais vulnerável à intolerância e 

insatisfação populares, devido às suas peculiaridades de investidura (por 

concurso, em vez de eleição popular) e controle (lembremos que o Judiciário não 

se submete a controle popular), acaba projetando – e isso por si só bastaria – uma 

imagem negativa e antidemocrática da Justiça, enfraquecendo ainda mais a já 

comprometida visibilidade de democracia pela sociedade brasileira (SAMPAIO, 

2007, p. 256). 

Sem considerar que o pedido de ajuda ao Judiciário ocorre como a 

última solução, a solução extrema, quando os graus de tolerância estão quase 

extrapolando os limites da razão, e, como se não bastasse, esse pedido de ajuda 

será analisado e decidido por autoridade cuja confiança fica um tanto 

comprometida, dada a ausência de escolha popular, resultando numa 

perplexidade incita ao procedimento jurisdicional. 

Assim, o Conselho Nacional de Justiça foi criado objetivando suprir 

esses anseios de realização e aperfeiçoamento da democracia, sendo a agilidade 

um de seus caminhos essenciais.  

Tendo isso em vista, este trabalho discutirá a efetividade das soluções 

propostas, analisando se são, de fato, suficientes para alcançar a celeridade. 

Proporá alternativas de solução, questionando alguns caminhos adotados. Parte 

do pressuposto que a celeridade é a demanda social mais ansiada, sendo a 

política adotada orientada para a satisfação dessa necessidade, ainda que em 

detrimento da qualidade. Não se questionará a valoração entre celeridade e 

qualidade. 
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As estruturas de poder na concepção Weberiana 

 

Abre esta dissertação uma breve exposição da concepção de Weber 

quanto às diferentes formas de legitimação do poder, servindo de fundamento 

teórico para este trabalho, por tratar-se de grande ideólogo do tema. Weber (2003, 

p. 128), ao analisar as estruturas de poder, expõe que toda dominação pressupõe 

subordinação, e identifica três formas de dominação, podendo fundar-se ora no 

carisma, ora no utilitarismo, ora na lei. Esta última, todavia, costuma fundamentar 

a legitimidade do poder, de uma forma geral, e nenhuma dominação é exercida 

baseada somente em uma forma pura, mas em todas entrelaçadas. 

A burocracia seria a forma mais pura de dominação legal, fundada no 

estatuto, na impessoalidade da regra e na abstração da norma. O funcionário é o 

agente de execução das regras racionais, procedendo de modo estritamente 

formal, sem considerações de ordem pessoal, subordinado à hierarquia dos 

cargos e à disciplina do serviço. A burocracia concebida por Weber é uma utopia, 

inexistente em sua forma pura na realidade, até por conta de seu entrelaçamento 

com os outros tipos de dominação. 

A dominação tradicional (WEBER, 2003, p. 131) relaciona-se com o tipo 

patriarcal-estamental, e fundamenta-se na santidade, na tradição, amparado na 

fidelidade e dependência do súdito ao senhor. Este exerce o poder ao seu livre 

arbítrio, justificado na graça e nas preferências pessoais, sem qualquer garantia 

que o limite aproximar-se-ia do tipo de dominação exercido no Absolutismo. 

Já a dominação carismática se baseia na fé, no reconhecimento, na  

devoção irracional ao líder. Como ensina Weber (2003, p. 137): “O pressuposto 

indispensável é fazer-se acreditar ‘pela graça de Deus’, por meio de milagres, 

êxitos e prosperidade do séquito e dos súditos. Se lhe falha o êxito, seu domínio 

oscila.” Na América Latina, tivemos os caudilhos, e, no Brasil, especificamente, o 

presidente Getúlio Vargas, seu mais notório representante. 

Max Weber informa que muito antes da concepção de uma ideia de 

Estado, à época do neolítico, a embrionária sociedade tribal se organizava por 

meio de basicamente três mecanismos de composição de conflitos: a autoajuda 
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(como exemplo, a legítima defesa), a invocação de forças mágicas e a intervenção 

de um juiz, cujas decisões eram desprovidas de obrigatoriedade e executoriedade, 

conforme explica o autor: 

 
Tais mediadores ainda não têm a competência [...] autoritária ou 
obrigatória, nem a capacidade de impor a sentença contra a lealdade do 
parentesco. Também não existem tribunais [...] O direito permanece 
ligado ao costume e às representações religiosas [...] O juiz não poderia 
fazer mais do que convencer as partes litigantes a assumir 
compromissos [...]. Porém, isso não lhe conferiria poder político. 
(WEBER, 1999, p. 235). 

 

Através dessa elementar figura de judiciário, o governante foi 

organizando o poder de modo burocrático, dispondo de cargos, funções e 

estruturas hierárquicas, delineando um aspecto de instrumentalidade do Direito, 

uma vez que “somente o direito coercitivo pode ser utilizado para a organização 

do Estado” (WEBER, 1999, p.236). 

O autor acaba concluindo que a forma mais racional de organização 

social dá-se por meio da estrutura burocrática, uma vez que a evolução da 

dominação social culmina com o que ele denomina de “vantagem do pequeno 

número”, na qual uma minoria dominante associa-se para exercer seu poder sobre 

a massa. Essa dominação ocorre sob certas condições: 

 

Toda dominação que pretenda continuidade é secreta. Mas os 
dispositivos específicos de dominação, baseados numa relação 
associativa, consistem, de modo geral, no fato de que determinado 
círculo de pessoas habituadas a obedecer às ordens de líderes e 
interessadas pessoalmente na conservação da dominação, por 
participarem desta e de suas vantagens, se mantém permanentemente 
disponíveis e repartem internamente aqueles poderes de mando e de 
coação que servem para conservar a dominação. (WEBER,  2000, 
p.196). 

 

Weber (2000, p. 1999) aponta que, quando essas dominações se 

justificam em regras racionais, sejam pactuadas, sejam impostas, dá-se o 

fenômeno da burocracia. Tal fenômeno manifesta-se através de algumas 

características e competências fixas, ou seja, distribuição e discriminação das 

atividades, formação, remuneração e coações fixamente delimitados por regras 

(princípio da sequência das instâncias hierárquicas etc.) e o dever de fidelidade a 
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eles inerentes, bem como a profissionalização (plano de carreiras), especialização 

das tarefas, documentação de atos e decisões e consonância com as regras. Para 

tanto, sustenta que somente um firme sistema de impostos seria capaz de 

sustentar uma administração burocrática (2000. p, 208) – Princípio do segredo e 

da colegialidade (2000, p. 228). 

O ideólogo reconhece na estrutura burocrática a base do Estado 

moderno capitalista, oferecendo a vantagem de funcionar com precisão e 

harmonia: 

A razão decisiva do avanço da organização burocrática sempre foi sua 
superioridade puramente técnica sobre qualquer outra forma. [...]. 
Precisão, rapidez, univocidade, conhecimento da documentação, 
continuidade, discrição, uniformidade, subordinação rigorosa, diminuição 
de atritos e custos materiais e pessoais alcançam o ótimo numa 
administração rigorosamente burocrática (especialmente monocrática). 
[...]. Quando se trata de tarefas complexas, o trabalho burocrático 
remunerado não apenas é mais preciso, como também muitas vezes 
mais barato no resultado final do que o formalmente não-remunerado, 
honorário.  (WEBER, 2000, p. 212). 

 

Como teremos oportunidade de analisar, a administração do Judiciário 

Federal pauta-se nesses princípios, outrora chamados de “ótimos” por Weber, que 

são os mesmos enunciados do artigo 37 da Constituição da República, como fins 

a serem alcançados em prol da construção do estado de direito.  

O sociólogo ressalta que a importância do aparato burocrático nos 

sistemas capitalistas, dadas algumas de suas características inerentes, está no 

fato destas se combinarem com as demandas capitalistas. Lembra que sua forma 

objetiva, isto é, segundo regras calculáveis, imune às considerações pessoais, 

casa-se com o lema do “mercado”, no qual se considera que quanto mais se 

“desumaniza” e se elimina todos os elementos sentimentais, puramente pessoais, 

mais perfeição alcançará. (WEBER, 2000. p. 213). Outro aspecto é a 

previsibilidade de resultados. E destaco também, como ponto em comum com o 

capitalismo, a questão da concentração dos meios de produção. 

Tratando-se este estudo da análise da burocracia do Judiciário, vale 

destacarmos o trecho que Weber discute a função jurisdicional ante a demanda 

generalista e objetiva do capitalismo: 
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Sem dúvida, é certo que a “objetividade” e a “perfeição técnica” não são 
necessariamente idênticas ao domínio da norma generalizante. A 
concepção do juiz moderno como um autômato, em que se enfia em cima 
a documentação mais o custo para que solte em baixo a sentença junto 
com os considerandos mecanicamente obtidos de parágrafos, é 
energicamente repudiada – talvez precisamente porque certa 
aproximação a este tipo, como tal, estaria entre as conseqüências da 
burocratização do direito. Também na esfera da aplicação do direito há 
áreas em que o legislador diretamente exige do juiz burocrático uma 
aplicação do direito “individualizante”.  (WEBER, 2000, p. 216). 

 

Max Weber (2000, p. 216) sugere que toda corrente democrática que 

pretenda minimizar a “dominação” possui uma contradição em si mesma, uma vez 

que a igualdade e a exigência de garantias jurídicas contra a arbitrariedade 

requerem a “fria objetividade” racional e formal da administração, contra o livre-

arbítrio e à graça; todavia, essas mesmas objetividade e igualdade possuem a 

outra face da moeda, colidentes com os princípios democráticos, quando se fala 

em tratar  igualmente os desiguais (igualdade material). 

Considerando-se a democracia “um conjunto de regras que 

estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais 

procedimentos” (BOBBIO, 2004 p.30), e sendo pressuposto de garantia das 

liberdades fundamentais, a partir do momento em que se estabelece esse grupo 

decisório, mesmo que de forma democrática, esse grupo acaba por presumir 

como coletivo o interesse que lhe é particular, ou pelo menos restrito ao grupo. E 

por isso Norberto Bobbio (2004, p. 33) afirma que a democracia está se tornando 

um regime autocrático. 

Esse autor (BOBBIO, 2004, p. 38) entende que a forma representativa 

de democracia é a única existente, e que, portanto, não há como não se enfrentar 

o problema das elites no poder (e sua burocracia). A questão não passaria por 

combater as elites, mas sim, em garantir que várias elites concorram entre si pela 

a conquista do poder. O problema no Brasil é a forte presença estamental, pois, 

quando muito se evidencia um grupo ideológico distinto, cujos interesses diferem, 

acaba por ser amortizado e anulado devido às inúmeras manobras políticas de 

aliciamento para colaboração dos grupos antagônicos, tais como as coalisões e o 

loteamento de cargos estratégicos de confiança, como se tem visto no governo do 

Partido dos Trabalhadores, que vem se guinando, paulatinamente, da esquerda ao 
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centro. A presença do estamento é tão forte que essas manobras tornaram-se 

necessárias para a viabilidade e manutenção desse partido no governo. O 

caminho para a democracia ainda é longo por aqui. 

Na ausência de grandes antagonismos, a melhor forma de se garantir  o 

respeito aos direitos de liberdade está no direito de controle, e no âmbito do 

Judiciário, é essa a proposta do Conselho Nacional de Justiça. 

BOBBIO (2004, p. 153) acrescenta que as relações de poder na 

sociedade atual vem mudando seu eixo indivíduo-Estado para grandes 

organizações-Estado, alterando, inclusive, o fiel da balança, já que o poder, que 

ora pendia para o Estado, hoje em dia já pode pender para grandes organizações 

econômicas, nivelando o Estado ao mesmo status, com o perdão do trocadilho, a 

essas corporações. O filósofo acrescenta: 

 

A proposta de um novo pacto social (...) nasce exatamente da 
constatação da debilidade crônica que dá provas o poder público – da 
crescente ingovernabilidade das sociedades complexas. (...) Os 
indivíduos não se contentam mais em pedir, em troca de sua obediência, 
apenas a proteção das liberdades fundamentais e da propriedade 
adquirida através das trocas, mas passam a pedir que venha inserida no 
pacto alguma cláusula que assegure uma equânime distribuição da 
riqueza, para com isso atenuar, se não mesmo eliminar as desigualdades 
dos pontos de partida. (BOBBIO, 2004, p. 152) 

 

Entre esses potentados quase soberanos,desenvolvem-se contínuas 

negociações que constituem a verdadeira trama das relações de poder na 

sociedade contemporânea, na qual o governo “soberano” no sentido tradicional da 

palavra, cujo posto 

Note-se que o antagonismo dessa pretensa democracia no Judiciário, 

pautada pela igualdade material do caso concreto, espaço no qual o jurisdicionado 

objetiva a composição dos conflitos, guiada na consideração de sua perspectiva 

pessoal. Qualquer decisão tendente à eliminação dos interesses pessoais torna-se 

um gerador de insatisfação em potencial. 

Nesses casos, temos dois valores em conflito: a consideração acurada 

do caso concreto e das realidades pessoais, que colidem com outro valor 

igualmente caro ao jurisdicionado: a celeridade. 
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Há de se considerar a organização burocrática uma estrutura de 

dominação praticamente inquebrantável. Segundo Weber, “torna-se cada vez mais 

utópica a idéia de sua eliminação”, uma vez que além de não haver atualmente 

alternativa melhor, o funcionário individual dificilmente se desprenderá do aparato 

do qual faz parte: 

Somente funcionários economicamente independentes, isto é, 
pertencentes a camadas possuidoras, podem dar-se ao luxo de arriscar a 
perda do cargo, ao que se pode concluir que o recrutamento em 
camadas não possuidoras aumenta o poder dos senhores. (WEBER, 
2000, p. 227). 

 

Thiry-Cherques ressalta a contribuição da estrutura burocrática na 

formação da sociedade pós-moderna como produto da denominada racionalidade 

formal proposta por Weber, como podemos observar: 

 
A racionalidade formal concerne às estruturas de dominação (legais, 
econômicas e burocráticas e não considera os interesses e qualidades 
individuais [...]. Weber reconheceu na racionalização o avanço do 
processo civilizatório, mas também as sementes da perda da 
individualidade e da liberdade identitária. [...] Racionalização 
compreende tecnificação do trabalho, burocratização das relações, 
padronização da sociedade [...]. Para Weber, a institucionalização da 
racionalidade não leva ao progresso, mas à unificação sistemática de 
tudo que é controlável. (THIRY CHERQUES, 2009, p. 902). 
 

O Estado encontra sua configuração na organização das funções das 

administrações públicas. Peso e abrangência do aparelho do Estado dependem 

um do outro na medida em que a sociedade se serve do “medium” do direito para 

influir conscientemente em seus processos de produção.  

O sociólogo Boaventura Santos observa que o Estado é a 

institucionalização do poder, mas esta não significa apenas existência de órgãos, 

ou seja, de instituições com faculdades de formação da vontade; significa também 

organização da comunidade, predisposição para os seus membros serem 

destinatários dos comandos vindos dos órgãos do poder. Comunidade e poder 

estão, dessa forma, juridicamente organizados (SANTOS 2010, p. 165). 
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O professor Edson Neves identificou o aparato burocrático como uma 

base de sustentação de poder, emanado sob três facetas: político, econômico e 

ideológico, na qual político é o poder que se encontra em condições de recorrer 

em última instância à força, porque dele detém o monopólio. O econômico é o 

poder da riqueza que o detentor utiliza para induzir os que não adotam 

determinada postura; e, finalmente, o ideológico é o exercício de influência sobre o 

comportamento alheio e a indução à ação. (NEVES, 2008, p.17). 

Atualmente, o aparato burocrático acaba por assumir tarefas de 

provisão, regulação política e prestação de serviços. Jurgen Habermas observa 

que a relação autoritária da administração com seus clientes foi substituída há 

muito tempo por uma relação de direito administrativo controlada pelos tribunais, a 

qual sujeita os dois lados. Além disso, uma ampliação da reserva legal estendeu o 

domínio de competência da Justiça Administrativa (HABERMAS 2003, p.174). 

Apesar de ter sido identificada como o meio mais próximo de se tentar 

manter o tênue fio de equilíbrio da democracia, por meio de mecanismos como a 

profissionalização, a impessoalidade, a meritocracia, a seleção pública e universal 

para o combate à ocupação patrimonial dos cargos públicos a padronização dos 

procedimentos e a racionalização da administração pública, esses mecanismos 

não sanam a necessidade de controle democrático ao longo do mandado dos 

ocupantes dos cargos públicos, limitando-se à posse.  

Daí surge a necessidade do controle perene, exercido por órgãos, 

também de estrutura burocrática, que, no caso brasileiro, vem sendo o Ministério 

Público, os Tribunais de Contas, os Controles Internos, o Conselho Nacional de 

Justiça, visto que este último é  enfoque desta dissertação. O objetivo desses 

órgãos de controle é o incremento da democracia, através do incentivo à 

transparência, à responsabilização (“accountability”) e controle de governantes e 

de resultados – estes últimos o objeto deste estudo –, corporificados nas metas do 

Conselho Nacional de Justiça. 
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Evolução histórica do Estado moderno: 

 

Insta traçar um breve panorama da evolução do Estado moderno, e a 

forma como a democracia e a Justiça foram se desenvolvendo ao longo dos 

tempos, para maior clareza no entendimento do quadro geral. 

Na Grécia, matriz do pensamento político ocidental, a polis se 

caracterizava pela prevalência do fator pessoal, pouca importância do fator 

territorial, diversidade de formas de governo, deficiência ou inexistência da 

liberdade fora do Estado. Ainda não havia a ideia de indivíduo, pois a pessoa não 

era um valor em si, livre do poder público, de modo que se sujeitava 

completamente à autoridade do conjunto. É na Grécia que o poder político é, pela 

primeira vez, questionado e objeto de especulação intelectual. 

Em Roma, se desenvolve a noção de poder político, como poder 

supremo e uno, e começa a haver uma consciência da separação entre o poder 

público e o indivíduo, expandindo-se a ideia de cidadania e gerando os primeiros 

regramentos de relações com estrangeiros.   

Com o feudalismo a hierarquia social passa a se traduzir em relações 

contratuais entre soberanos e vassalos – de maneira que a realeza se limita a um 

título –, e o poder se legitima na segurança oferecida pelo soberano. Assim, o 

poder privatiza-se, por meio de mecanismos como a investidura hereditária, direito 

de primogenitura e inalienabilidade do domínio territorial. Essa concepção 

patrimonial do poder acabará por subsistir até, praticamente, o constitucionalismo.  

As primeiras cidades que surgem, o fazem à margem de qualquer 

estrutura administrativa centralizada, em torno dos castelos medievais, inexistindo 

relação imediata entre o Rei e seus súditos. Já o direito medieval legitima a 

desigualdade: 

Como um todo, o Direito Medieval caracterizou-se por reconhecer a 
desigualdade social e tratar com desigualdade e proteção os privilégios, 
por meio de um modo de proteção injusto e que tem seus efeitos 
amenizados pelo próprio reconhecimento da desigualdade, ao passo que 
o direito moderno, de característica liberal-individualista assenta-se na 
abstração que oculta as condições sociais concretas. Afirma a pretensão 
de ser um direito igual, pressupondo a igualdade dos homens a partir da 
desconsideração das condicionantes sociais concretas e produzindo leis 
gerais, abstratas e impessoais. (NEVES, 2008, p. 130). 
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A concepção do que se convencionou chamar “Estado moderno” se deu 

na Idade Média, através de uma série de fatores a serem abordados. Inicialmente, 

vale lembrar que o enfraquecimento da influência da Igreja e a consequente 

dessacralização da política representaram grandes contributos para se delinear a 

nova forma de Estado, que já não sustentava a teoria dos dois gládios: um 

temporal, dos reis; e outro espiritual, dos papas, sendo a esfera espiritual superior 

à terrena. 

Com o crescimento demográfico e a dominação da natureza pelo 

homem, a autoridade passou a se organizar de forma mais racional, através de 

uma estrutura burocrática, administrada pelo Estado. A família teve sua força de 

inserção social enfraquecida, e o Estado passou a legitimar o exercício do poder, 

emanando as regras, e organizando politicamente as dominações de classes. 

Nesse tempo, a autoridade era justificada pelas leis, pela tradição e pela ética 

cívica. Dá-se, então, o Estado moderno, pelos finais da Idade Média, que 

desenvolverá a atual configuração da comunidade internacional, que se formou na 

Europa a partir do século XVII. 

Jorge Miranda caracteriza o Estado moderno através da complexidade, 

consistindo esta na centralização do poder, multiplicação e articulação de funções, 

diferenciação de órgãos e serviços, o enquadramento dos indivíduos em termos 

de faculdades, prestações e imposições, a institucionalização, como a dissociação 

entre a chefia, a autoridade política, o poder e a pessoa que em cada momento 

tem o seu exercício. A fundamentação de poder, não nas qualidades pessoais do 

governante, mas nas leis do Direito que o investe como tal. Permanência no poder 

(como ofício, e não como domínio) para além da mudança de titulares, e sua 

subordinação à satisfação de fins não egoísticos, a fim de privilegiar o bem 

comum. A institucionalização como a criação de instrumentos jurídicos de 

mediação e de formação da vontade coletiva. A coercibilidade como o monopólio 

da força física, a autonomia. E, por fim, a sedentariedade como a ligação do poder 

a um espaço (MIRANDA, 2002, p.35-36). 
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O historiador Van Caenegam observa que outro fator que contribuiu 

para a sedimentação do Estado foi a separação das esferas público e privada, em 

resposta à confusão entre as finanças do Estado e as das famílias reais. A 

exigência de prestação de contas por parte de uma classe burguesa embrionária, 

infiltrada nos Parlamentos, gerou maior responsabilidade do Estado. Vejamos: 

 

[...] criados pela coroa como órgãos de consulta e de angariação de 
fundos, a sua função primária era ouvir as declarações políticas do rei, 
dar a elas o seu aval e fornecer os meios financeiros necessários. E 
pouco a pouco, os parlamentos abandonariam essa função passiva, 
estabelecendo objetivos jurídicos autônomos, o que conduziu à sua 
participação na legislação. Tinham também uma competência judicial [...]. 
Foi através do seu controle sobre a disponibilização de verbas que os 
parlamentos se envolveram ativamente nos assuntos 
políticos.(CAENEGAM, 2009, p.112). 

 

A centralização política, exercida pela figura do rei, acarretou o 

fortalecimento dos domínios soberanos por meio de unificação territorial e 

delegação de tarefas administrativas, fiscais, judiciais e militares a um assalariado 

nomeado pelo monarca, ocasionando, assim, a profissionalização dos serviços de 

Estado e sua consequente burocratização. 

Surge daí uma preocupação com a segurança social. Os primeiros 

funcionários, apesar de não responderem por seus atos, deveriam proceder 

segundo as normas pré-fixadas, o que conferia certa estabilidade às relações 

sociais.  

Sequência natural ao fortalecimento do rei e à unificação do território foi 

o Estado absolutista, no qual ocorre a máxima concentração do poder no 

monarca. As regras são, majoritariamente, vagas, raras, parcelares e não escritas. 

É nessa fase que se começa a desdobrar o Estado soberano em Fisco, 

possibilitando o litígio com os particulares.  

Numa primeira fase do Absolutismo, a monarquia afirmava-se de 

“direito divino”, governando pela graça de Deus, cuja autoridade se revestia de 

fundamento religioso. Essa fase foi precedida pelo “despotismo esclarecido”, 

também denominado “Estado de polícia”, quando se passa a atribuir uma 

fundamentação racionalista do poder, e não mais apenas religiosa. O Estado 
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torna-se uma associação para a consecução do interesse público. Surgem os 

exércitos nacionais, reforma-se a Justiça e consolida-se a função pública. 

Incrementa-se o capitalismo, primeiro comercial, depois industrial, e a burguesia 

sobressai-se. 

É nesse momento que as solenes declarações de direito transmutam-se 

em práticas implementadas pelo Estado, e que as funções estatais aprimoram-se, 

destacando-se o Judiciário, de forma que a “grande conquista do Estado 

Democrático é justamente a de oferecer a todos uma justiça confiável, 

independente, imparcial, e dotada de meios que a faça respeitada e acatada pela 

sociedade”, nas palavras de Humberto Theodoro Junior, que continua: 

Superada a enorme crise político-social da 2ª Guerra Mundial, aspirava-
se, cada vez mais, a uma tutela que fosse pronta e mais consentânea 
com uma justa e célere realização ou preservação de direitos subjetivos 
violados ou ameaçados, por uma justiça que fosse amoldável a todos os 
tipos de conflito jurídico e que estivesse ao alcance de todas as camadas 
sociais [...]. (THEODORO JUNIOR, 2005, p. 64). 

A ideia de acesso à Justiça evoluiu paralelamente à passagem da 

concepção liberal para a concepção social do Estado moderno. Na fase liberal, a 

participação do Estado restringia-se à enumeração formal dos direitos. No século 

XX, com a evolução do Estado Social de Direito, a tônica passa a ser a efetivação 

dos direitos. 

O Estado de Direito surge da ebulição do Iluminismo, do contratualismo 

e do individualismo. A tradição dá lugar ao contrato social; súditos, a cidadãos. 

Essa manifestação estatal assenta-se na limitação do poder, na garantia dos 

direitos dos cidadãos, na divisão do poder, na dissociação entre titularidade e o 

exercício do poder.  

Com o desenvolvimento do capitalismo e a sedimentação econômica de 

uma classe burguesa, independente do Estado, começa a se delinear uma 

despolitização social e uma anonimização da dominação de classe. O Estado, 

externamente, passa a servir de instrumento garantidor da integridade territorial, 

soberania e competição da economia interna no mercado internacional. 

Internamente, o Estado assegura estados de produção e consumo, aparelhamento 

social e coordenação de ações estratégicas-utilitaristas, visando ao bom 

funcionamento do mercado, numa estrutura oligopolista. (MIRANDA, 2002, p. 81) 
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A realidade atual, em decorrência dos efeitos do mercado globalizado, 

reflete estados cada vez menos atuantes na regulação econômica e social, 

assegurando apenas as condições básicas de produção. Esses estados se 

sustentam por meio de processos de democracia formal, nos quais o processo 

político e a participação dos cidadãos é exercida de forma pontual e desassociada 

de qualquer ideologia, a ponto de exorcizar-se qualquer questionamento quanto às 

contradições do sistema. As instituições formais ditas democráticas são geradas 

pelo próprio sistema administrativo, mas sem qualquer participação dos cidadãos, 

e a cidadania limita-se a seu conceito passivo. (MIRANDA, 2002, P. 81) 

Noberto Boobio (2004, p. 151) enxerga que o Estado moderno mudou 

seu eixo de atuação, guinando seu enfoque da legislação para a administração, da 

proclamação e aplicação do Direito para a elaboração e execução de programas 

de ação, como os propostos pelo Conselho Nacional de Justiça, vez que a 

finalidade do Estado já não é mais a conservação da sociedade, mas sua 

transformação. 

O filósofo Habermas acrescenta o debate, lembrando que a noção de 

Estado vem se reconfigurando em função da mudança de posição nas relações 

com seu súditos, despojando-se de seu iuris imperii para nivelar-se como mais um 

participante nas negociações com outros entes, cujos poderes se justificam pelo 

capital, não mais pela soberania (HABERMAS 2003, p. 188). 

A questão da soberania também se desloca quando o Estado deixa de 

lidar com cidadãos identificáveis para tratar com corporações destituídas de 

sujeitos, diluindo-se automaticamente os poderes. O poder de Estado passa a 

funcionar quase sempre como uma forma com a qual o poder político se serve. 

O Estado vem se encontrando refém de investimento das grandes 

corporações multinacionais (ou supranacionais), que se conduzem pela 

extraterritorialidade, velocidade de movimentação e mudança, interpondo-se uma 

relação neocorporativista entre administração, organização e sociedade. 

E como bem analisou o pensador alemão, no domínio público 

estruturalmente despolitizado, a necessidade de legitimação é reduzida a dois 

requisitos residuais: o primeiro, privatismo cívico, isto é, abstinência política 
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combinada a uma orientação para a carreira e o lazer; e o consumo, que promove 

a expectativa de adequadas recompensas dentro do sistema (dinheiro, lazer e 

segurança). “O caráter político anônimo da dominação de classes é superada pelo 

caráter anônimo social. As lutas de classe se anulam, limitando-se a negociações 

entre empresas e sindicatos, restando assim os conflitos de classe estagnados e 

latentes.” (HABERMAS, 1994, p.52). 

Max Weber faz uma crítica a essa “democracia’’, lembrando que 

democratização não significa, necessariamente, um aumento da participação ativa 

dos dominados na dominação dentro da formação social. Em relação a isso, 

propõe duas soluções: facilitar e democratizar o acesso aos cargos públicos, a fim 

de impedir a formação de estamentos. A outra solução seria aumentar a influência 

da opinião pública. O sociólogo destaca ainda que “tendencialmente, a 

administração burocrática é sempre uma administração que exclui o público”, o 

que levaria ao paradoxo, considerando que a democracia acaba por fomentar a 

burocracia para existir, embora esta seja de ordem naturalmente excludente. A 

exclusão intrínseca da burocracia não casa com a inclusão necessária da 

democracia (WEBER, 2000, p. 224). 

Mark Bevir apresenta um interessante quadro de evolução e 

desenvolvimento do Estado, como se pode observar abaixo:  

ÃMBITO HISTORICISMO 

DESENVOLVIMENTISTA 

GOVERNO NOVA 

GOVERNANÇA 

Conceito de 

racionalidade 

Civilizacional Econômica e 

sociológica 

Novas teorias da 

governança – escolha 

racional de 

neoinstitucionalismo 

Formação do Estado Estado-nação e/ou 

Estado imperial 

Estado corporativo 

e/ou de bem estar- 

social 

Estado neoliberal 

e/ou em rede 

Setor público Serviço público Burocracia Mercados e redes 

Modalidade de 

accountability 

Governo responsável Accountability via 

procedimentos 

Accountability via 

desempenho 

Fonte: Bevir, 2011, p. 104 
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O Estado brasileiro 

 

Antes de tratarmos da história do Estado brasileiro, é interessante 

destacar a contribuição de Cecília Olivieri quanto à premissa de estudo sobre o 

tema em nosso país: o enfoque de nossos estudiosos foi voltado para a 

construção do Estado, como teremos oportunidade de ver, e para as descuidadas 

condições de democratização da administração pública e de responsabilização 

dos dirigentes públicos (OLIVIERI, 2011, p. 1397). 

O problema do funcionamento dos estados acompanha a própria 

criação dos Estados nacionais e o desenvolvimento da sociedade. No Brasil, a 

colonização deu-se com a administração dos poderes de Estado, com um viés 

personalista, tendendo para a ideia de excessiva privatização do espaço público, 

tendência essa que deixou heranças até os dias de hoje (HOLANDA, 2010). 

Desde o descobrimento que a crescente classe de grandes investidores 

fincou suas raízes no serviço público, utilizando o serviço estatal para consecução 

de seus objetivos e projetos de governo.  

Enquanto o mundo ocidental-europeu evoluía para o capitalismo 

moderno, em terras tupiniquins, como apontou Raymundo Faoro, deu-se o 

sistema pré-capitalista, de domínio patrimonialista, fundamentado no 

tradicionalismo de uma classe de latifundiários, semelhante ao feudalismo, que, 

nas palavras de Weber, seria o primado do irracional (FAORO, 2001, p. 445).  

Em sua análise, o historiador identifica em nosso jogo político 

elementos de tradição, força, carisma e lei, numa forma de domínio articulado 

entre os membros da elite dirigente: “A camada dirigente, aristocrática na sua 

função e nas suas origens históricas, fecha-se na perpetuidade hereditária, ao 

eleger os filhos e genros, com o mínimo de concessões ao sangue novo.” 

(FAORO, 2001, p. 445). 

Raymundo Faoro enxerga nessa classe dirigente a presença do 

estamento, dada sua tendência ao hermetismo e à vitaliciedade no poder, 

vinculada a uma ordem econômica patrimonial (FAORO, 2001, p. 447). Detentora 

de uma supremacia burocrático-monárquica, estamental na forma, patrimonialista 
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no conteúdo (FAORO 2001, p.452), manipuladora da opinião pública e da 

educação, através da projeção de seus valores, em detrimento de outros, 

marginalizados (FAORO, 2001, p. 446), essa elite trata o governo como seu 

“quintal”, servindo o Estado como despenseiro de recursos para o jogo interno da 

troca de vantagens. 

Nesse contexto, sobraria pouco espaço para a atuação de quem quer 

que não seja da elite, reinando a apatia, a inércia, a alienação generalizada, 

usurpada sua soberania em benefício dos gabinetes da burocracia, exercidos pela 

classe dirigente. O povo, seja por comodismo, seja por sentimento de impotência, 

entrega-se inerte à tutela do Estado (FAORO, 2003, p. 448). Ainda segundo Faoro 

(2003), essa postura aponta a contradição: 

Um aparente paradoxo: o Estado, entidade alheia ao povo, superior e 
até insondável, friamente tutelador, resistente à nacionalização, gera o 
sentimento de que ele tudo pode e o indivíduo quase nada é. [...] 
Entende a camada dominante, que a sociedade brasileira não dispõe 
dos instrumentos necessários de cultura e autonomia para o trato de 
seus negócios e para governar-se a si mesma. O dogma, não longe da 
verdade, perde-se num círculo vicioso: o povo não tem capacidade para 
os negócios porque o sistema lhe impede neles participar. (FAORO, 
2001, p. 451-452). 

 

Raymundo Faoro tem o cuidado também de distinguir nossa classe 

dirigente, a qual denomina “patronato”, da aristocracia (estamento superior). 

Aquela seria o aparelhamento, o instrumento pelo qual a elite se expande e se 

sustenta, amparada numa dominação de tipo tradicional, que, em suas palavras: 

“Sua permanência não convence as inteligências, mas domestica as vontades” 

(FAORO, 2003, p. 450).  

Continua sua análise alegando que, devido à formação histórica de 

nosso país, possuiríamos certas peculiaridades que fugiriam às denominações 

tradicionais. Nos primórdios da racionalização da sociedade, dar-se-ia o pré-

capitalismo, também chamado de capitalismo pré-político. Nesta fase, a sociedade 

é vista pelas classes dominantes como algo para explorar e secar, e o povo, como 

um rebanho a se tosquiar. Dar-se-ia um patrimonialismo fundado na dominação 

tradicional. 
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Aponta que a própria formação histórica de nosso país contribuiu para a 

conformação da nossa sociedade. Lembra que o Poder Moderador gerou 

peculiaridades exclusivas em nossas terras, uma vez que o Senado não possuía a 

autonomia que era de se esperar, acabando por sujeitar-se à graça imperial (e aí 

detectamos elementos de uma dominação tradicional, concebida por Weber), e ao 

mesmo tempo, gerando fermento para o crescimento do poder pessoal do 

soberano, o que nos levaria a um tipo de dominação carismática. 

O historiador em comento diferencia duas formas de burocracia: a 

burocracia racional, que ele classifica como “expressão formal do domínio 

racional, própria do Estado e à empresa modernos, e o estamento, que nasce do 

patrimonialismo, e em lugar de integrar, comanda” (FAORO, 2001, p.825). 

Afirma que a burocracia pura seria a racionalização do Estado, o 

simples aparelhamento neutro que possibilita o Estado a exercer suas funções. O 

estamento seria o terreno fértil das autocracias avessas à soberania popular, cujas 

constituições não possuiriam correspondência com a realidade, antes se 

revestindo de um caráter democrático aparentando um pretenso 

constitucionalismo, mas que na realidade apenas legitimaria o poder dos 

estamentos, sem que o povo sequer se desse conta do caráter excludente 

(FAORO, 2001, p. 825).  

Num país em que o Estado é mero legitimador de interesses privados, e 

que a atividade particular, uma extensão da burocracia oficial, certamente sua 

relação com a sociedade não se desenvolverá dessa forma. Grande parte da 

fortuna produzida é absorvida pelo Estado burocratizado, a estrutura patrimonial 

prolonga-se ao longo da história, apropriando as oportunidades de desfrute de 

bens, concessões e cargos, numa confusão do público e o privado. A ingerência 

do poder público vai da gestão direta a regulamentação da economia. A 

burocracia funciona como o formalismo do Estado, sua consciência e vontade. 

A soberania popular seria, pois, uma farsa, e a sociedade se polarizaria 

em detentores do poder e excluídos. As políticas sociais seriam adotadas somente 

para assegurar a adesão das massas, cumprindo ao Estado o papel de 

mantenedor da menoridade popular. O povo desejoso da proteção do Estado, 



20 

 

parasita-o, enquanto o Estado mantém a menoridade popular, pois, a eleição, 

mesmo formalmente livre, lhe reserva a escolha entre opções que ele não 

formulou (FAORO, 2005, p. 837). 

O estamento, nos países que se desenvolveram, evoluiria para o tipo 

racional, industrial, no qual o indivíduo, de súdito, passa a cidadão, e o Estado, de 

senhor, servidor, guardião das garantias individuais. A lei permeia a relação 

Estado-sociedade, legitimando os poderes estatais como expressão da vontade 

geral institucionalizada. 

Esse foi o trajeto seguido pelos países que passaram por uma 

revolução industrial, numa evolução gradativa pautada pela marcha histórica. 

Todavia, nos países retardatários onde se enquadra o Brasil, essa evolução não 

se deu de forma gradativa e natural, caindo de paraquedas aos trancos e 

barrancos, adotando as técnicas e as estruturas capitalistas sem as respectivas 

mudanças de mentalidade. O processo seria mais imitador que criativo: 

 
Nessa incorporação de retalhos, na qual se juntam peças anacrônicas e 
idéias de vanguarda, a conduta vai desde o macaquear imitativo até ao 
cuidado de dotar o pais dos benefícios técnicos das nações adiantadas 
[...]. O processo, todavia, gera mal-estar íntimo, com os modernizadores 
atuando sob o pressuposto da incultura, senão da incapacidade do povo, 
e o povo sem convívio íntimo com aqueles, quebrados os vínculos de 
solidariedade espiritual. (FAORO, 2005, p. 835). 

 

Ou seja, manteve-se uma sociedade estamental, confundida entre o 

setor público e o privado, amparada no patrimonialismo, que acabou por moldar o 

modelo externo ao capricho de seus interesses, imprimindo um caráter único ao 

capitalismo recém-chegado. Faoro (2005, p. 824) bem analisa: 

 
O patrimonialismo pessoal se converte em patrimonialismo estatal, que 
adota o mercantilismo como a técnica de operação da economia. [...]. 
Capaz de comerciar, ele adquire feição especulativa mesmo nas suas 
expressões nominalmente industriais, forçando a centralização do 
comando econômico num quadro dirigente.  

 

É a partir dessa observação que Faoro cunha a denominação 

“estamento burocrático”, que foi a forma como a nossa sociedade absorveu e 

transformou, conforme seus interesses e realidade, a burocracia concebida por 
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Weber. Esse “estamento burocrático”, diverso da racionalidade burocrática, 

fundada em dominação legal, neutralidade e impessoalidade, se baseia em 

domínio patrimonialista (e não transitório), com aparência democrática, mas de 

verdadeiro caráter autocrático, alienado de soberania popular. 

Nesse pitoresco sistema concebido pelo historiador, a política é 

centralizada, com a neutralização de ações sediciosas; a política de bem-estar 

social é adotada em circunstâncias de risco, para assegurar a adesão das 

massas. A atividade particular, nas grandes corporações, torna-se uma extensão 

da burocracia oficial, da qual depende e serve. Como bem resumiu Joaquim 

Nabuco, é o exercício de uma política silogística: “É uma pura arte de construção 

no vácuo. A base são teses, e não fatos, o material, idéias, e não homens, e a 

situação, o mundo e não o país, os habitantes, são as gerações futuras e não as 

atuais.” Já as leis têm validade jurídica, mas não se adaptam ao processo político, 

servindo apenas para legitimar o poder exercido. Sérgio Buarque de Holanda 

cunha de “personalismo” essa patrimonialização do espaço público (HOLANDA, 

2010). 

José Murilo de Carvalho, todavia, discorda de Faoro, uma vez que não 

identifica elementos para a caracterização do estamento, e sentencia tampouco 

tratar-se de burocracia à Weber. Vejamos: 

A burocracia imperial não era estamento. Não estávamos num Estado 
feudal, nem mercantilista. Mas também não era máquina moderna de 
administrar, pois o sistema industrial de produção que levou à 
racionalização administrativa para dentro dos modernos Estados 
capitalistas ainda não se estabelecera entre nós. Mas ela possuía 
racionalidade própria, cujo sentido era relevante, menos para a 
administração como tal do que para o sistema político como um todo. 
(CARVALHO, 2006, p. 164). 

 

E segue apontando alguns elementos peculiares de nossa burocracia, 

diversa do tipo ideal de Weber. Indica que, com exceção de algumas poucas 

categorias de funcionários, que ainda disputam o poder entre si, tais como os 

magistrados, os militares, o clero, a maior parte de nosso corpo de funcionários 

não goza de estilo próprio de vida, nem de privilégios legais, nem de mecanismos 

de proteção de sua classe e autonomia (CARVALHO, 2006, p. 165). 
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O serviço público acabou absorvendo todos os extratos sociais não 

absorvidos pelo mercado, além de ser, até hoje, ambição dos marginalizados pelo 

sistema, que, ironicamente, são aqueles que poderiam vir a ser os mais prováveis 

e capazes opositores do sistema. A própria engrenagem amortiza e acaba por 

neutralizar suas fontes de potenciais tensões: 

O governo trazia para a esfera pública a administração do conflito 
privado mas ao preço de manter privado o conteúdo do poder. Os 
elementos não pertencentes à camada dirigente local eram excluídos da 
distribuição dos bens públicos, inclusive da justiça. O arranjo deu 
estabilidade ao Império, mas significou, ao mesmo tempo, uma séria 
restrição à extensão da cidadania, e portanto, do conteúdo público do 
poder. (CARVALHO, 2006, p. 159). 

 

Outra contribuição valiosa que José Murilo traz a esse estudo é a 

demonstração da importância da atuação da elite na imposição dos valores de 

nossa sociedade, e da manutenção do sistema. Em suas palavras: “ Em geral, a 

homogeneidade ideológica funciona como superadora de conflitos intra-classes 

dominantes e leva a regimes de compromisso ao estilo da modernização 

conservadora.” (CARVALHO, 2006, p. 35). 

Mas como conseguir essa homogeneidade ideológica apontada por 

Carvalho? Ao se atentar para o fato de que a elite se preparava e se formava nas 

faculdades europeias, mais especificamente em Coimbra, fica fácil supor que 

havia sim, uma supremacia e unicidade de valores: 

 
A elite brasileira, sobretudo na primeira metade do século XIX, teve 
treinamento em Coimbra, concentrado na formação jurídica, e tornou-se, 
em sua grande maioria, parte do funcionalismo publico, sobretudo na 
magistratura e no Exercito. Essa transposição de um grupo dirigente 
teve talvez maior importância que a transposição da própria Corte 
portuguesa e foi fenômeno único na America. (CARVALHO, 2006, p. 37). 

 

A questão da unicidade de formação foi decisiva para a sedimentação 

da hegemonia de nossa classe dirigente e, consequentemente, da condução da 

política do país e de todo um sistema de valores, que traduziam a ideologia dessa 

classe social. Logicamente que essa realidade acarretava consequências de 

ordem prática, tal como a total falta de identidade desses valores e políticas com 

todo o resto da população que não se incluía nessa elite (a maioria), além da 
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exclusão dessa classe na condução das escolhas políticas e da ocupação dos 

cargos burocráticos de poder (restando-lhes, todavia, a “baixa burocracia”). Esses 

sintomas reverberam até os dias de hoje. 

O recrutamento desses dirigentes se dava, não por acaso, entre os 

bacharéis de direito recém-saídos das salas de aula de Coimbra, gerando, assim,  

uma maneira homogênea de pensar, eis que: “na medida em que o recrutamento 

de uma determinada elite política delimite aos membros de algumas poucas 

ocupações, aumentarão os índices de homogeneidade ideológica e de habilidades 

e interesses”. Como apontado: 

Se a elite era muito pouco representativa da população em geral em 
termos educacionais, também o era em termos ocupacionais [...]. Essa 
grande limitação das fontes de recrutamento já era em si um fator de 
homogeneização da elite na medida em que ficava de fora vastos 
setores da população. (CARVALHO, 2006, p. 98).   

 
O Direito seria a expressão da vontade daqueles que detém o poder 

estatal, e que em sendo a classe dominante aquela que detém o poder, logo, o 

domínio dessa classe se substancia em suas relações, não apenas entre si, como 

também com um tipo de conhecimento que legitime seu poder. Esse tipo de 

conhecimento só poderia mesmo ser o Direito, e na medida em que referido 

conhecimento é exclusivo de determinado grupo, é evidente que esse grupo 

detém grande parcela de poder. Esse grupo é consubstanciado nos bacharéis em 

Direito: 

[...] uma característica muito especifica dos bacharéis em Direito: eles 
participam de um mesmo universo de linguagem, conformam, no fundo, 
uma mesma profissão, fazem parte da intelligentsia profissional da lei. 
Fazem ao mesmo tempo parte da burocracia do Estado, com tudo o que 
isso implica e, por sua vez, são, enquanto advogados, intermediários 
entre o aparelho de Estado e o cidadão. O Estado tem sido sempre 
patrimônio de alguma classe privilegiada: a classe sacerdotal, a nobreza, 
a burguesia; e ao final, quando todas as demais classes se esgotaram, 
entra em cena a classe burocrática e então o Estado cai – ou se eleva, se 
o preferis assim – ao estatuto de uma máquina. Mas para a salvação do 
Estado é absolutamente necessário que exista uma classe privilegiada, 
com interesse em manter sua existência. (SIMÕES,2010, p.49-50). 

 

O capitalismo moderno acarretou uma certa racionalidade e ordem nos 

lugares em que se desenvolveu, de modo que, a despeito de todas as críticas ao 

sistema, trouxe uma mudança de perspectiva no relacionamento sociedade-
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Estado. O indivíduo, de súdito, passa a cidadão, conforme mencionado, e o 

Estado, de senhor, a servidor e garante das liberdades individuais, subordinado ao 

primado da lei. 

Não se pode olvidar, pois, que desde a época da colonização, pode-se 

observar uma tendência à patrimonialização do espaço público, com a divisão da 

colônia em capitanias hereditárias, apesar de subsistirem instituições de 

centralização do poder da metrópole, tais como o Conselho Ultramarino e a Igreja 

Católica (ABRUCIO, 2011, p. 29). 

A vinda da Família Real para o país, em 1808, acabou por fortalecer o 

poder do Império, junto com as reformas de Marquês de Pombal. É a partir dessa 

época que se iniciou o processo de organização de uma burocracia consistente no 

país, que se confunde com a organização da elite brasileira. 

Através das políticas de Pombal, houve incentivos para que essa classe 

emergisse a fim de exercer a liderança político-administrativa na incipiente 

burocracia colonial. A formação homogênea em Coimbra, principalmente, acabou 

por gerar uma nova elite de brasileiros, também de propósitos homogêneos, 

pronta para exercer os altos postos de comando e organizar um projeto de nação 

(CARVALHO, 2003). 

Nessa fase, a burocracia teve relevância no Conselho de Estado, órgão 

de assessoria do Imperador. Ainda não era totalmente meritocrática, pois não 

havia carreiras estruturadas, tampouco concurso público. O mérito ocupava o 

mesmo espaço do prestígio e do apadrinhamento, formando dois universos 

paralelos de burocracia, universos estes que subsistem até hoje, apesar da forte 

predominância meritocrática (ABRUCIO, 2011, p. 31). 

Em 1930, Vargas inaugurou uma nova era para a burocracia, pois ao 

aumentar a atuação do Estado nos campos econômico e social, em nome de um 

projeto de modernização nacional-desenvolvimentista, aumentou-se 

necessariamente a atuação da burocracia. 

O projeto de Vargas prescindia de uma burocracia altamente 

competente e preparada para realizar seu projeto de nação, priorizando os 

objetivos de Estado aos laços pessoais. Nesse contexto, é realizada a primeira 
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reforma administrativa com vistas ao desenvolvimento de uma estrutura 

burocrática weberiana: meritocrática, profissional e universalista, com um aparato 

estatal racionalizado. 

Essa reforma ocorreu em 1938, através da criação do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP), cujos objetivos mais prementes eram a 

modernização da gestão pública e a criação de um Estado eficaz, levando 

consequentemente à Reforma Administrativa. Apesar dos benefícios desses 

objetivos, a instituição tinha um outro lado: suas raízes eram autoritárias e 

centralizadas, eis que oriundas do Estado Novo (ABRUCIO, 2011, p. 35-37). 

Desse viés autoritário derivam tanto o DASP como mecanismo de 

controle político, buscando a “uniformização” dos aliados e a perseguição dos 

adversários, como também uma forma burocrática que não é integralmente 

pública – isto é, responde mais pelos desígnios do governo do que da sociedade 

(ABRUCIO, 2011, p. 41). A primeira grande reforma do país não envolveu 

negociação com a classe política e setores sociais, de modo que o paradigma 

reformista vencedor foi totalizante e autoritário. 

Isso quer dizer que essa proposta modernizadora não teve a força de 

alterar as estruturas e os interesses paternalistas e agrários. O Estado Novo 

precisava manter uma parcela de sua burocracia subordinada aos favores 

pessoais, a fim de angariar o apoio das elites. 

Essa convivência gerou confrontos. A solução ocorreu com a criação de 

“ilhas de excelência”, que Edson de Oliveira Nunes denominou de insulamento 

burocrático, por sua blindagem à troca de favores políticos (clientelismo). Assim, 

havia duas administrações paralelas: uma, subordinada à gramática do DASP, 

meritocrática, weberiana; outra, do jogo político, clientelista (NUNES, 2010). 

Interessante apontar que, na Constituição de 1934 (art. 169, caput), o 

concurso público foi instituído de forma efetiva, apesar de já haver surgido em 

nosso sistema em lei imperial de 1831, porém, sem nenhuma aplicação. 
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Juscelino Kubitschek (1961-64), para a consecução de seu Plano de 

Metas, aproveitou a estrutura daspiana do governo precedente, mantendo os bons 

funcionários existentes e a estrutura insular/clientelista, para concretizar seu 

projeto de governo, e manter o apoio político, respectivamente. 

Já o regime militar lançou os Planos Nacionais de Desenvolvimento, e 

com isso a burocracia ganhou grande destaque. Com suas características 

autoritárias, a ditadura militar aumentou o tamanho e o poder de intervenção do 

Estado como nunca antes em nossa história (ABRUCIO, 2010, P. 48-49).  Com o 

Decreto-Lei 200/67, o regime buscava tornar o Estado mais ágil para expandir 

suas ações, através da descentralização administrativa (desconcentração). 

Todavia, como bem acrescenta Fernando Luiz Abrucio, havia uma contradição: ao 

mesmo tempo que promovia a descentralização, a política era autoritária e 

fortemente centralizadora (ABRUCIO, 2010, p. 50). 

Como essa reforma não se fez acompanhar de mecanismos de aferição 

de desempenho, acabou por fracassar ao tentar criar uma estrutura de 

coordenação. Outro problema que se pôde detectar foi o isolamento da burocracia 

de qualquer controle público, sob o argumento da supremacia tecnoburocrática. 

Ora, esse problema acabou por gerar o surgimento de outros, tais como: o 

favorecimento de determinados setores econômicos, o tráfico de interesses e, no 

limite, a corrupção (ABRUCIO, 2010, p. 51). 

Nessa época, houve uma importante iniciativa de melhoria/evolução 

administrativa com o Programa Nacional de Desburocratização, proposto pelo 

Ministro Hélio Beltrão, em 1979. O programa visava a facilitar o acesso do cidadão 

a seus direitos, e uma de suas soluções para isso era através da racionalização 

da papelada. Meio que previu as questões da chamada “Nova Gestão Pública”, e 

as ideias da Constituição de 1988 e da Reforma Bresser. Todavia, não houve 

muita adesão, por resistência das classes dirigentes, militares e burocrática: 

 
Algumas poucas ações foram adiante, mas a resistência dentro do 
governo enterraram a maior parte das propostas, pois os políticos 
situacionistas e militares temiam os seus efeitos democratizantes, 
enquanto a burocracia temia perder o seu poder de criar e interpretar os 
procedimentos” (ABRUCIO, 2010, p.53). 
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Com o fim do regime militar, o foco voltou-se para a correção dos erros 

do período, e acabou por não se buscarem novas soluções para os novos 

desafios que se apresentavam, como lembra Luiz Fernando Abrucio: 

 
Contribuiu para isso o fato de o regime autoritário ter sido pródigo em 
potencializar problemas históricos da Administração Pública brasileira, 
como o descontrole financeiro, a falta de responsabilização dos 
governantes e burocratas perante a sociedade, a politização indevida da 
burocracia nos estados e municípios, além da fragmentação excessiva 
das empresas públicas, com a perda de foco na atuação governamental. 
Mas o olhar mais para o passado do que para o presente/futuro, 
atrapalhou o processo reformista na Nova República. (ABRUCIO, 2010, 
p. 54). 

 
No Governo Sarney, houve algumas ações importantes para a 

organização da Administração, tais como a criação da Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP), com o fito de profissionalizar e capacitar os 

servidores, e o reordenamento das contas públicas, com a criação da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN). 

Entretanto, essas mudanças não afetaram de modo substancial a 

Administração, pois os ministérios andavam inchados devido à transição; era 

preciso agradar a todos. Apesar da criação de novas estruturas, estas não 

puderam operar de forma plena para se evitarem os conflitos. 

Somente com a Constituição de 1988 operaram-se mudanças mais 

profundas, sendo esta a primeira constituição do país a reservar um capítulo 

somente à Administração Pública. Luiz Fernando Abrucio aponta três aspectos 

positivos e negativos nessa iniciativa: a democratização do Estado, com o 

fortalecimento do Controle Externo, a transparência governamental, a introdução 

do princípio da publicidade como um imperativo do Poder Público. A 

descentralização, que foi uma forma encontrada para aproximar o governo dos 

cidadãos, aumentando sua participação. Já a instauração do concurso público 

obrigatório, como forma de acesso a cargos públicos (artigo 37, incisos II e III), foi 

outro grande passo no sentido não apenas da profissionalização meritocrática do 

serviço público, como também para o acesso de todos os cidadãos a esses cargos 

(ABRUCIO, 2010, p. 56). 
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Em 1995, foi concebido também o Plano Diretor, que objetivava 

reformular as relações entre Estado, mercado e sociedade, e pendia para uma 

tendência liberal, orientada para o mercado (market-biased). Dividia-se em cinco 

linhas, conforme indica Alexandre Veronese: ajuste fiscal, construção de um novo 

modelo econômico, a reforma administrativa, reforma da previdência e aumento 

da governabilidade. Dessas, a linha que vem interessar nesse trabalho é a da 

reforma administrativa, cujo objetivo era de superação do modelo da 

administração pública burocrática, conivente com os desvios e capturas do 

aparelho estatal pelos interesses privados e corporativos. (VERONESE, 2011, 

p.33). 

Porém, para cada um desses avanços, Luiz Fernando Abrucio tece 

algumas críticas, lembrando que, quanto à democratização do Estado, os 

Tribunais de Contas – grandes instrumentos de controle e “accountability” – pouco 

avançaram no controle dos governantes, pois seus conselheiros, por serem 

indicados politicamente, não possuem grandes autonomias, isso quando não 

estão vinculados de forma patrimonialista. No caso da descentralização, lembra 

que houve uma proliferação exagerada de municípios e poucos incentivos à 

cooperação intergovernamental, dando-se até o oposto – uma acirrada disputa 

entre governos, no que tange à repartição orçamentária (ABRUCIO, 2010, p. 57). 

Pouco a pouco, esses problemas foram se tornando evidentes para a 

população, até que, com a era Collor, ficou patente que a Constituição não havia 

resolvido uma série de problemas a que se havia proposto. Orientou-se, então, o 

debate público para o engodo do Estado mínimo, como se fosse a panaceia de 

todos os problemas, e que na realidade revelar-se-ia o contrário: 

Houve o desmantelamento de diversos setores e políticas públicas, além 
da redução de atividades estatais essenciais. Como o funcionário 
público foi transformado no bode expiatório dos problemas nacionais, 
disseminou-se uma sensação de desconfiança por toda a máquina 
federal. (ABRUCIO, 2010, p. 59). 

 
A gestão de Fernando Henrique Cardoso já foi marcada pelo 

reconhecimento dos defeitos da Constituição de 1988, e no investimento de uma 

nova gestão pública, inspirada em tendências internacionais, orientada pelo 
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ministro Bresser-Pereira. Algumas de suas medidas foram as emendas 191 e 20,2 

que limitaram o orçamento para o funcionalismo, introdução ao Princípio da 

Eficiência, e maiores possibilidades de controle do Estado pela sociedade, com a 

aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, além das modificações 

previdenciárias. 

A Reforma Bresser concebeu um novo modelo de gestão, voltado para 

resultados (modelo gerencial). Interessante notar a observação de Luiz Fernando 

Abrucio, por tratar-se de situação semelhante a que está na pauta do dia, qual 

seja, da aceitação (ou não aceitação) do Conselho Nacional de Justiça pelo 

Supremo Tribunal Federal, por motivos similares: 

Os parlamentares temiam a implantação de um modelo administrativo 
mais transparente e voltado ao desempenho, pois isso diminuiria a 
capacidade de a classe política influenciar a gestão dos órgãos públicos 
pela via da manipulação de cargos e verbas. [...]. Em suma, a Reforma 
Bresser não teve força suficiente para sustentar uma reforma da 
Administração Pública ampla e, principalmente, contínua. (ABRUCIO, 
2010, p. 62). 

 
A história se repete e as elites continuam se opondo à perda de suas 

benesses e prestígio. 

O governo Lula deu continuidade às iniciativas de modernização 

administrativa do governo anterior, valorizando a Controladoria Geral da União e a 

Polícia Federal, tratando de importantes instrumentos de combate à ineficiência e 

à corrupção. Mantêm-se o amplo loteamento dos cargos públicos e uma forte 

politização da Administração Indireta. 

O que se pôde observar, ao longo deste capítulo, foi uma luta pelo 

poder pelas elites dominantes em nome da democracia (!), paradoxo que se 

traduz em conflito entre burocratização e democratização pelo Conselho Nacional 

de Justiça, que acaba por reproduzir mais um palco de disputa de poderes, dada a 

ausência de inovação em sua composição e investidura. 

                                                 
1
 Emenda 19 de 04 de junho de 1998 – Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da 

Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e 
custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. 
2
 Emenda 20 de 15 de dezembro de 1998 – Modifica o sistema de previdência social, estabelece 

normas de transição e dá outras providências. 
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Cecília Olivieri aponta, outrossim, que todas essas reformas 

administrativas não serviram para reduzir o tamanho das estruturas burocráticas, o 

que leva a reforçar a ideia da continuidade do uso do aparato burocrático para fins 

estratégico-políticos, já que os cargos públicos são um dos principais instrumentos 

de exercício de poder (OLIVIERI, 2011, p.1398). 

Apesar de todas as mudanças, a democracia continua dependente da 

burocracia, já que o aparato burocrático é o responsável pela garantia das regras 

legais que sustentam o sistema político. Entretanto, o desenvolvimento da 

burocracia pode representar uma ameaça à democracia, “pois os burocratas 

podem usurpar dos políticos o poder de decidir sobre os assuntos do governo” 

(OLIVIERI, 2011, p. 1398), sem contar que a administração burocrática é sempre 

uma administração que exclui o público (WEBER, 1999, p. 225) – verdade que soa 

paradoxal ante a busca pela democracia. 

E quanto à supremacia da classe dirigente na América Latina, o jurista 

argentino Eugênio Raul Zaffaroni conclui: 

 
Em todas as Constituições proclama-se a independência do poder 
judiciário, mas nenhum dos stablishments se preocupou de realizá-la. A 
submissão política escancarada, no pior dos casos, e a burocratização, 
no melhor, foram a regra dos partidos políticos tradicionais e das 
ditaduras militares. (ZAFFARONI, 1995, p. 27). 
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Apresentação estrutural de problemas 
 
 

O problema do funcionamento dos Estados sempre trouxe à tona o 

desafio da manifestação do poder estatal, com suas nuanças, seu controle, sua 

engrenagem e sua difícil tarefa de se fazer materializar com eficiência e justiça, 

sem ameaçar o difícil malabarismo da democracia. 

Esta ocorre quando há as seguintes características: o governo emana 

da vontade popular, que se torna a principal fonte de soberania; os governantes 

prestam contas ao povo, responsabilizando-se; e o Estado é regido por regras que 

delimitem sua atuação e estimulem a defesa dos direitos básicos. Veremos nesse 

trabalho que a criação do Conselho Nacional de Justiça pretende concretizar 

esses requisitos de manutenção da ordem democrática (LOUREIRO et al, 2011, p. 

110). 

Outra questão que será trazida à tona relaciona-se à realidade sócio-

histórica que se localiza nossa democracia, o que Anthony Giddens definiu como o 

“paradoxo da democracia”, pois apesar de hoje em dia haver uma maior 

conscientização graças à evolução dos meios de comunicação, a democracia 

ainda não é vivida em sua plenitude, vez que o poder permanece concentrado nas 

mãos das elites (GIDDENS, 2011, p. 86). 

Sem contar as manobras políticas que ameaçam o pacto democrático, 

apontado por Eugênio Raul Zaffaroni: 

 

Não é tão simples democratizar, posto que as tendências 
antidemocráticas, ainda quando vejam perdidas suas posições, tratam 
sempre de se disfarçar sob outra capa, adotando a forma democrática e 
minando-a a partir de seu meio. [...]. As burocracias e os interesses 
partidários dos modelos primitivos resistirão a qualquer órgão de governo 
autônomo, mas se não puderem evitá-lo irão tentar dominá-lo e mantê-lo 
sob seu controle, se possível desvirtuando o seu sentido. (ZAFFARONI, 
1995, p. 182). 

 
Além disso, os assuntos políticos não são explorados adequadamente 

pela mídia, não apenas por uma questão de escolha do meio de comunicação 

(diversão dá mais ibope), como também por uma carência de transparência no 

que diz respeito aos assuntos públicos; e quando o fazem, ocorre de forma 
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irresponsável, como bem observa o filósofo Anthony Giddens: “A televisão e os 

outros meios de comunicação tendem a destruir o próprio espaço público que 

abrem, mediante uma incansável banalização e personalização das questões 

políticas.” (GIDDENS, 2011, p. 88). 

As ações do Conselho Nacional de Justiça, ao instituírem uma forma de 

controle sobre o Judiciário e sua administração, possibilitaram uma maior 

visibilidade desse poder junto à população, através de publicação de resultados e 

pesquisas de opinião públicas, fortalecendo, assim, a democracia. 

Faz-se pertinente ressaltar que, apesar das atividades de controle e 

monitoramento não serem políticas, por serem orientadas por critérios técnicos e 

burocráticos definidos de antemão, elas podem ser utilizadas pelos agentes 

políticos como um dos instrumentos para garantir o alinhamento da burocracia às 

políticas e aos programas definidos politicamente (LOUREIRO, 2011, p. 20). 

A demanda por uma estrutura mais eficaz e democrática no Estado 

aumenta com conscientização política do povo. A partir da década de 1930, vem 

se realizando em nosso país uma série de reformas administrativas, sendo que as 

últimas vêm com o objetivo de se acompanharem as novas tendências 

internacionais de funcionamento de Estado, tendências estas relacionadas a uma 

forte corrente liberal. Em 1995, com a materialização do Conselho Nacional de 

Justiça, que estava previsto desde 1988, e a proposta do Plano Diretor, começa-

se a implementar uma série de mudanças que terão reflexos na administração da 

Justiça. 

Claudia Maria Barbosa aponta no artigo “Poder Judiciário: reforma para 

quê?” que o Banco Mundial iniciou, nos anos 1980, vários projetos de 

modernização dos judiciários, sendo um deles o relatório: “El Sector Judicial en 

America Latina: Elementos de Reforma”, cujo objetivo era a ampliação de 

investimentos estrangeiros e maior inserção dos países concernidos no mercado: 

 
O Judiciário é incapaz de assegurar a resolução de conflitos de forma 
previsível e eficaz, garantindo assim os direitos individuais e de 
propriedade. [...]. A reforma do Judiciário faz parte de um processo de 
redefinição do Estado e de suas relações com a sociedade, sendo que o 
desenvolvimento econômico não pode continuar sem um efetivo reforço, 
definição e interpretação dos direitos e garantias sobre a propriedade. 
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Mais especificamente, a reforma do Judiciário tem como alvo o aumento 
da eficiência e equidade em solver disputas, aprimorando o acesso à 
Justiça, que atualmente não tem promovido o desenvolvimento do setor 
privado. (BANCO MUNDIAL, 1997, p. 6-10). 

 
A preocupação do Banco Mundial se funda muito mais na liquidez de 

seus devedores, e garantia dos credores de primeiro mundo, do que em uma 

universalidade mais justa e democrática. A democracia é utilizada no discurso 

como pretexto para a segurança dos investimentos. O projeto de transformar os 

poderes estatais em serviços segundo a cartilha do “New Management” é 

estranha à tradição brasileira, na qual o Judiciário funciona como um dos três 

poderes do Estado. 

Todavia, não se pode esquecer que essas formas de administração 

devem estar inseridas num contexto específico, para que não se tornem 

armadilhas que comprometam a legitimidade do Poder Judiciário (BARBOSA, 

2007). Nesse aspecto, é muito pertinente a crítica do jurista argentino: 

 
[...] fora do âmbito judicial e por impulso dos interesses de agências de 
cooperação internacional, preocupadas em justificar suas atividades – e 
seus orçamentos – diante dos seus próprios governos, se estabeleceu 
como premissa que os judiciários latino-americanos necessitavam de 
racionalização administrativas e de escolas da magistratura. Desse 
modo, foram aplicados modelos empresariais na análise da atividade 
jurisdicional, em homenagem a uma “modernidade” insólita, que tende a 
“desjuridicizar” os juízes, para transformá-los em técnicos empresariais. A 
análise em termos de mera “produtividade” empresarial para por alto, 
obviamente, sobre se existe uma separação de funções reais a respeito 
das funções manifestas, um mero incremento da capacidade operativa 
nada mais faz do que tornar mais aguda a distorção. 

 
Analisada a trajetória histórica do Estado brasileiro e sua administração, 

fica muito nítida essa preocupação em alinhar o estado nessa “nova ordem 

mundial”, não se podendo esquecer a pertinência da crítica de Zaffaroni, 

questionando a validade desse discurso. Não deixa de ser interessante analisar as 

propostas do Conselho Nacional de Justiça sob a lupa desses argumentos. Esse 

trabalho, contudo, se limita a analisar os reflexos da realidade posta, sem adentrar 

nas premissas da proposta. 

Assim, diante de todas essas pressões, não apenas sociais, como 

também internacionais, o Estado brasileiro realiza uma série de reformas com 
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vistas ao aperfeiçoamento da democracia e acesso à Justiça, através da “Reforma 

do Judiciário”, que se dará não apenas no âmbito constitucional, como também no 

infraconstitucional.  

Lúcida, no entanto, é a observação do jurista Zaffaroni, ao lembrar que o 

“vôo democrático é sustentado por múltiplas turbinas” (ZAFFARONI, 1995, p. 32). 

É ingênua a crença de que um Judiciário ágil, justo e eficaz será a panaceia para 

todos os males antidemocráticos. Uma democracia se constrói com educação, 

acesso amplo, irrestrito e de qualidade aos direitos sociais, uma cultura ética etc. 

Considerada a crítica, vemos uma série de iniciativas do Estado 

brasileiro no sentido de melhorar sua relação com o povo por meio do Judicário, 

de modo que a criação do Conselho Nacional de Justiça não foi a única, mas é a 

ação destacada neste trabalho. 

No âmbito constitucional, além da criação do Conselho Nacional de 

Justiça, houve também a extinção do recesso forense (continuidade da atividade 

jurisdicional), carente de regulamentação, a “quarentena” dos juízes (três anos 

interditados de advogar logo após a aposentadoria), a instituição de cursos de 

formação e aperfeiçoamento de magistrados, as súmulas vinculantes, alterações 

de competências dos tribunais superiores, repercussão geral como requisito de 

admissibilidade do Recurso Extraordinário, distribuição automática, automatismo e 

aumento dos poderes do Ministério Público. 

Apesar de nem todas essas inovações focarem a celeridade, todas 

visam à melhoria da imagem do Poder Público com a população, na medida em 

que geram maior qualidade na prestação do serviço e satisfação das expectativas, 

seja com ações de qualificação profissional, de uniformização de jurisprudência, 

diminuindo a disparidade das decisões, de extinção de privilégios, e mesmo na 

agilização dos processos de decisão jurisdicional. 

No âmbito infraconstitucional, uma série de leis foi criada com o intuito 

de agilizar o Judiciário, fazendo-se pertinente uma vez mais a observação de 

Zaffaroni (1995, p. 21), ao lembrar que a tendência para a solução dos problemas 

é sempre a do caminho mais fácil, mas que esse caminho nem sempre será o 

melhor, ao que Humberto Theodoro Junior corrobora:  
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Como pretender, então, resolver o problema da lentidão da Justiça 
apenas reformando normas processuais? [...]. Pensar-se em reformar a 
lei sem se preocupar com a reforma simultânea ou sucessiva dos 
agentes que irão operar as normas renovadas, chega a ser uma utopia, 
para não dizer uma temeridade. (THEODORO JUNIOR, 2005, p. 74). 
 

Cumpre esclarecer que o direito à celeridade é garantido em nossa 

constituição antes da Emenda Constitucional 45. Outros dispositivos, apesar de 

não se referirem diretamente à celeridade, referem-se a “prazo razoável do 

processo”, expressão mais abrangente que a celeridade, pois enquanto esta 

limita-se à rapidez na solução dos conflitos, o prazo razoável, informado pelos 

Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diz respeito também ao 

oposto. É a garantia da segurança jurídica, impeditiva da celeridade ao extremo, 

que compromete o contraditório, a ampla defesa e a prudência na tomada de 

decisões. Não é demais lembrar que a celeridade a todo custo pode ser 

extremamente prejudicial, quando se arriscam esses valores acima comentados. 

O jurista Luiz Guilherme Marinoni discorre sobre essa diferença: 

 
Assim, o direito à duração razoável confere direito à tutela jurisdicional 
tempestiva, direito ao prazo adequado para a prática dos atos 
processuais e direito de não ter a esfera jurídica restringida por tempo 
superior ao devido. Como está claro, não há como confundir direito à 
duração razoável com direito à celeridade do processo. (MARINONI, 
2009, P. 82) 

 

Não se pode esquecer que o Brasil é signatário do Pacto de San José 

da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos) desde 22 de 

novembro de 1969, no qual, no artigo 8º- 1, há a garantia do prazo razoável: “Toda 

pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por Lei [...]”, que foi ratificado em 06 de novembro de 

1992. 

Slabi Filho (2011) destaca que o direito à celeridade era defendido na 

Carta de 1988, tanto no artigo 5º, LIV (garantia do devido processo legal), como 

no artigo 5º, XXXV (garantia de acesso à justiça), e no artigo 37, caput, pelo 

princípio da eficiência administrativa. 
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O Conselho Nacional de Justiça surge no seio da Reforma do 

Judiciário, no artigo 103-B3 da Constituição de 1988, como um dos agentes 

                                                 

3
   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;       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 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 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_37_.shtm
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facilitadores da reforma, sendo um órgão de controle com o objetivo precípuo de 

zelar pela independência do Judiciário e de racionalizar a administração da 

Justiça, a qual implica na melhora da imagem do Judiciário ante a população, 

através de ações que gerem maior credibilidade, moralidade, transparência, 

eficiência, celeridade etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
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.  
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Apresentação de linhas de reforma do Judiciário 
 
 

Considerando que as conquistas democráticas apontam para um 

caminho de evolução social, não é difícil concluir que o Judiciário é o poder estatal 

cuja legitimidade é mais questionada, por encontrar-se fora do círculo da 

investidura política, situação cuja participação do povo é decisiva para a 

investidura no poder, dado seu caráter representativo.  

Tampouco se submete a controle popular, fazendo a mídia, vez por 

outra, o papel de denunciador e divulgador de seus desequilíbrios, com tudo o que 

esse papel de formador de opinião possa significar. Para o bem e para o mal. 

Como se não bastassem todas essas características, que por si só 

seriam suficientes para abalar a confiança do povo, ainda se impõe as questões 

do mau funcionamento mesmo da engrenagem do Judiciário, tal como a 

morosidade oriunda da desproporção entre as demandas e a defasagem da 

estrutura burocrática. 

Norberto Bobbio lembra, inclusive, que um dos fatores de falência dos 

governos na atualidade é justamente a sobrecarga de demandas, ou seja, a 

desproporção crescente entre o número de demandas provenientes da sociedade 

e a capacidade de resposta do sistema, gerando um enfraquecimento do 

consenso (pacto democrático), e aponta tratar-se de um sintoma próprio do 

processo democrático, pois quanto maior a participação social e a tomada de 

consciência política, maior a demanda por resolução de conflitos, numa crescente 

bola de neve, aumentando consequentemente a dificuldade em pacificar, posto 

não ser possível satisfazer a um sem ofender a outro (BOBBIO, 2004, p.93). 

O sociólogo Boaventura Santos observa que com o desenvolvimento do 

Estado-Social observa-se maior envolvimento na mediação de conflitos entre 

grupos sociais, e investimento na minimização das desigualdades sociais, gerando 

a expansão dos direitos sociais de um lado, e a explosão da litigiosidade, do outro 

(SANTOS, 2010, p. 167). 

Efeito da tomada de consciência e do consequente aumento do sentido 

de cidadania, propiciada pelo Estado social, o aumento da litigiosidade resultou na 
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redução progressiva dos recursos financeiros do Estado, e a sua crescente 

incapacidade em cumprir os compromissos assistenciais e providenciais para com 

o povo. Outra consequência foi a incapacidade do Estado em expandir os serviços 

de administração da justiça de modo satisfatório (SANTOS, 2010, p.167). 

Outro efeito foi a lentidão dos processos, que representa um custo 

econômico adicional, mais gravoso para as classes de menos recursos. Essa 

lentidão se revela mais contundente nos processos civis, a despeito de todos os 

esforços, inovações e reestruturações no sentido de sua eliminação (SANTOS, 

2010, p.167).  

Não menos importante, fica também ressaltada a questão da total falta 

de identificação do povo com os membros do Judiciário. Distanciamento este que 

se justifica ante a própria formação da burocracia judiciária, conforme visto em 

capítulo anterior, pela elite social, cujos projetos, ideais, formação e valores pouco 

se encontram com os do povo, salvo raras exceções, como o patriotismo; o 

sentimento de pertencimento comum, exteriorizados em provas esportivas, 

manifestações culturais e outros. 

A falta de identificação gera, para aquele que se submeterá ao 

julgamento do membro do Judiciário (e da elite, portanto), um sentimento de 

apreensão e desconfiança, ainda quando todos os fatos clamem a seu favor. 

Já, para aquele que julga, a falta de identificação gera um sentimento de 

inadequação e impotência, por saber-se, de antemão, da incapacidade 

circunstancial de compreensão daquela realidade vivida, e mesmo da ineficácia da 

decisão em face da mudança estrutural das condições de vida, posto ser pontual a 

decisão. 

A frustração é mútua, todavia, e o fantasma da injustiça ameaça, 

constantemente, essa complexa engenharia. E, no Judiciário, o fantasma é ainda 

mais assustador; ante a ausência de responsabilidade popular, uma vez que seus 

membros não são eleitos, ao contrário dos outros poderes, cuja responsabilização 

recai, mesmo que em última análise, na insensatez da escolha. 
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Mas como se isso não bastasse, esbarra-se também com as questões 

de ordem mais prática. Além da lentidão na solução de conflitos, há a ineficácia 

das decisões, a falta de infraestrutura, a defasagem quantitativa e qualitativa de 

servidores e magistrados, o abarrotamento das demandas em escala 

inversamente proporcional à capacidade de produzir respostas, para citar alguns. 

No panorama de acesso à justiça no Brasil, durante o período de 2004 

a 2009, realizado pelo Núcleo de Pesquisas Judiciárias do CNJ, foi apurado que 

43% das pessoas que vivenciaram conflitos no período não buscou solução no 

Judiciário por não confiarem nele. (Pesquisa disponível na página 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/relat_panorama_ace

sso_pnad2009.pdf, acesso em 19/04/2012). 

À medida que se aumenta a conscientização política, essas questões 

vêm sendo sentidas de forma mais concreta por todos os extratos sociais, mesmo 

os marginalizados (graças às manifestações da mídia), diminuindo, assim, a 

tolerância, em escala inversamente proporcional. 

Da mesma forma que aumenta a consciência da população, muda 

também a postura dos poderes. A partir do momento que o Judiciário se vê 

pressionado por uma sociedade mais consciente de seus direitos, inova em sua 

clássica posição de opressor das classes populares, e passa a tomar decisões 

contra a classe dirigente, quando o caso assim o sugere. Essa mudança de 

postura, ainda engatinhando em nossa sociedade, ajuda a aumentar a 

legitimidade do Judiciário   

Note-se que crise do Judiciário não é fenômeno exclusivamente 

nacional, mas ocorre como um dos sintomas da crise da governabilidade, 

motivando uma série de reflexões a propostas de soluções, entre elas, as metas 

do Conselho Nacional de Justiça, em nosso país (BOBBIO, 2005, p. 92, 

THEODORO JUNIOR, 2005, p. 71 e GOMES, 2003, p. 261). 

Logo, tem-se que a visibilidade do Judiciário pelo povo brasileiro não é 

das melhores. Configura-se uma quebra de confiança nas instituições oficiais, 

dada a inépcia no trato das situações vivenciadas pelas camadas mais pobres de 

nossa sociedade, bem como à inadequação e insuficiência nas soluções dadas 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/relat_panorama_acesso_pnad2009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/relat_panorama_acesso_pnad2009.pdf


41 

 

nesses casos, que fatalmente acabam por levar à marginalização dessa classe. 

Max Weber observa que: 

Para as massas não possuidoras, a “igualdade jurídica” formal e a 
aplicação do direito e administração “calculáveis”, tais como exigem os 
interesses “burgueses”, não trazem vantagem alguma. Para elas, como 
é natural, o direito e a Administração têm que estar a serviço do 
nivelamento das oportunidades de vida econômicas e sociais diante dos 
possuidores, e esta função eles apenas podem exercer quando adotam, 
em grande parte, um caráter informal, devido ao seu conteúdo “ético”. 
Não apenas toda forma de “justiça” popular – que não costuma 
preocupar-se com razões e “normas” racionais – como também toda 
forma de influência intensa da administração pela chamada “opinião 
pública”, isto é, nas condições de democracia de massas, por uma ação 
social nascida de “sentimentos” irracionais, em regra, encenada ou 
dirigida por chefes de partidos e pela imprensa, malogram o decurso 
racional da justiça e da administração no mesmo grau ou até em grau 
muito mais alto que o podia fazer a “justiça de gabinete” de um soberano 
“absoluto” (WEBER 2000, p. 217). 
 

José Adércio Leite Sampaio comenta que nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o quadro se torna mais generalizado e 

perverso, pois tende a agravar problemas de ordem econômica, e ampliar a 

desigualdade social, enfraquecendo a confiança na já fragilizada ideia do 

Judiciário como a última trincheira contra a injustiça (SAMPAIO, 2007, p. 256). 

Assim, delineia-se uma situação nociva para a vivência plena do Estado 

democrático de direito. Uma sociedade que não confia em suas instituições, 

fatalmente buscará soluções alternativas alheias às oficiais. Algumas dessas 

soluções são construtivas e éticas, como bem identificou Boaventura Santos, em 

estudos no Brasil, como no caso das Associações de Moradores e das 

comunidades eclesiais de base (SANTOS, 2007). 

Todavia, a realidade vem apresentando um fortalecimento de poderes 

destrutivos, encarnados por organizações criminosas, dentre as quais traficantes 

das favelas são o exemplo mais contundente. 

Essa realidade nos faz pensar a respeito da legitimação das instituições 

oficiais, o que nos leva a algumas conclusões: primeiro, essas instituições não 

estão se revelando eficazes e suficientes para suprir as necessidades sociais de 

Justiça. Segundo, há estratos sociais que se encontram absolutamente à margem 

de toda e qualquer instituição estatal, com a triste exceção das intervenções 

punitivas e repressivas. 
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Onde não há uma organização civil democrática, ainda que extraoficial, 

como no caso das CEBs, o individualismo vem se impondo como a única 

realidade factível e, junto ao individualismo, a ética instrumentalista que lhe é 

própria. Sobrevivem os mais fortes ou os mais adaptáveis à selva. 

Outra realidade que podemos captar nesse cenário é a formação de 

ilhas sociais, nas quais as pessoas se apoiam entre si. Essa realidade poderia 

levar a uma saudável solidariedade, mas quase sempre pende para o 

exclusivismo classista dos velhos clãs, no qual o acaso dos relacionamentos 

sociais prevalece sobre a competência pessoal. Boaventura Santos bem 

identificou essa situação: 

 

O Estado contemporâneo não tem monopólio da produção e distribuição 
do direito. Sendo embora o direito estatal o modo de juridicidade 
dominante, ele coexiste na sociedade com outros modos de juridicidade, 
outros direitos que com ele se articulam de modos diversos [...] o relativo 
declínio da litigiosidade civil, longe de ser início de diminuição da 
conflitualidade social e jurídica, é antes o resultado do desvio dessa 
conflitualidade para outros mecanismos de resolução, informais, mais 
baratos e expeditos, existentes na sociedade.A criação de um novo tipo 
de relacionamento entre os vários participantes no processo, mais 
informal, mais horizontal, visando um processamento mais inteligível e 
uma participação mais ativa das partes e testemunhas. (SANTOS, 1997, 
p. 172). 

 
A saída aponta, quase sempre, para mecanismos de incentivos à 

conciliação entre as partes, iniciativa que vem sendo adotada pelo Conselho 

Nacional de Justiça, bem como a utilização de alternativas de solução de conflitos, 

mais leves, informais e céleres, e o aumento dos poderes do juiz. 

 Existe até um dito popular que traduz o impacto dessa realidade social 

em nosso Judiciário: “Aos amigos tudo, aos inimigos, a lei.” Como se a lei, em vez 

de garantir de um direito, fosse vivenciada como um castigo, uma punição, um 

fardo. Ante o reconhecimento dessa realidade, o Judiciário vem tentando 

encontrar soluções para contornar esses problemas sociais. 
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A emenda constitucional nº 45, 4 no pacote da denominada “Reforma do 

Judiciário”, criou então o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com fins a 

aumentar a satisfação do povo com o Judiciário, procurando torná-lo mais efetivo 

e visível, fazendo-se acessível em mídias de amplo acesso ao público, onde 

divulga as metas e os resultados alcançados pelo Judiciário nacional, baseados 

em objetivos a serem realizadas para o cumprimento da Justiça no Estado de 

Direito.  

Não se pode esquecer que, durante a discussão da Emenda 

Constitucional nº 45, muito se debateu sobre os limites e a legitimidade desse 

órgão de controle, que já nasceu um estranho no próprio ninho. Discussão essa 

que não se restringiu à esfera do Legislativo, chegando também ao Judiciário, 

através da Ação Direta de Inconstitucionalidade Preventiva (?!) nº 3367-1-DF, sob 

a alegação de violação dos Princípios da Separação de Poderes (artigo 2º da 

Constituição da República), do Pacto Federativo (artigos 18, 25 e 125 da 

Constituição) e da Independência da Magistratura (artigos 96, 99 e 168 da 

Constituição Federal).  

Proposta precocemente pela Associação dos Magistrados Brasileiros 

(AMB), a ADIN abortiva não vingou, mas suscitou interessantes debates. Apesar 

dessa ação ter sido proposta em fase de aprovação pelo Congresso, antes de vir 

ao mundo, o embrião mostrou que veio para ficar. Começando com a preliminar 

de Carência da Ação, o debate trouxe questões originais. Os votos dos ministros 

apontaram para a inexistência de Controle de Constitucionalidade Preventiva em 

face da impropriedade material do meio. Uma vez que o projeto de emenda ainda 

estava em fase de discussões no Congresso, não havia que se falar em controle 

de constitucionalidade, eis que só é passível de controle aquilo que é lei. Todavia, 

a preliminar foi superada uma vez que a Emenda guerreada acabou por ser 

                                                 

4
 Emenda Constitucional nº 45 de 30 de dezembro de 2004 – Denominada “Reforma do Judiciário”, 

altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 
114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 
103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. 
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publicada durante a ação. Por amor ao debate, e com intuito de fortalecer a 

legitimidade do recém-nascido instituto, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o 

mérito.  

Quanto à questão da violação ao Pacto Federativo, o Supremo 

entendeu que não havia ofensa alguma, por tratar-se do Conselho Nacional de 

Justiça de órgão do próprio Judiciário. Ilustrativo o enxerto do voto do Relator 

Ministro Cezar Peluso: 

 

Sob o prisma constitucional brasileiro do sistema da Separação dos 
Poderes, não se vê a priori como possa ofendê-lo a criação do Conselho 
Nacional de Justiça. À luz da estrutura que lhe deu a Emenda 
Constitucional 45/2004, trata-se de órgão próprio do Poder Judiciário 
(artigo 92, inciso I – A CR

5
), composto, na maioria, por membros desse 

mesmo Poder (artigo 103 – B
6
), nomeados sem interferência direta dos 

outros poderes, dos quais o Legislativo apenas indica, fora de seus 
quadros e pois, sem laivos de representação orgânica, dois dos quinze 
membros. (in ADIN nº 3367-1/DF, publicado em DJ em 22/09/2006 p. 
25).   
 

Mesmo a investidura do órgão suscitou polêmica, pois a AMB alegou 

que a interferência de outros poderes na indicação dos componentes e sua 

origem7 não jurisdicional estaria pondo em risco a independência do Judiciário. 

Mas a alegação foi afastada pela consideração de dois robustos argumentos: a 

uma, que a origem não jurisdicional em nada afeta a legitimidade do Conselho 

para funcionar, uma vez não exercer a função jurisdicional. Esse argumento é a 

seguir tratado pelo relator: 

 

                                                 
5
 Art. 92 - São órgãos do Poder Judiciário:I-A - o Conselho Nacional de Justiça. 

 
6
 Ver referência nº 3. 

7
 O CNJ é composto por quinze membros com mandato de dois anos, admitida uma recondução, 

sendo (Emenda Constitucional nº 61,de 2009):O Presidente do Supremo Tribunal Federal (redação 
dada pela EC nº 61, de 2009); Um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que será o Corregedor 
Nacional de Justiça; Um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho; Um Desembargador de 
Tribunal de Justiça; Um Juiz Estadual; Um Juiz do Tribunal Regional Federal; Um Juiz Federal;Um 
Juiz de Tribunal Regional do Trabalho; Um Juiz do trabalho; Um Membro do Ministério Público da 
União; Um Membro do Ministério Público Estadual; Dois advogados; Dois cidadãos de notável 
saber jurídico e reputação ilibada. 
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O Conselho não julga causa alguma, nem dispõe de nenhuma atribuição, 
de nenhuma competência, cujo exercício fosse capaz de interferir no 
desempenho da função típica do Judiciário, a jurisdicional. Pesa-lhe, 
antes, abrangente dever constitucional de “zelar pela autonomia do Poder 
(artigo 103-B § 4º, I 

8
). (in ADIN nº 3367-1/DF, publicado em DJ em 

22/09/2006 p. 27).   

 
A duas, que o fato de haver componentes desprovidos de função 

jurisdicional, e mesmo indicados por outros poderes, só vem a enriquecer o órgão, 

uma vez que a heterogeneidade de sua composição reflete a sociedade 

democrática, berço da heterogeneidade. Veja-se: 

 

A composição do Conselho – cujo modelo não pode deixar de ser 
“pluralístico e democrático” – estende uma ponte entre o Judiciário e a 
Sociedade, de uma lado permitindo oxigenação da estrutura burocrática 
do Poder e, de outro, respondendo às políticas severas. (in ADIN nº 
3367-1/DF, publicado em DJ em 22/09/2006 p. 29).   

 
Além disso, o Legislativo apenas indica, mas não nomeia. A indicação 

não é sinônimo de nomeação. Pode ou não ser nomeado, e isso quem o fará é o 

Supremo Tribunal Federal, órgão jurisdicional por excelência, e político por 

natureza. 

Refletindo sobre a questão, nem o próprio Supremo Tribunal Federal 

escaparia da “ilegitimidade” em sua composição, dada a natureza de sua 

investidura – nomeação pelo Presidente da República (Executivo). E aí, levando o 

argumento às últimas consequências, todo o Judiciário seria questionável, eis que 

revistos por órgão espúrio. Está se vendo o absurdo da alegação. Esse tipo de 

investidura existe justamente para se garantir o Princípio Republicano da 

Separação dos Poderes, através da calibragem e do controle interpoderes. E o 

ministro relator bem o salienta, utilizando-se do Tribunal de Contas como exemplo: 

 

 

                                                 

8
  Ver referência 3. 
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Com auxílio dos Tribunais de Contas, o Legislativo sempre deteve o 
poder superior de fiscalização dos órgãos jurisdicionais  quanto às 
atividades de ordem orçamentária, financeira e contábil (artigos 70 e 71 
da CR

9
) sem que esse, sim, autêntico controle externo do Judiciário fosse 

tido, alguma feita e com seriedade, por incompatível com o sistema da 
separação e independência dos poderes, senão como pela mecânica dos 
freios e contrapesos. (in ADIN nº 3367-1/DF, publicado em DJ em 
22/09/2006 p. 29).   

 
O outro argumento da ADIN seria a violação à garantia de 

independência da magistratura, dado seu poder disciplinar. Questão essa, aliás, 

que será suscitada novamente no futuro, pela mesma Associação, através da 

ADIN nº 4638, recentemente debatida e refutada. Vale lembrar que a 

responsabilização dos órgãos de poder, bem como sua fiscalização, trata-se de 

um dos pilares do Estado democrático de direito. Ilustra-se: 

Representa expressiva conquista do Estado democrático de direito a 
consciência de que mecanismos de responsabilização dos juízes por 
inobservância das obrigações funcionais são também imprescindíveis à 
boa prestação jurisdicional. [...] é preciso, com reta consciência e 
grandeza de espírito, devestirem-se os juízes de preconceitos 
corporativos e outras posturas irracionais, como a que vê na imunidade 
absoluta e no máximo isolamento do Poder Judiciário condições sine qua 
non para a subsistência de sua imparcialidade. (in ADIN nº 3367-1/DF, 
publicado em DJ em 22/09/2006 p. 34).   

 
Sem contar que não se justifica, no momento em que transparência, 

accountability (prestação de contas e fiscalização) e publicidade são alguns dos 

vetores para a consecução de uma sociedade mais justa, levar a garantia da 

independência às últimas consequências. Cabe priorizar os valores mais 

importantes para a realização do desiderato democrático. A emenda constitucional 

45 está na realidade escolhendo a garantia de muitos em detrimento à de poucos. 

Interessante argumento no voto do Ministro Cezar Peluzo: 

                                                 

9
 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. 
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Art. 71. O controle 
externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, ao qual compete: 
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[...] é necessário estabelecer um sistema de controle. É oportuno lembrar 
aqui a atitude de Thomas Jefferson, que defendeu com firmeza a 
independência dos juízes e tribunais, mas admitiu que tinha medo do 
corporativismo dos magistrados, o que poderia significar não só uma 
comunhão de interesses, mas também um relacionamento afetivo. Daí  a 
conveniência de um órgão controlador, integrado, em sua maioria, por 
magistrados, mas também por profissionais de outras áreas jurídicas, 
como se tem feito para compor bancas examinadoras de concursos de 
ingresso na magistratura. Não se pode esquecer que o Poder Judiciário 
exerce poder público, age em nome do povo, embora seus membros não 
sejam escolhidos por meio de eleição popular. (in ADIN nº 3367-1/DF, 
publicado em DJ em 22/09/2006 p. 38). 
 

O argumento da violação do Pacto Federativo não se sustenta uma vez 

que sua composição abrange não apenas todas as esferas do Judiciário, como os 

entes federativos também, pois através da indicação do Senado, tem-se, de certa 

forma, a participação dos Estados. Mesmo o Poder Regulamentar conferido ao 

CNJ não fere o Princípio Federativo, eis que limitado à sua competência. É isso 

que explicita o voto em comento: 

 
Sua composição reverencia e contempla as duas esferas federativas 
dotadas de Justiças, a União e os Estados-membros, os quais contam ali 
com representantes das respectivas magistraturas (artigo 103 - B, incisos 
I a IX).

10
 Além disso, a indicação de um cidadão pelo Senado Federal 

exprime, de certa maneira, senão a vontade, pelo menos forma indireta 
de participação dos Estados (artigo 103 – B, inciso XIII). Não vejo, pois, 
como cogitar de violação do Princípio Federativo (in ADIN nº 3367-1/DF, 
publicado em DJ em 22/09/2006 p. 49). 
 

E, por último, ainda se cogitou também da inconstitucionalidade formal 

do artigo 103 – B § 4º, inciso I 11 da CR, que trata da perda do cargo do 

magistrado, vez que não foi submetida a reapreciação da Câmara dos Deputados, 

após ter sido rejeitada frase da redação. O Supremo Tribunal Federal entendeu 

não haver nenhuma violação ao procedimento legislativo (artigo 60 § 2º CR), 12 

                                                 
10

  Ver referência nº 3. 
11

 Ver referência nº 3. 

12
 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: § 2º - A proposta será discutida 

e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se 
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
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vez não ter havido nenhuma alteração substancial no texto da lei, mantendo-se a 

ratio legis, e que o retorno à Câmara seria meramente procrastinatório. 

Assim, a ADIN foi julgada totalmente improcedente, por maioria de 

votos, havendo os ministros Sepúlveda Pertence, Ellen Gracie e Carlos Velloso 

votado pela procedência parcial, e o ministro Marco Aurélio, votado totalmente 

procedente. 

Com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-DF, proposta 

pela mesma Associação, o Conselho Nacional de Justiça entraria de novo na 

berlinda, dessa vez para tratar de nepotismo. Ajuizada em prol da Resolução nº  

07 de 18 de outubro de 2005 do CNJ, ato normativo que disciplina o exercício de 

cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de 

magistrados e servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no 

âmbito dos órgãos do poder Judiciário. Essa ação foi julgada procedente para 

reconhecer a constitucionalidade da Resolução. 

Recuperado do ataque da ADIN nº 3367-1 /DF, o Conselho Nacional de 

Justiça viria a sofrer novo golpe, agora com a ADIN nº 4638, proposta pela mesma 

Associação, cujo relator é o Ministro Marco Aurélio, e que até a redação da 

presente dissertação não houve publicação, estando com vistas ao ministro. A 

ADIN objetiva fulminar de inconstitucionalidade a Resolução nº 135/2011, que vem 

regulamentar os dispositivos do artigo 93 incisos IX e X13 da Constituição, que 

instaura o Princípio da Publicidade aos processos disciplinares de juízes e suscita 

conflito com o artigo 2714 da LOMAN, ao fixar prazo de 140 dias para a finalização 

do processo disciplinar. 

                                                 

13
 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto 

da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a 
lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 
estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse público à informação;X as decisões administrativas dos tribunais serão 
motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros 

14
 Art. 27 LOMAN - O procedimento para a decretação da perda do cargo terá início por 

determinação do tribunal, ou do seu Órgão Especial, a que pertença ou esteja subordinado o 
magistrado, de ofício ou mediante representação fundamentada do Poder Executivo ou Legislativo, 
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O julgamento vem sendo no sentido da improcedência da ADIN, pelos 

motivos ora expostos quando da fundamentação da violação à garantia da 

independência da magistratura. Lúcidos o comentário do ministro Gilmar Mendes:  

“Até as pedras sabem que as corregedorias não funcionam quando se cuida de 

investigar os próprios pares", e voto do Ministro Relator Marco Aurélio:  

 
Faz-se necessário, portanto, que as decisões em processos disciplinares 
que envolvam magistrados sejam tomadas à luz do dia, à luz da 
democracia. Não é dado a juízes e órgãos sancionadores pretender 
eximir-se da fiscalização da sociedade. O sigilo imposto com o objetivo a 
honra dos magistrados contribui para um ambiente de suspeição e não 
para a credibilidade da magistratura, pois nada mais conducente à 
aquisição de confiança do povo do que a transparência e a força do 
melhor argumento. (ADIN nº 4638). 

 
Cabe reconhecer o honroso papel da Associação dos Magistrados 

Brasileiros, de incentivadora da democracia, pois ao atacar os valores 

democráticos, suscita o debate, tão caro ao Estado de Direito, fortalecendo as 

instituições democráticas, tal como no caso do Conselho Nacional de Justiça.  

Navegando-se pelo site do Conselho Nacional de Justiça, pode-se 

observar o esforço no sentido de realização dos objetivos propostos, como a 

busca pela transparência dos atos do Judiciário, a maior fiscalização e controle 

(não apenas pelo próprio CNJ, mas também pelo povo), a definição de metas de 

gestão e de produtividade, propiciando, assim, o desenvolvimento do processo 

                                                                                                                                                     
do Ministério Público ou do Conselho Federal ou Secional da Ordem dos Advogados do Brasil.§ 1º 
Em qualquer hipótese, a instauração do processo proceder-se-á da defesa prévia do magistrado, 
no prazo de quinze dias, contado da entrega da cópia do teor da acusação e das provas 
existentes, que lhe remeterá o Presidente do Tribunal, mediante ofício, nas quarenta e oito horas 
imediatamente seguintes à apresentação da acusação.§ 2º Findo o prazo da defesa prévia, haja ou 
não sido apresentada, o Presidente, no dia útil imediato, convocará o tribunal ou o seu Órgão 
Especial para que, em sessão secreta, decida sobre a instauração do processo, e, caso 
determinada esta, no mesmo dia distribuirá o feito e fará entregá-lo ao relator.§ 3º O tribunal ou o 
seu Órgão Especial, na sessão em que ordenar a instauração do processo, como no curso dele, 
poderá afastar o magistrado do exercício das suas funções, sem prejuízo dos vencimentos e das 
vantagens, até a decisão final.§ 4º As provas requeridas e deferidas, bem como as que o Relator 
determinar de ofício, serão produzidas no prazo de vinte dias, cientes o Ministério Público, o 
magistrado ou o procurador por ele constituído, a fim de que possam delas participar.§ 5º Finda a 
instrução, o Ministério Público e o magistrado ou seu Procurador terão, sucessivamente, vista dos 
autos por dez dias, para razões.§ 6º O julgamento será realizado em sessão secreta do Tribunal ou 
de seu Órgão Especial, depois de relatório oral, e a decisão no sentido da penalização do 
magistrado só será tomada pelo voto de dois terços dos membros do colegiado, em escrutínio 
secreto.§ 7º Da decisão publicar-se-á somente a conclusão.§ 8º Se a decisão concluir pela perda 
do cargo, será comunicada, imediatamente, ao Poder Executivo, para a formalização do ato. 
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democrático. No link “Sobre o CNJ”, o órgão expõe sua carta de motivos e 

objetivos ao declarar que: 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é um órgão voltado à 
reformulação de quadros e meios no Judiciário, sobretudo no que diz 
respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. O CNJ 
foi instituído em obediência ao determinado na Constituição Federal, nos 
termos do art. 103-B. 
Criado em 31 de dezembro de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005, 
o CNJ é um órgão do Poder Judiciário com sede em Brasília/DF e 
atuação em todo o território nacional, que visa, mediante ações de 
planejamento, à coordenação, ao controle administrativo e ao 
aperfeiçoamento  do serviço público na prestação da Justiça. 
Missão do CNJ – Contribuir para que a prestação jurisdicional seja 
realizada com moralidade, eficiência e efetividade, em benefício da 
Sociedade. 
Visão do CNJ – Ser um instrumento efetivo de desenvolvimento do Poder 
Judiciário. 
Diretrizes – Em linhas gerais, o trabalho do Conselho Nacional de Justiça 
compreende: Planejamento estratégico e proposição de políticas 
judiciárias; modernização tecnológica do Judiciário; ampliação do acesso 
à justiça, pacificação e responsabilidade social; garantia de efetivo 
respeito às liberdades públicas e execuções penais.  
(http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj, em 13/01/2011). 

 

Em consonância com os objetivos de transparência e maior controle 

democrático, o CNJ divulga, no link “Presidência”,15 o acompanhamento dos 

processos disciplinares públicos contra magistrados, onde se pôde observar um 

total de 1.879 processos, sendo 15 referentes ao Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, objeto desse estudo, dos quais 12 estão em andamento e três arquivados, 

na data da consulta, em 19 de janeiro de 2011.  

Dos processos em andamento, todos haviam sido motivados para 

“apuração de suposta infração disciplinar de magistrado”, sob a forma de 

verificação preliminar, na maioria das vezes, e uma reclamação e uma 

representação. A grande maioria dos proponentes são órgãos públicos. Note-se 

que um dos pivôs da ADIN nº 4638/2011 foi justamente a publicidade dos 

processos disciplinares contra magistrados. 

                                                 
15

 in http://www.cnj.jus.br/presidencia, acessado em 15/01/2012. 

http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj
http://www.cnj.jus.br/presidencia
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Já pela Corregedoria, o Relatório de 201116 aponta que 2.573 estão em 

tramitação, 4.112 foram recebidos e 4.337, julgados. 

A página da Corregedoria encontra-se em consonância com os 

objetivos do órgão, salientando-se que a função precípua do órgão não é “punir os 

desvios de conduta praticados por magistrados e servidores, mas de apurar os 

fatos trazidos ao seu conhecimento e levar à apreciação do Plenário do CNJ as 

questões relacionadas à atividade judiciária que se apresentem mais graves e que 

possam macular a imagem do Judiciário frente ao cidadão”. Essa função surgiu da 

demanda democrática de responsabilização do poder público. 

Continuando a análise do site do CNJ, foram detectadas medidas para 

a realização de uma Justiça ética, tais como os Mutirões de Cidadania, as Casas 

de Justiça e Cidadania, os Programas “Cidadania, direito de todos”, “Começar de 

Novo”, “Doar é legal”, “Medida justa”, a Advocacia Voluntária, BACENJUD, os 

Cadastros Nacionais, Certificação Digital para Magistrados, PRONAME (gestão 

documental), INFOJUD, INFOSEG, Prêmio Innovare, Justiça Criminal, Justiça 

Aberta, Justiça em Números, Incentivo à Conciliação, Gestão Socioambiental, 

Fixação de critérios para os herméticos cálculos previdenciários, medidas que 

visam à unificação e informatização dos dados do Judiciário e Campanha pela 

facilitação do Registro de Nascimento. 

Nos Mutirões de Cidadania, o objetivo é estabelecer medidas concretas 

para a garantia de direitos fundamentais do cidadão em situação de maior 

vulnerabilidade. São quatro as vertentes de tratamento: proteção à criança e ao 

adolescente, ao idoso, aos portadores de necessidades especiais e à mulher 

vítima da violência doméstica e familiar. 

As “Casas de Justiça e Cidadania” ainda não saíram do papel. Trata-se 

de um projeto aprovado em 2008, que ainda depende de concretização. Seria uma 

forma de aproximação e facilitação da Justiça à população carente, com vistas a 

enfraquecer as influências criminosas na solução dos problemas sociais. Tentativa 

de inclusão social, através da implantação de uma rede integrada de serviços, 

                                                 
16

 www.cnj.jus.br/images/relatorios-anuais/atividades/revista_relatorio_anual2011_web.pdf, 
acessado em 12/0282012. 

http://www.cnj.jus.br/images/relatorios-anuais/atividades/revista_relatorio_anual2011_web.pdf
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destinada a promover o princípio constitucional da cidadania (Constituição Federal 

de 1988, art. 1º, II)17 e disseminar práticas institucionais voltadas à promoção e 

proteção de direitos fundamentais e acesso à cultura e à Justiça, relacionados às 

comunidades locais. 

As campanhas pela facilitação do Registro de Nascimento e “Cidadania, 

direito de todos” dizem respeito à inclusão civil do povo, sendo esta última, 

específica do povo indígena. A questão que cabe colocar é até que ponto um 

registro de nascimento criará automaticamente o sentido de cidadania tanto no 

registrado, quanto naquele que deverá reconhecer a cidadania no outro. O CNJ 

parece esquecer, ingenuamente, que cidadania é criação e vivência, e não 

imposição. 

A Advocacia Voluntária não é inovação; esta existe desde que existe a 

profissão, e na realidade quem presta o serviço é o advogado, servindo o CNJ 

como organizador e intermediador. Mas não se pode negar a imensa contribuição 

ao acesso à Justiça dos presidiários e seus familiares. Interessante observar como 

o CNJ reconhece aqui a insuficiência e carência da Defensoria Pública na defesa 

das garantias individuais, mas prefere criar um órgão diferenciado e sem ônus 

para os cofres públicos, do que investir nesse grande órgão de efetivação do 

acesso à Justiça.  

Os Cadastros Nacionais visam ao intercâmbio de informações entre os 

vários órgãos da Administração Pública, aumentando a efetivação da Justiça. Com 

exceção do cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, falta 

concretização, e mesmo sua regulamentação chega muito tardiamente. Há 

previsão para os casos de adoção, condenação civil para ato de improbidade 

administrativa, de magistrados, de clientes do Sistema Financeiro Nacional e de 

Órgãos Judiciais. Destaco este último por fazer graça seu enunciado no site oficial 

                                                 

17
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos :II – a cidadania. 
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do CNJ: “A relação completa das varas, turmas e seções judiciárias existentes no 

Brasil não é conhecida nem mesmo no CNJ.” O que se dirá da população... 

Há várias medidas que visam à unificação e informatização dos dados 

do Judiciário, como a Criação de sistema unificado, o PROJUDI E VEP 

(execuções penais); Integração de Sistemas de Dados Estatísticos; Numeração 

única, que visa a uniformizar a numeração dos processos por  todos os estados da 

federação; Tabelas Processuais Unificadas (terminológica); e o Processo Judicial 

Eletrônico, que já vem sendo colocado em prática em alguns estados da 

federação. Já a Certificação Digital para Magistrados visa à agilização e efetivação 

da Justiça. 

O programa “Começar de Novo” objetiva a ressocialização do ex-

presidiário, através de ações que o incluam e o adaptem de volta à sociedade. Já 

o programa “Medida Justa” busca a reinserção social do adolescente em situação 

de risco, através da análise e acompanhamento da execução das medidas 

alternativas (menores infratores). Enquanto este age preventivamente, aquele 

procura contornar e minorar os danos da marginalização. 

O INFOJUD é um sistema de intercâmbio de informações entre a 

Receita Federal e o Judiciário, na pessoa exclusiva do magistrado, havendo 

também o sistema RENAJUD, em integração com o DETRAN. As medidas visam 

à efetivação da execução da Justiça. Interessante notar como o sistema de 

informação da Receita funciona melhor do que o do Judiciário, que até hoje não se 

encontra unificado. Tal fato reflete a opção política de cobrança dos deveres 

(sobretudo fiscais), em detrimento da realização dos direitos, pelo Judiciário. Já o 

INFOSEG é um cadastro de informações referentes à segurança pública. E o 

BACEN JUD é uma forma de melhorar a execução das decisões judiciais, de 

forma a aumentar a efetividade da Justiça. 

Ao incentivar a Conciliação, busca-se, primeiro, diminuir o número de 

demandas, dinamizando e agilizando a Justiça; e, segundo, oficializar algumas 

medidas informais que vinham sendo adotadas pela sociedade. 
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Nas medidas “Justiça Aberta”, “Justiça Criminal” e “Justiça em 

Números”, o CNJ disponibiliza bases de dados e resultados de pesquisas para 

acesso e consulta à população, nos diferentes assuntos. Na Justiça Criminal, há 

também participação da sociedade civil nas políticas criminais, através de 

pesquisas e fóruns de debate. 

O programa “Doar é legal” serve de estímulo à doação de órgãos, e a 

Gestão Socioambiental cumpre a função de monitoramento de dados para 

controle de ações ambientais e/ou poluentes. Por fim, o Prêmio Innovare serve de 

estímulo para as contribuições da sociedade civil na melhoria do Judiciário.   

O Conselho Nacional de Justiça foi criado em 2004, instalado em 14 de 

junho de 2005, e previsto no artigo 103-B, cujos objetivos precípuos são de 

garantia de independência do Judiciário, racionalização e democratização do 

Judiciário, fiscalização e controle, combate o nepotismo, corrupção, má gestão e 

desperdícios (SAMPAIO, 2007, p. 260), lançando assim, para tanto, as metas para 

consecução desse fim último, qual seja, de melhora da imagem do Judiciário 

através da excelência de qualidade e confiabilidade dos serviços prestados. 

A natureza do Conselho Nacional de Justiça e sua legitimidade geram 

discussões a cerca da constitucionalidade do controle. Há os precedentes nas 

Ações Diretas de Constitucionalidade nº 98-MT, 135-PB, 137-PA e 197-SE e 

ADIMC nº 251-CE, lembrando que a instituição do CNJ por pouco não foi 

declarada inconstitucional, vez que a unanimidade dos Ministros entendia que um 

órgão de controle do Judiciário, formado heterogeneamente, feria o princípio da 

separação e independência dos poderes. Todavia, mudada a composição do 

Tribunal, somada à relativa pressão da opinião pública e à formulação de novos 

argumentos, o STF veio finalmente reconhecer a legitimidade do Conselho 

(SAMPAIO, 2007, p. 264). 

Cumpre utilizar a definição da natureza jurídica de José Adércio Leite 

Sampaio, na qual o autor expõe tratar-se de órgão semiautônomo, constitucional, 

por ali constar, de natureza administrativa, despido da função jurisdicional: 
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O Conselho Nacional da Justiça é órgão administrativo-constitucional do 
Poder Judiciário da República Federativa do Brasil com status semi-
autônomo ou de autonomia relativa. A estatura constitucional decorre da 
sua presença no texto da Constituição. A natureza administrativa é dada 
pelo rol da atribuições previstas no artigo constitucional 103-B,  § 4º, que 
escapam ao enquadramento, obviamente, legislativo, uma vez que não 
pode inovar a ordem jurídica como autor de ato normativo, geral e 
abstrato, e, por submeter-se ao controle judicial, ainda que pelo STF, 
escapa da feição jurisdicional. (SAMPAIO, 2007, p. 263). 

 
Vale destacar também que sua composição heterogênea permite 

alcançar uma dimensão política, dado o papel intermediador entre a sociedade e 

os poderes oficiais: 

Mas há algo que o status constitucional, associado à composição híbrida 
de juízes, membros do Ministério Público, advogados e cidadãos, 
modifica na perspectiva puramente jurídica de suas funções, elevando-
as a uma dimensão quase política, político-constitucional, especialmente 
quando o enxergamos na interlocução entre Poderes e com a 
sociedade, como órgão com as finalidades precípuas de controle e de 
garantia da independência do Judiciário. Pouco de externo tem em seu 
controle, posto que de formação híbrida. Controla-se para dentro o 
Judiciário por órgão judiciário atípico, administrativo-político; defende-se 
para fora a independência orgânica e funcional judiciária. (SAMPAIO, 
2007, p. 263). 

 
Trata-se de um órgão que detém uma semiautonomia, de modo a não 

possuir orçamento e financiamentos próprios, estando submetido ao Supremo 

Tribunal Federal nesse aspecto, possuindo, outrossim, autonomia administrativa e 

funcional. A ADI nº 3.367-DF ajuda a ressaltar sua natureza de órgão 

administrativo nacional (SAMPAIO, 2007, p. 264). 

Sua composição é heterogênea, visando à democracia, eis que 

formada por várias classes, profissões, sob o intuito de incentivar uma maior 

representatividade do povo, havendo, consequentemente, uma multiplicidade de 

indicações. Seus componentes, chamados conselheiros, possuem as mesmas 

prerrogativas, impedimentos, suspeições e incompatibilidades que os magistrados, 

sendo estes, todavia, indicados pelos órgãos representativos de classe, fato que 

origina a investidura política, e não por concurso público.  

O Relatório anual de 2011 arrola suas funções,18 iniciando por 

Fiscalização e Controle, cujos objetivos estratégicos são o de garantir a 

                                                 
18

 In: www.cnj.jus.br/images/relatorios-anuais/atividades/revista_relatorio_anual2011_web.pdf, 
acessado em 13/02/2012. 

http://www.cnj.jus.br/images/relatorios-anuais/atividades/revista_relatorio_anual2011_web.pdf
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conformidade com os princípios constitucionais na atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário, além de prevenir e corrigir desvios de conduta dos 

membros e/ou órgãos do Poder Judiciário. Há também um capítulo dedicado à 

atuação institucional, cujos objetivos visam a fortalecer e harmonizar as relações 

entre poderes, setores e instituições, aprimorar a comunicação com o público 

externo, promover a cidadania e disseminar valores éticos e morais. Já quanto à 

tecnologia e infraestrutura, o objetivo é garantir a disponibilidade de sistemas 

essenciais de tecnologia da informação. Nos objetivos orçamentários, a linha 

mestra é garantir recursos orçamentários para a execução da estratégia. 

O Relatório aponta ainda a função de eficiência operacional, com o fim 

de garantir a agilidade nos trâmites, de natureza mais administrativa. Na função 

“gestão de pessoas”, visa-se motivar, comprometer e desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos conselheiros, magistrados e servidores, em vistas a 

solucionar a baixa produtividade referente à qualificação dos trabalhadores do 

Judiciário. 

A função de Alinhamento e Integração tem como objetivos garantir ao 

Judiciário o alinhamento estratégico em todas as unidades, o cumprimento das 

deliberações, a precisão no diagnóstico da realidade e a promoção da 

modernização tecnológica. 

Vale ressaltar o objetivo de alinhamento estratégico, sintonizado com a 

demanda de celeridade requerida pela sociedade. Nesse desiderato, o CNJ tem 

trabalhado pela redução do tempo de julgamento dos incidentes com vistas à 

melhoria da prestação jurisdicional, mormente no que diz respeito aos presos em 

regime fechado e semiaberto, e agilização na execução de precatórios, 

combatendo a imagem nociva que a sensação de “ganhar e não levar” refletia à 

população. 

Já a precisão dos diagnósticos é fundamental para a identificação das 

falhas e carências, dos pontos altos e baixos, para melhor aplicação de esforços e 

obtenção de resultados. Ou, como realça a página do Relatório: “possibilitar a 

realização de comparações, diagnósticos, análises estatísticas, mensurações e 
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avaliações de desempenho e produtividade, com a finalidade de subsidiar a 

tomada de decisões no processo de planejamento e gestão estratégica das 

instituições do Judiciário”. 

Para o cumprimento de suas propostas, o Conselho Nacional de Justiça 

possui algumas funções estabelecidas legalmente, que vão favorecer sua missão. 

A função política decorre da gestão estratégica dos recursos administrativos, 

humanos, logísticos e financeiros do Judiciário. (SAMPAIO, 2007, p. 274). 

Entretanto, para que essa gestão ocorra de forma precisa e eficaz, o órgão deve 

se fazer munir de relatórios, informações, pesquisas e estudos, no intuito de 

identificar as deficiências e localizar as carências. É por isso que o CNJ promove 

tantas pesquisas e bases estatísticas, como teremos oportunidade de esbarrar 

com algumas nesse trabalho. 

Logo, as metas do Judiciário são o resultado de uma apuração racional 

e sistêmica, com o fito de estabelecer diretrizes políticas e administrativas, e 

planos de investimentos de recursos humanos, físicos e logísticos. 

Apesar do Regimento Interno não prever como esses levantamentos 

devem ser implementados, a autorização é constitucional, podendo fazer 

recomendações, cujo descumprimento leva à falta funcional. Essas 

recomendações podem ter cunho, inclusive, orçamentário, de criação de cargos e 

varas e de instâncias, dependendo da última palavra do Supremo Tribunal 

Federal. 

Outra atribuição política relaciona-se à defesa da soberania judiciária, 

em face não apenas dos outros poderes, mas também de certas classes sociais, 

que possam enfraquecer a independência do Judiciário: 

 

Eis porque deve usar os meios necessários para impedir a cooptação 
neutralizante da atividade judicial na proteção efetiva dos direitos e 
garantias, das regras e princípios constitucionais. Um Judiciário cativo 
dos atores políticos e do poder econômico é tudo o que a Constituição 
repudia. (SAMPAIO, 2007, p. 276). 
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A lei, entretanto, não prevê nem esclarece sobre os meios necessários 

e a forma de defender a “soberania do Judiciário”, restando essa propalada defesa 

indefinida e etérea como sói aos substantivos abstratos. 

Poder político que ainda não foi implementado é o Regulamentar, uma 

vez que, apesar da previsão constitucional, até hoje não há lei que regulamente o 

órgão. José Adércio Leite Sampaio afirma que poderá ser esta uma poderosa 

ferramenta no combate ao nepotismo, já que o LOMAN não o faz (SAMPAIO 

2007, p. 279). Além de disciplinar a promoção por merecimento, fixar o teto 

remuneratório de magistrados e servidores do Judiciário, e demais poderes-

deveres que decorram da interpretação do artigo 104-B, II da Constituição, qual 

seja, zelar pelo cumprimento do artigo 37, que propugna os princípios da 

moralidade e da impessoalidade. Observa-se: 

Significa que terá o Conselho que cuidar da observância dos incisos e 
parágrafos daquele artigo mais os princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. [...] se a 
Constituição determina ao órgão constitucional o cumprimento de certos 
fins, implicitamente estão autorizados os meios necessários para realizá-
los. Os meios são tanto materiais ou de atividade quanto normativos. 
(SAMPAIO, 2007, p. 281). 

 
Função política que também deve ser enumerada é a mandamental, 

qual seja, de recomendação de providências, com as devidas sanções cabíveis 

(administrativa, penal e/ou civil), para se fazer valer (eficácia). Quanto às 

autoridades públicas externas, no entanto, cabem as observações do Mandado de 

Segurança, cuja sanção é política e difusa, mais de cunho persuasivo do que 

obrigatório.  

Não se pode esquecer da função de economia interna, como poder 

político, calibrada pelo Supremo Tribunal Federal, contudo, vez que a este órgão 

cabe aprovar sua proposta orçamentária, conforme artigo 96, II da Constituição, e 

de propor alterações quanto aos cargos e fixação de vencimentos. 

O Conselho Nacional de Justiça também possui função de controle de 

legalidade dos atos administrativos praticados pelo Judiciário, com poder de 

revisão, desconstituição e de fixação de prazo para saneamento. Esse controle 

não se dá de forma automática ou ex-officio, mas mediante provocação. O jurista 
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continua apresentando a questão, se esse tipo de controle seria externo ou interno 

(SAMPAIO, 2007, p. 288). 

A solução ocorreria segundo a abordagem: se considerar-se que, por 

integrar o Judiciário, sendo, portanto, do mesmo poder do órgão controlado, o 

controle seria interno; mas considerando-se que, para se caracterizar, a 

externalidade do controle bastaria se dar por outro órgão diverso do controlado, 

tem-se então modalidade de controle externo. Tudo depende da interpretação que 

se dá a controle externo, o que, está se vendo, não é nada pacífico. 

Se considerarmos a última hipótese, de controle externo, o autor expõe 

que uma vez sendo pertencente ao Judiciário, é autônomo (semi, é certo), 

destacado de todos os outros órgãos que controla, tratando-se pois de um 

verdadeiro estranho no ninho (SAMPAIO, 2007, p. 288). 

A discussão, todavia, é meramente acadêmica, pois o Supremo 

Tribunal Federal já decidiu, através da ADIN 3367-DF, vista anteriormente, que o 

controle é interno, respeitando-se assim o Princípio Republicano da Separação de 

Poderes. 

Quanto aos limites do controle, dá-se não apenas quanto aos fins 

perseguidos, mas também quanto à forma como esses fins devam ser alcançados, 

associada à eficácia, eficiência, legitimidade, economia e razoabilidade. O mérito 

administrativo (oportunidade e conveniência), contudo, permanece incólume, 

restando, portanto, bem estreita margem de discricionariedade: 

 

 “(...) em se tratando de controle extensivo aos meios como os objetivos 
serão alcançados, essa premissa autorizaria discutir mais profundamente 
tanto a relação de pertinência entre os meios administrativos escolhidos e 
os fins legalmente indicados quanto os vínculos de adequação de tais 
fins do interesse público ou à finalidade específica do ato, sob a 
inspiração da razoabilidade”, (SAMPAIO, 2007, p.290). 
 

Outra questão interessante aventada pelo jurista é quanto a eventual 

conflito de competências entre cortes: Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de 

Contas. Uma leitura sistematizada da Constituição conduziu o autor a concluir pela 

prevalescência do Tribunal de Contas, pois além de controlar o próprio CNJ, em 

última análise, as contas dos administrados e de admissão de pessoal vão sempre 
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recair sobre a vigilância do TCU. Resta, contudo, ao CNJ, a apuração de faltas 

disciplinares e aplicação das penas administrativas (SAMPAIO, 2007, p. 290). 

Norberto Bobbio faz, inclusive, uma observação quanto a esse conflito, 

ao defender que uma das soluções de composição dos litígios é a difusão do 

poder de resolução. Todavia, adverte que ao “difundir o poder” há o perigo de 

fragmentação do poder, e eventual concorrência entre os sujeitos que deveriam 

resolver os conflitos, numa espécie de conflito à segunda potência, como é o caso 

do Tribunal de Contas e o Conselho Nacional de Justiça (BOBBIO, 2004, p. 95). 
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Apresentação das metas e suas justificativas 
 

 

Podemos identificar, nas estatísticas fornecidas pelo Conselho Nacional 

de Justiça, uma série de medidas adotadas pelo Judiciário, que refletem as 

cobranças e as técnicas de trabalho da sociedade, sendo de vital importância para 

ilustração e comprovação da hipótese, e comparação temporal dos resultados. 

Os dados são fornecidos pelos órgãos judiciais segundo critérios 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, e possuem sua fundamentação 

em demandas sociais.  Foram definidas dez metas em 2010, no 4º Encontro 

Nacional do Judiciário, no Rio de Janeiro, em 7 de dezembro de 2010. Note-se 

que grande ênfase foi dada à questão da celeridade: 

 

O grande destaque foi a Meta 2, que determinou aos tribunais que 
identificassem e julgassem os processos judiciais mais antigos. Com a 
Meta 2, o Poder Judiciário começou a se alinhar com o direito 
constitucional de todos os cidadãos brasileiros que estabelece a duração 
razoável do processo na Justiça. Foi o começo de uma luta que 
contagiou o Poder Judiciário do país para acabar com o estoque de 
processos causadores de altas taxas de congestionamento nos 
tribunais. Também foram definidas outras metas importantes para 
organizar o trabalho nas varas de Justiça, informatizar o Judiciário e 
proporcionar mais transparência à sociedade. [...] em 2010, foram 
definidas novas metas para aquele ano. As prioridades estabelecidas no 
ano anterior, como a agilidade e eficiência da Justiça, continuaram em 
foco, e os desafios traçados foram ainda maiores. A meta 2, por 
exemplo, passou a abranger o ano de 2006. Ou seja, os tribunais 
deveriam dar conta de julgar todos os processos distribuídos até 
31/12/2006. A meta 1 também garantiu mais agilidade à tramitação dos 
processos, determinando o julgamento de uma quantidade de processos 
maior do que o número que entrou na Justiça em 2010. (in: 
www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas, acessado em 10/02/2012). 

 
A primeira meta visa a julgar quantidade igual à de processos de 

conhecimento distribuídos em 2010 e parcela do estoque (também chamado 

“acervo”), com acompanhamento mensal, enquanto a segunda, nessa linha de 

agilização e dinamismo, busca julgar todos os processos de conhecimento 

distribuídos (em 1º grau, 2º grau e tribunais superiores) até 31 de dezembro de 

2006; e, quanto aos processos trabalhistas, eleitorais, militares e da competência 

do tribunal do Júri, até 31 de dezembro de 2007. Também no intuito da celeridade, 

a terceira meta procura reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na 

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas
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fase de cumprimento ou de execução, e, em 20%, o acervo de execuções fiscais 

(referência: acervo em 31 de dezembro de 2009). Já a meta quatro, na linha da 

rapidez, objetiva lavrar e publicar todos os acórdãos em até dez dias após a 

sessão de julgamento. 

A quinta meta vem implantar o método de gerenciamento de rotinas 

(gestão de processos de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias 

de 1º grau, que, junto com a meta oito, que busca promover cursos de 

capacitação em administração judiciária, com no mínimo 40 horas, para 50% dos 

magistrados, objetivam implementar procedimentos privados de trabalho no setor 

público, ao estilo na nova gestão pública, e mesmo da profissionalização 

weberiana, que acaba chegando à questão da celeridade por via da eficiência 

(fazer mais com menos). 

A meta seis traduz a demanda econômica, ao propor redução de pelo 

menos 2% o consumo per capita com energia, telefone, papel, água e combustível 

(ano de referência: 2009). 

Já a meta sete, ao objetivar disponibilizar mensalmente a produtividade 

dos magistrados no portal do tribunal procura não apenas a publicidade da 

produção, no sentido de ampliar o controle democrático, como também levantar 

dados que orientem as ações do Conselho Nacional de Justiça. 

Por fim, tanto a meta nove, que busca ampliar para dois Mbps a 

velocidade dos links entre o Tribunal e 100% das unidades judiciárias instaladas 

na capital e, no mínimo, 20% das unidades do interior; e a meta dez, que procura 

realizar, por meio eletrônico, 90% das comunicações oficiais entre os órgãos do 

Poder Judiciário, visam à informatização dos procedimentos e métodos de 

trabalho do Judiciário, para diminuir o tempo e racionalizar o serviço.  

As metas um a quatro e nove e dez refletem claramente a demanda de 

velocidade e agilidade dos julgados e dos processamentos judiciais. Já as metas 

cinco e oito visam a implementar procedimentos privados de trabalho no setor 

público, ao estilo na nova gestão pública, e mesmo da profissionalização 
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weberiana19, por visarem à uma maior racionalização do trabalho. A meta seis 

traduz a demanda econômica, e as metas sete e dez, a da publicidade. A 

pertinência e os reflexos dessa política serão discutidos em momento oportuno na 

dissertação. 

O Judiciário vem se empenhando em cumprir as metas, mas por razões 

que serão expostas no decorrer do trabalho, nem sempre conseguem ser 

cumpridas, traçando então o CNJ planos de ação para o atingimento dos 

objetivos. Veja-se: 

Algumas metas traçadas para 2009 foram cumpridas quase totalmente, 
como a Meta 1, que teve percentual de cumprimento de 98,6%, e a meta 
3, que atingiu 96,7%. Mas, apesar do esforço dos tribunais, algumas 
metas ficaram distantes do ideal, como a meta 2, cumprida em 60,7%, e 
a meta 5, em 63%. Para auxiliar os tribunais, o CNJ traçou um plano de 
ação para as metas não cumpridas, que continuaram a ser 
acompanhadas no ano seguinte. (In: www.cnj.jus.br/gestao-e-
planejamento/metas, acessado em 10/02/2012). 

 

Para 2011, o Conselho Nacional de Justiça expediu quatro metas 

gerais, e outras metas específicas, para cada Justiça, pois à medida que vai se 

aperfeiçoando, a tendência é ir-se especializando.  A primeira meta de 2011 

corresponde às quinta e oitava metas de 2010, e visa à implantação da gestão 

estratégica, nos moldes da tendência global de administração de empresas “New 

Management”, possuindo, como fim último, a eficiência dos serviços prestados. 

A meta três, julgar quantidade igual a de processos de conhecimento 

distribuídos em 2011 e parcela de estoque, com acompanhamento mensal, 

equivale às primeira, segunda e terceira metas de 2010, cujos objetivos foram o 

aumento de julgamento e a redução do acervo, orientadas para a aceleração dos 

julgamentos. 

Já as metas dois (implantação de registro audiovisual de audiências) e 

quatro (implantação de programa de esclarecimento ao público sobre as funções 

do Judiciário), com objeto semelhante à sétima meta de 2010, estão orientadas 

                                                 
19

 Para Weber, a profissionalização da burocracia dá-se com: a especialização das atividades,  
indeterminação do mandato, hierarquia dos cargos e autoridades, organização dos serviços em 
carreiras, meritocracia, previsibilidade do funcionamento, fidelidade ao cargo e à empresa, 
remuneração assalariada, e ausência da propriedade dos meios de produção por parte dos 
funcionários. 

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas
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para a satisfação pela via da publicidade, do esclarecimento e da inclusão, não 

referindo-se à questão da celeridade. 

Para a Justiça Federal, foi expedida a meta nove, com fins de implantar 

processo eletrônico judicial e administrativo em 70% das unidades de primeiro e 

segundo grau até dezembro de 2011, cujo equivalente são as metas 9 e 10 de 

2010. 

Em relação a 2012, os representantes dos tribunais do país reuniram-se 

em Porto Alegre em novembro de 2011, no V Encontro Nacional do Judiciário, e 

definiram cinco metas gerais para todo o Judiciário e duas metas para o Judiciário 

Federal. A primeira meta (julgar mais processos de conhecimento do que os 

distribuídos em 2012) e a segunda meta (julgar, até 31/12/2012, pelo menos 50% 

dos processos distribuídos em 2007, na Justiça Federal), equivalem às metas um, 

dois e três de 2010, e à meta 1 de 2011: redução do acervo, com cumprimento de 

prazo, diretamente relacionadas à celeridade.  

A terceira e a quinta metas – tornar acessíveis as informações 

processuais nos portais da rede mundial de computadores (internet), com 

andamento atualizado e conteúdo das decisões dos processos, respeitando o 

segredo de justiça, e implantar sistema eletrônico para consulta à tabela de custas 

de emissão de guia de recolhimento, respectivamente – visam à questão da 

publicidade, equivalendo às metas sete de 2010 e dois e quatro de 2011. 

A quarta meta de 2012 traz uma inovação, com a constituição de um 

Núcleo de Cooperação Judiciária e de juiz de cooperação, sendo este último 

agente de ligação entre juízes, com objetivo de dar maior fluidez e agilidade aos 

atos interjurisdicionais. De inspiração europeia, o magistrado teria maior atuação 

nas demandas de cooperação internacional. 

Já para a Justiça Federal, foram determinadas duas metas: a décima, 

com o aumento de conciliações (designar 10% a mais de audiências de 

conciliação do que as designadas no ano anterior), cujo fim último é a aceleração 

das etapas. E, por fim, a meta 11, que busca implantar a gestão por processos de 

trabalho (gerenciamento de rotinas) em 50% das turmas recursais, e refere-se às 

metas cinco e oito de 2010, e à primeira de 2011. 
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Seleção das metas e justificativas 

 
“Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça manifesta.” 

Rui Barbosa (Oração aos Moços) 

 
Tratando-se do objetivo deste trabalho – a análise da efetividade das 

metas do CNJ para o fortalecimento da democracia –, foram selecionadas as 

metas de repercussão para o público externo, nas quais a população sente mais 

sensivelmente os efeitos do esforço democrático. A maior insatisfação ocorre na 

lentidão para a solução dos conflitos. 

Essa demanda foi apurada pela Ouvidoria do Conselho Nacional de 

Justiça, “canal de comunicação da sociedade com o CNJ”, constando em todos os 

seus relatórios (desde julho de 2009 até o primeiro trimestre de 2011), como a 

reclamação mais premente, de longe, pela população, somando um total de 2.426 

em 2009, 4.672 em 2010, e 1.115, no primeiro trimestre de 2011. Note-se que as 

reclamações crescem, a cada ano, em progressão quase aritmética, à medida que 

o povo vai se familiarizando com o novo instituto. Ilustrativo o último relatório 

publicado, no 5º Relatório Trimestral de Ouvidoria do CNJ, períodos de janeiro a 

março de 2011: 

A maior parte das demandas recebidas na Ouvidoria, de forma 
recorrente, é composta de manifestações referentes à morosidade 
processual no Poder Judiciário, representando 27,85% dos registros nos 
meses de janeiro a março. Tomando-se em conta apenas as demandas 
com esta classificação temática, nos primeiros três meses do ano, 
observamos que 95,78% são reclamações. [...] O assunto morosidade 
processual é mais frequente entre as demandas originadas do estado da 
Bahia, representando 40,58% do total do estado. Em seguida, figura o 
estado do Rio de Janeiro em que das 596 manifestações recebidas, 227 
tratam do assunto, o que representa 38,09%. (...)No que se refere à 
origem dos processos referidos, verifica-se que a maioria tramita na 
Justiça Estadual (54,01%), seguindo-se a Justiça Federal (18,25%)... As 
reclamações sobre processos ainda não julgados representam 52,55% 
dos registros; 36,5% são de processos já julgados e 26,28% sobre 
processos em fase de execução. Fonte: 
www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relat
orio_janeiro_fevereiro_e_marco_%202011_%20aprovado.pdf, acessado 
em 10/02/2012. 

 
Num primeiro momento, a demanda por celeridade é mesmo a mais 

importante, mas acredita-se que, num segundo estágio de evolução do sistema, a 

celeridade, por si só, não bastará. Clamará a qualidade. Mas, no momento, a 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relatorio_janeiro_fevereiro_e_marco_%202011_%20aprovado.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/ouvidoria/relatorios/2011/5_relatorio_janeiro_fevereiro_e_marco_%202011_%20aprovado.pdf
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opção política vem sendo a quantitativa, ainda que em detrimento da qualidade. 

Sacrifica-se um bem por outro de maior relevância em nossa realidade, dado o 

risco de colapso no sistema.  

A inércia do Estado acaba por deixar a sociedade totalmente impotente, 

uma vez que, ao mesmo tempo que lhe foi subtraída a possibilidade de realizar 

justiça com as próprias mãos, o Estado tampouco se digna a prestar essa justiça 

de forma plena e satisfatória. Assim entende Luiz Guilherme Bittencourt Marinoni: 

 

Não tem sentido que o Estado proíba a justiça de mão própria, mas não 
confira ao cidadão um meio adequado e tempestivo para a solução dos 
seus conflitos. Se o tempo do processo, por si só, configura um prejuízo à 
parte que tem razão, é certo que quanto mais demorado for o processo 
civil, mais ele prejudicará alguns e interessará a outros. Seria 
ingenuidade inadmissível imaginar que a demora do processo não 
beneficia aqueles não têm interesses no cumprimento das normas legais. 
(MARINONI, 2010, p. 38). 

 
Ou seja, além de subtrair do cidadão o direito de fazer justiça com as 

próprias mãos, o Estado ainda acaba “premiando”, com sua lentidão, aqueles que 

agem de má-fé, por locupletarem-se às custas da subtração de direito alheio.  

Assim, as metas um a cinco, nove e dez de 2010, um, três e nove de 

2011 e um, dois, dez e 11 de 2012 refletem claramente a demanda de velocidade 

e agilidade dos julgados e dos processamentos judiciais, orientadas para 

demanda de eficácia e agilidade nos julgamentos, conforme sinaliza pesquisa 

promovida pela Revista Consulex nº 167, de dezembro de 2003, p. 17, na qual os 

advogados indicam a morosidade como principal problema da Justiça.  

Pesquisa realizada pelo IBGE em 2009 (disponível no site do CNJ, em 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/apres_ibge_amostra

2009.pdf), sobre o acesso à Justiça, dos 399.387 entrevistados, 15,9% não 

procuraram a Justiça por entender que demoraria muito, enquanto que 6,6% não o 

fizeram por não acreditar na Justiça. 

 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/apres_ibge_amostra2009.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/apres_ibge_amostra2009.pdf


67 

 

Estudo20 promovido pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do 

Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento e constatou que “enquanto em 

1990, o Judiciário recebeu 3,6 milhões de processos, já na década de 2000, esse 

volume rapidamente ultrapassou o patamar de 20 milhões de ações”. 

Interessante ressaltar que a conquista pela democracia gera um 

paradoxo na prestação dos direitos por parte dos Estados. À medida que a 

população se torna mais consciente – e conscientização é o grande passo para a 

autonomia de um povo (a denominada “maioridade” de Kant 21) e, portanto, da 

vivência da democracia em sua forma mais pura –, as expectativas e as 

demandas pelos direitos também aumentam, em razão diretamente proporcional. 

A tomada de consciência acabou sendo inevitável, pois, ainda que os 

Estados não tenham contribuído de forma plena e eficaz para esse despertar – 

nosso sistema de ensino que o diga –, a evolução dos meios de comunicação, 

mormente das mídias de televisão, telefonia e internet, trata de esclarecer até as 

mais refratárias das mentes. 

Ainda que se considere discutível a informação divulgada por essas 

mídias, tornando assim contestável até a qualidade desse pretenso 

esclarecimento, há que se concordar que pelo menos hoje em dia há um 

bombardeio, diga-se, de informações, que nossos ancestrais nem sonhavam 

acessar.  

Percebe-se, pois, que toda ação gera uma reação, e a semente 

plantada pela informação, ainda que torta e doente, trará seu fruto. Fruto esse 

que, mesmo proveniente de safra duvidosa, será sempre bom. É inegável que a 

conscientização e a busca pelos direitos, mesmo que de forma confusa, aumenta 

o sentido de cidadania e, por isso, de democracia também. Nem que para tanto o 

Judiciário sirva de coadjuvante na função educativa e esclarecedora – esse é o 

papel do Judiciário democrático. 

                                                 
20

 In: 
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_morosidade_dpj.pdf, 
acessado em 14/02/2012. 
21

 Ensaio de Immanuel Kant: O que é esclarecimento, In: 
http://www.ufsm.br/gpforma/2senafe/PDF/b47.pdf, acessado em 09/02/2012. 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_morosidade_dpj.pdf
http://www.ufsm.br/gpforma/2senafe/PDF/b47.pdf
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Interessante realçar a constatação do Departamento de Pesquisas 

Judiciárias,22 sobre a morosidade: 

 

Estudo demonstrou,
23

 a partir da análise dos dados do Relatório “Justiça 
em Números”, publicado pelo DPJ, que existe correlação entre o índice 
de desenvolvimento humano (IDH), o Produto Interno Bruto (PIB) dos 
estados e o número de casos novos e de carga de trabalho. Esse 
resultado é plausível, uma vez que o avanço nos índices de 
desenvolvimento social e do nível de riqueza propicia à população maior 
conhecimento dos seus direitos e também condições mais favoráveis 
para a contratação de advogados e de serviços de consultoria jurídica. 
Na supramencionada pesquisa do IBGE, por exemplo, das pessoas que 
vivenciaram situação de conflito entre os anos de 2004 e 2009, 6,8% não 
acionaram a Justiça porque “não sabiam que podiam utilizá-la” ao passo 
que 6% alegaram que custaria muito caro. Diante desse panorama, é de 
se esperar que haja um incremento na demanda por serviços judiciais de 
massa no Brasil com o seu contínuo desenvolvimento socioeconômico. 

 
Aumentou o número de demandas? As pessoas estão mais 

insatisfeitas? Sinal que estão mais conscientes de seus direitos, e menos 

tolerantes ao desrespeito. O povo está abarrotando os Juizados com ações inúteis 

de direitos prescritos ou inexistentes? Sinal que está se tornando mais próximo 

das instituições oficiais, perdendo o medo e resgatando a autoestima. Cabe, 

então, ao Judiciário ensinar seus direitos a essa população sedenta de cuidados. 

Esse é o preço da democracia, e crescer dói. 

Contudo, não se pode esquecer que a dor do crescimento recai, de 

forma mais contundente, ao Judiciário. Dos três poderes é aquele que sente de 

modo mais sensível o preço da democratização. É aquele poder que será buscado 

no caso de insatisfação do povo não só entre seus pares, como também contra o 

Poder Público. É, paradoxalmente, o Poder Público que cura ou remedia as lesões 

desferidas por ele mesmo. É o poder que está na linha do front, aliviando a tensão 

da conflituosidade, para que não transborde para fora do controle do sistema.  

 

                                                 
22

 In: 
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_morosidade_dpj.pdf, 
acessado em 14/02/2012. 
23

 In SADEK, Maria Tereza. “Justiça em Números: Novos Ângulos”, disponível em: 
http://www.amb.com.br/index.asp?secao=mostranoticia&mat_id=1912, acesso em 25/02/2012. 

 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisasjudiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_morosidade_dpj.pdf
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Norberto Bobbio confirma essa realidade, ao apontar que um dos 

fatores de falência dos governos na atualidade é justamente a sobrecarga de 

demandas, ou seja, a desproporção crescente entre o número de demandas 

provenientes da sociedade e a capacidade de resposta do sistema, gerando um 

enfraquecimento do consenso (pacto democrático), e aponta tratar-se de um 

sintoma próprio do processo democrático, pois quanto maior a participação social 

e a tomada de consciência política, maior a demanda por resolução de conflitos, 

numa crescente bola de neve. O que aumenta, consequentemente, a dificuldade 

em pacificar, posto não ser possível satisfazer a um sem ofender a outro. 

(BOBBIO, 2004, p.93) 

Já Boaventura Santos observa que com o desenvolvimento do Estado-

Social observa-se maior envolvimento na mediação de conflitos entre grupos 

sociais, e investimento na minimização das desigualdades sociais, gerando a 

expansão dos direitos sociais de um lado, e a explosão da litigiosidade, do outro 

(SANTOS, 2010, p. 167). 

Efeito da tomada de consciência, e consequente aumento do sentido de 

cidadania, propiciada pelo Estado social, o aumento da litigiosidade resultou na 

redução progressiva dos recursos financeiros do Estado, e a sua crescente 

incapacidade em executar os compromissos assistenciais e providenciais para 

com o povo. Outra consequência foi a incapacidade do Estado em expandir os 

serviços de administração da Justiça de modo satisfatório (SANTOS, 2010, p.167). 

Outro efeito que ele aponta foi a lentidão dos processos, que representa 

um custo econômico adicional, mais gravoso para as classes de menos recursos. 

Essa lentidão se revela mais contundente nos processos civis, a despeito de todos 

os esforços, inovações e reestruturações no sentido de sua eliminação (SANTOS, 

2010, p.167).  

Assim, antes de qualquer consideração que se faça a respeito da 

morosidade do Judiciário, é bom que se tenha em conta que o aumento do 

número de demandas, pelas razões acima expostas, é a maior causa da lentidão 

do sistema. Trata-se de uma causa externa ao Judiciário, inevitável, e está 

acontecendo em todo o mundo. E é bom que esteja acontecendo.  
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Porém, a causa não se resume a esse aspecto. Muitos outros fatores, 

apesar de secundários, contribuem para a lentidão. Alguns fatores, tais como o 

aumento da litigiosidade, são alheios ao Judiciário; outros, são internos. 

Entre os fatores externos o Legislativo também tem influência (e muita) 

na morosidade da Justiça. Há o emperrado Processo Civil a abarrotar de 

formalismos preciosistas e procedimentos inúteis, prazos e recursos protelatórios 

o direito substancial. Essa causa vem sendo tratada pelo Legislativo, que inclusive 

já andou saneando e promovendo algumas reformas processuais.  

A ausência de prazo, no processo civil, para o juiz proferir as decisões e 

sentenças é uma grande causa de retardo no encerramento das questões.  Com 

exceção da Lei nº 11.280/06, que limita prazo para pedidos de vista nos tribunais, 

nenhuma outra iniciativa foi intentada com o fito de limitar o prazo dos órgãos 

jurisdicionais. Enquanto o legislador não dispuser sobre essa questão, de pouco 

adiantará qualquer outra mudança na lei processual, eis que não se estará 

enfrentando o cerne da questão. Aumentar a competência da Justiça do Trabalho, 

diminuir uns prazos e uns recursos é contornar pelas beiradas a questão 

processual.  

Só quem sente as consequências da reforma é o advogado, marisco 

entre o rochedo da magistratura, e as ondas de reclamação e pressão das partes. 

E que além de marisco é também ilusionista, tendo que fazer mágica com os cada 

vez mais exíguos prazos e recursos processuais. Para as partes, ainda não deu 

para sentir os ventos favoráveis da “reforma”, ante a manutenção da morosidade. 

Já para a impávida magistratura, se lhe diminuíram os recursos para decidir, se 

lhe aumentaram, em contrapartida, as demandas.  

O tempo que era para ser ganho ficou perdido ante a falta de prazo 

jurisdicional, uma vez que a obrigação (de decidir) sem sanção não se cobra. 

Ainda que as ouvidorias e as corregedorias dos tribunais e do próprio Conselho 

Nacional de Justiça estejam disponíveis às reclamações, qual o advogado que, na 

militância diária, vai se habilitar a se indispor com magistrado com quem, 

fatalmente, se deparará em outras causas? Somente em casos muito extremos.  
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A imparcialidade funciona muito bem na frieza da lei, mas deixa a 

desejar no calor das emoções humanas. A incerteza e o medo de que uma 

minoria vingativa venha a se prevalecer da lei para revidar, já é o suficiente para 

demover o advogado de qualquer iniciativa de aceleração do processo. Nessa 

hora, o princípio da ausência de hierarquia entre carreiras é letra morta. E o 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, corroborou essa ideia no 

voto proferido em ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 4638/2011: "Até as pedras sabem que as corregedorias não funcionam quando 

se cuida de investigar os próprios pares". 

Além de lhe serem comuns ao mandado de segurança na modalidade 

omissiva, as observações do parágrafo anterior, este ainda se agrava diante da 

demonstração do fumus in boni iuris no caso de morosidade do processamento e 

o retardo da decisão. Sua demonstração esvai-se com o vento ante a sutil 

subjetividade e o inescapável constrangimento em se romper com os laços 

corporativistas presentes em qualquer classe, afinal, qual o julgador que não irá se 

identificar com a defesa do colega, ao alegar o abarrotamento do Judiciário e o 

excesso de trabalho? 

Outro fator externo é a própria cultura de nossa sociedade – 

principalmente de nosso Poder Público – de submeter o outro à sua vontade, ou, 

em outras palavras: protelar ao máximo o gozo do direito alheio. E, nesse sentido, 

o advogado não é nenhum santo, mormente os advogados dos poderes públicos, 

mestres da arte protelatória, apesar da prática ser detectada também inter partes 

privadas. 

Apesar das numerosas causas externas, o Judiciário não está livre de 

suas agruras internas. Questões orçamentárias e estruturais já foram aventadas, 

mas pode-se considerá-las causas secundárias. Pelo menos para o Judiciário 

Federal no Rio de Janeiro, esses motivos não são determinantes, como se nota na 

tabela de indicadores do próximo capítulo. Esse Judiciário conta com excelente 

infraestrutura, comparável à da iniciativa privada, e crescente processo de 

virtualização dos autos, com eliminação da papelada burocrática, sendo um dos 

pioneiros na perseguição da décima meta. As faraônicas reformas estruturais do 
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Judiciário Estadual, no Rio de Janeiro, apontam, inclusive, a opção política pela 

hegemonia dessa causa em detrimento de todas as outras (exemplo: folha de 

pagamento de servidores, investimento em qualificação profissional, aumento de 

magistrados) na determinação da melhoria do Judiciário estadual... 

O próprio CNJ reconhece que esse processo já vem sendo adotado de 

maneira eficiente pelo Judiciário, conforme se pode observar no relatório sobre 

morosidade realizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias: 24 “esse tema 

já vem sendo amplamente debatido no CNJ, seja por intermédio da Comissão 

Permanente de TI e Infraestrutura, seja por meio dos diversos projetos em 

andamento, como o processo Judicial Eletrônico (PJe), de grande envergadura”. 

Quanto à informatização, interessante a observação de Juliano da 

Costa Stumpf em sua dissertação de mestrado: 

 

A utilização das tecnologias viabiliza uma racionalização e facilitação de 
procedimentos dos serviços judiciários, auxiliando na ampliação do 
acesso à justiça e à celeridade processual. A informatização e a Internet 
possibilitaram, por exemplo, a prestação de vários serviços, entre eles: 
páginas eletrônicas; comunicação eletrônica dos atos processuais; diário 
da justiça eletrônico; disponibilidade de inteiro teor de acórdãos, 
sentenças e decisões na Internet; consulta do andamento processual na 
Internet; envio de petições por correio eletrônico; acesso pelo 
magistrado das Declarações de Bens e Direitos no sítio da Receita 
Federal, mediante certificações digitais; Sistema BACEN-JUD; processo 
eletrônico (e-proc). (STUMPF, 2009). 

 
O próprio CNJ reconhece que esse processo já vem sendo adotado de 

maneira eficiente pelo Judiciário. 

Outra causa interna é quanto à carência dos recursos humanos; 

funcionários e magistrados. Carência não apenas quantitativa, mas também 

qualitativa, e não é por acaso que o CNJ elaborou a meta oito de 2010, com o 

objetivo do máximo da eficiência, qual seja, de se atingir o máximo com o mínimo, 

que, em última análise, vem aumentar a produtividade e, consequentemente, 

diminuir a morosidade, sem negligenciar a qualidade (soa meio improvável). 

Essa meta vem sendo elaborada através do investimento na 

profissionalização e qualificação de seus funcionários e magistrados – esse 

                                                 
24

 In: http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_morosidade_dpj.pdf, acessado em 14/02/2012. 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_morosidade_dpj.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_morosidade_dpj.pdf
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Mestrado é uma de suas iniciativas –, por meio de cursos de aperfeiçoamento e 

avaliações periódicas, para ambas as classes de trabalhadores, tratando-se, 

inclusive, da avaliação periódica de desempenho de uma das causas de demissão 

do funcionário público, introduzida na Constituição no artigo 41, § 1º, III, pela 

Emenda nº 19/98, pendente de regulamentação, e, portanto, de aplicabilidade. 

Entretanto, cumpre ressaltar que uma política de qualificação de 

servidores e magistrados excludente dos terceirizados e estagiários, pode gerar 

uma defasagem nos serviços, e um aumento no abismo existente entre as 

classes, dada a desvalorização desses últimos profissionais. O Conselho Nacional 

de Justiça deveria abranger nas metas referentes à qualificação profissional, todos 

os trabalhadores do Judiciário, sem distinção de classe, por ser essa postura mais 

condizente ao Estado democrático de direito, atenuador das diferenças sociais. 

Quanto ao número de magistrados, trago à colação observação 

pertinente do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, em 2001: 

 

Dessa moldura se conclui, sem maiores esforços, que há uma nítida 
distinção entre o Judiciário que a sociedade reclama, e todos 
desejamos, e o Judiciário que aí está posto, que a todos descontenta, 
inclusive, e, sobretudo, aos juízes, em quem acabam por recair as 
críticas generalizadas, desconhecendo os jurisdicionados a real 
dimensão da problemática, quanto temos 1 (um) juiz para cada 25 a 29 
mil habitantes (a média, na Europa, é de 1 para 7.000 a 10.000), quando 
o Supremo Tribunal Federal julga mais de 100.000 (cem mil) processos 
por ano (enquanto a Suprema Corte dos Estados Unidos julga menos de 
100 (cem) causas em igual período) e o Superior Tribunal de Justiça 
mais de 200.000 (duzentos mil), com um aumento anual de 
aproximadamente 20%, números longe sem similar no plano 
internacional, sendo de acrescentar que igualmente 
supercongestionadas estão às instâncias ordinárias. (TEIXEIRA, 2001, 
p.4). 

 
O artigo 93, inciso VIII 25 da Constituição Federal, incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, determina que lei ordinária fixe o número de juízes na 

respectiva unidade jurisdicional proporcionalmente à efetiva demanda e à 

                                                 

25
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; 
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respectiva população, sinal de que houve um reconhecimento da necessidade da 

demanda. Todavia, essa lei ordinária não existe ainda. 

Apesar de haver quem sustente que o quantitativo de magistrados não 

atenuaria o problema (MONIZ ARAGÃO, 1999, p. 55), a questão gera 

perplexidade por se tentar compreender o motivo desse déficit de magistrados, a 

despeito do dispositivo constitucional, num momento em que se fala tanto em 

celeridade no Judiciário, e que o quantitativo de magistrados interfere tão 

diretamente nesse problema. Certamente não é por falta de profissionais 

capacitados no mercado, eis que o mercado está cada vez mais competitivo, e as 

pessoas estão se preparando cada vez mais. Muitas carreiras jurídicas acabam se 

beneficiando com excelentes profissionais à custa da desistência dos postulantes 

à carreira da magistratura. O mistério se desvenda ante a tese de Simões (2010), 

que interpreta como um clássico caso de corporativismo, no qual “o menos é 

mais”, ou seja, quanto menor a quantidade de pessoas para exercer o poder, 

maior o poder de cada um. Logo, faltaria interesse em desmistificar o hermetismo 

da classe. 

Max Weber, já reconhecendo o perigo da formação de estamentos, 

propõe a facilitação e democratização do acesso dos cargos públicos, apontando 

a contradição inerente à forma de investidura nos sistemas ditos democráticos: 

A “democracia” ocupa uma posição ambígua: por um lado, o exame 
significa a “seleção” dos qualificados de todas as camadas sociais. Por 
outro lado, teme que o exame e o certificado de formação levem ao 
surgimento de uma “casta” privilegiada. (WEBER, 2000, p. 231). 

 
Há que se considerar que a culpa da morosidade não é apenas dos 

funcionários. Não se pode olvidar que ao juiz não cumpre apenas a função de 

julgar, mas também a de gerir sua equipe. Beneti faz interessante abordagem 

sobre o tema: 

É falsa a separação estanque entre as funções de julgar e dirigir o 
processo – que implica orientação ao cartório. O maior absurdo derivado 
desse nocivo ponto de vista dicotômico é a alegação que às vezes alguns 
juízes manifestam, atribuindo culpa pelo atraso dos serviços judiciários 
ao cartório que também está sob a sua orientação e fiscalização. 
(BENETI, 2003, p. 3). 
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Apontar a culpa do cartório seria como apontar sua própria culpa, no 

caso do juiz. 

E, por último, que não poderia faltar, há uma causa de origem tanto 

externa quanto interna, lembrada por Boaventura Santos (2007, p. 31),26 que é a 

causa política: o poder público não decide simplesmente porque não quer decidir. 

Trata-se de causa externa por pertencer ao instável território das políticas e das 

opiniões sociais, e ao mesmo tempo interna por sua solução depender, 

exclusivamente, do magistrado. É o denominado “engavetamento”. Procrastina-se 

a decisão ao máximo por sabê-la eivada de polêmicas e debates sociais. O caso 

desperta paixões. 

A demora na decisão é diretamente proporcional à importância e aos 

reflexos do julgamento. E em alguns casos protela-se ao máximo sob a esperança 

do direito perecer (decadência, prescrição intercorrente, muito comuns na 

modalidade criminal) ou arrefecerem seus debates. Nada é por acaso. 

Esse lamentável hábito também ocorre nos casos em que os 

esclarecidos julgadores, conscientes de seu papel social, têm uma decisão que 

eles sabem “politicamente incorreta”, mas não têm coragem de romper com as 

pressões da elite à qual pertencem, nem de enfrentar as possíveis e extraoficiais 

“represálias” que dessa decisão podem advir. A situação é delicada. Melhores 

exemplos não há do que os trazidos pelo sociólogo português em estudos no 

Brasil: o caso da balzaquiana (?!) ação de demarcação das terras dos índios 

pataxós*,27 e a ação proposta pelos familiares dos guerrilheiros do Araguaia, em 

busca de publicidade das informações sobre parentes “desaparecidos” (repare-se 

que nem se está a falar de indenização...), na geladeira há pelo menos 25 anos.28  

As famílias dos vitimados, cansadas de esperar, partiram então para a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, e em 14 de dezembro de 2010 foi 

proferida decisão proclamando a ilegitimidade da Lei de Anistia, por violar o direito 

                                                 
26

 http://72.29.69.19/~ejal/images/stories/arquivos/RevDemJust_FEV2011.pdf, acessado em 
08/02/2012. 
27

 Ação Ordinária nº 312-BA, autuada em 30/11/1982. 
28

 Caso Julia Gomes Lund e outros versus Brasil, ação  nº 82.00.24682-5, proposta na 1ª Vara 
Federal do Distrito Federal. 

http://72.29.69.19/~ejal/images/stories/arquivos/RevDemJust_FEV2011.pdf
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à publicidade (artigo 13 da Convenção Americana),29 e, além disso, ainda declarou 

que o Brasil é um violador dos Direitos Humanos. Por sorte, nesse caso, houve a 

quem se recorrer, e se a decisão não teve o mérito de gerar efeitos práticos aos 

requerentes, pelo menos expôs o país a vexame internacional.  

Mas não é de hoje e nem daqui o infame hábito omissivo do poder 

público. Trata-se, inclusive, de atentado ao Estado democrático de direito, na sua 

forma mais covarde, como sói às omissões. O Estado, que deveria garantir os 

direitos e proteger o indivíduo das atitudes estatais abusivas, é o primeiro a aliená-

lo de seus direitos, por deixá-lo à mercê da incerteza, impedido de promover 

justiça com as próprias mãos, vítima da ação omissiva do Estado. E o mais 

perverso, por sutil: como provar a abusividade na omissão?   

O processualista Humberto Theodoro Junior denomina esse abuso de 

atraso das “etapas mortas”: 

 

O retardamento dos processos, impende reconhecer, quase nunca 
decorre das diligências e prazos determinados pela lei, mas, em regra, é 
o resultado justamente do desrespeito ao sistema legal pelos agentes da 
justiça. [...] O que retarda intoleravelmente a solução dos processos são 
as etapas mortas, isto é, o tempo consumido pelos agentes do Judiciário 
para resolver a praticar os atos que lhe competem. O processo demora é 
pela inércia e não pela exigência legal de longas diligências. 
(THEODORO JUNIOR, 2005, p.75). 

 
Apontadas essas causas, cabe ao Judiciário encontrar meios para 

amortecer esses sintomas. Como pudemos analisar, não foi à toa que foi 

concebida a Reforma do Judiciário, através da Emenda Constitucional nº 45/2004, 

cujo lema é a democratização desse Poder, através de ações que promovam 

maior transparência, celeridade e eficácia das decisões. Entre as mudanças, a 

introdução do inciso LXXVIII do artigo 5º – ninho dos direitos fundamentais: “a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.  

 
                                                 

29
 Artigo 13 - 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito 

compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem 
consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer outro processo de sua escolha. 
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Problema: Apresentação (estatística) + resultados apresentados (efeitos 
colaterais) pelo CNJ / Tribunal 
 
 

Os resultados pertinentes à pesquisa começaram a ser disponibilizados 

no site do CNJ a partir de 2009, estando, assim, limitado este exame a três 

parâmetros: tempo, espaço – ao Estado do Rio de Janeiro – e, quanto à 

competência, à Justiça Federal. Ainda assim, será possível vislumbrar a evolução 

das políticas adotadas para o Judiciário local nesse período. Cumpre destacar que 

essas políticas foram aplicadas no Estado democrático de direito, ou seja, na 

garantia dos direitos e na proteção do cidadão diante do poder do Estado.  

A escolha da competência se deve à linha de pesquisa focada por este 

estudo, objetivando o estudo da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro. Já no parâmetro tempo, quanto ao início não houve escolha, e quanto ao 

término, avançou-se até a última data informada pela fonte, para que 

possibilitasse uma maior abrangência da pesquisa, mas evitando-se as 

generalizações. O limite local foi escolhido por ser a região de atuação da 

pesquisadora, e portanto, ficam os dados mais facilmente vivenciados, não se 

limitando à estatística fria dos números.  

Em fevereiro de 2012, saiu o último Relatório do CNJ, referente ao ano 

de 2011,30 no qual “foi possível observar que, entre 2009 e 2010, houve aumento 

da taxa de congestionamento da Justiça da ordem de 2,6%. Outro indicador 

revelou que o maior gargalo se encontra na fase de execução do 1º Grau da 

Justiça Estadual, em que a taxa de congestionamento chega a 89,8%. Análise 

ainda mais específica revelou que as execuções fiscais respondem pela maior 

parte desta taxa, com um congestionamento de 91,6%.” 

No site da fonte, os parâmetros de pesquisa foram: Justiça de 2º Grau 

do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro, no modo “relatório 

simplificado”. Foi realizada a soma aritmética dos dados fornecidos pela fonte, e 

transcritos para o quadro abaixo: 

 

                                                 
30

 In: www.cnj.jus.br/images/relatorios-anuais/atividades/revista_relatorio_anual2011_web.pdf, 
acessado em 12/02/2012. 

http://www.cnj.jus.br/images/relatorios-anuais/atividades/revista_relatorio_anual2011_web.pdf
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Tempo de 

referência 

Acervo  Distribuição 

por sorteio 

Manifestações 

definitivas 

Decisões de 

indeferimento 

Julho 2009 81.551 2.774 2.274 1.032 

Agosto 2009 84.313 2.693 2.908 3.249 

Setembro 2009 84.483 3.187 3.346 4.674 

Outubro 2009 83.701 2.361 3.360 4.648 

Novembro 2009 78.021 2.359 3.168 4.045 

Dezembro2009 76.391 1.408 1.718 2.825 

Janeiro 2010 81.840 2.669 1.340 1.349 

Fevereiro 2010 81.065 2.259 2.207 2.531 

Março 2010 80.663 2.647 3.310 4.260 

Abril 2010 75.302 2.178 2.370 3.268 

Maio 2010 75.309 2.357 3.004 4.036 

Junho 2010 70.600 2.370 2.762 3.669 

Julho 2010 68.938 2.998 1.957 1.946 

Fonte: site do Conselho Nacional de Justiça www.cnj.gov.br/images/programas/justica-em-numeros 

 

Deste quadro depreendem-se os seguintes resultados:  

A diminuição significativa do acervo. Enquanto em julho de 2009 havia 

81.551 processos a serem analisados, em julho do ano seguinte o acervo diminuiu 

para 68.938, representando uma queda de 15,5%. 

A distribuição por sorteio, que significa o número de feitos distribuídos 

para uma serventia, manteve-se estável, sinalizando que não houve um aumento 

de demandas judiciais. É importante frisar que tampouco houve acréscimo de 

órgãos jurisdicionais de 2ª instância no período e no local analisados. 

Nos meses de férias e recesso judiciários – dezembro, janeiro e julho - 

pode-se observar uma natural diminuição dos números, devida à desaceleração 

do ritmo de trabalho, e à diminuição e ausência de funcionários e magistrados. 

A oscilação nas decisões definitivas (com mérito) e nas decisões de 

indeferimento (sem mérito), de modo que uma das causas pode ser reputada 

devido à proporcionalidade do acervo. Enquanto o acervo ia diminuindo, houve um 

http://www.cnj.gov.br/
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aumento significativo dessas decisões (por exemplo, em outubro de 2009 havia 

83.701 feitos no acervo, com 3.360 manifestações definitivas e 4.648 decisões de 

indeferimento). À medida que a “baixa” no acervo foi se estabilizando, houve uma 

diminuição gradual das decisões definitivas e de indeferimento. 

Mas ainda assim, no que se refere às decisões de indeferimento, 

aquelas sem decisão do mérito, seu aumento foi uma constante. Nos meses em 

que a variação foi menor, foi de quase 100% (1.032 em julho de 2009, e 1.946 em 

julho de 2010). Isso sem contar nos meses de maior disparidade, como em julho 

de 2009, com 1.032 em setembro do mesmo ano, com 4.674, cuja variação foi de 

mais de 300%. 

O aumento das decisões sem mérito é indiscutivelmente notável. Os 

números revelam uma preocupação excessiva com a diminuição da quantidade de 

processos sem se solucionar a questão, o motivo da lide. São decisões que 

apenas protelam o problema, sem resolvê-lo. Constata-se uma verdadeira 

epidemia de decisões indeferitórias e procrastinatórias. É interessante observar a 

escolha do CNJ pela quantidade como reflexo da velocidade, sem, contudo, se 

falar na qualidade. Não há uma meta, de todas as dez, que zele pela qualidade.  

Esses dados revelam, assim, o esforço do Judiciário Federal em efetivar 

a demanda social de velocidade e de produtividade. 

A pesquisa de clima organizacional 31 recentemente desenvolvida pelo 

Conselho Nacional de Justiça junto aos tribunais brasileiros ficou disponível para 

ser respondida durante todo o mês de setembro de 2011. Os dados sobre a 

metodologia da pesquisa foram extraídos do Departamento de Pesquisas 

Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pelo relatório 

“Justiça em Números”, processo nº 341636/2011, p.163 a 172.  

Os questionários foram respondidos por três públicos distintos: 

magistrados (803), servidores (7.259) e usuários (18.688) do Poder Judiciário. 

Para cada público, foi concebido um questionário distinto. Os questionários foram 

                                                 
31

 http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/pesquisa-de-
satisfacao-e-clima-organizacional acessado em 12/02/2012. 

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/pesquisa-de-satisfacao-e-clima-organizacional
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/pesquisa-de-satisfacao-e-clima-organizacional


80 

 

apresentados em meio eletrônico, hospedados nas páginas dos tribunais e 

também do CNJ. 

As dimensões aferidas foram: satisfação profissional (orgulho em 

relação ao órgão, adequação salarial e realização profissional), organicidade e 

integração institucional (sensação de utilidade, percepção de ajuda mútua, troca 

de informações de trabalho), organização e produtividade (gestão documental, 

adequação da carga horária de trabalho, do espaço físico e dos recursos 

materiais), relações de trabalho assimétricas (relação entre chefes e servidores e 

nível de contribuição). 

Esse relatório também levou em consideração outras variáveis 

independentes, que não compõem o clima, mas o afetam, tais como: 

idade/experiência, região geográfica, tipo de tribunal, volume de trabalho. 

A dimensão que interessa aqui neste estudo é quanto aos usuários dos 

serviços, cujos parâmetros foram: atendimento, pontualidade e acesso aos 

magistrados, instalações e acesso às serventias do Judiciário. 

Como houve pouca adesão à pesquisa, com participação de menos de 

5% dos magistrados e 3,2% dos servidores, o critério de avaliação utilizado foi o 

amostral baseado em proporções, sem um planejamento de amostras.  

Dos 18.708 respondentes, 2.098 (11,2%) disseram que o atendimento 

seria sempre “rápido, sem filas ou espera excessiva”, enquanto 4.709 (25,2%) 

acham que seria frequentemente rápido, já 7.855 (42,0%) entendem tratar-se de 

evento raro, e 4.046 (21,6%) relatam que nunca são atendidos dessa forma. 2.422 

(12,9%) dizem sempre haver atenção e interesse no atendimento ao usuário, 

enquanto 4.933 (26,4%) acham que a atenção e o interesse ocorrem 

frequentemente, 9.049 (48,4%) acham que esse evento se dá raramente, e 2.304 

(12,3%) nunca foram tratados dessa forma. 

Grande parte das respostas (42,0% e 48,4%, respectivamente) foi no 

sentido da raridade do bom atendimento. Se somarmos as respostas em que o 

bom atendimento nunca ocorre raramente com as que apontam para a raridade do 

fenômeno, tem-se que mais da metade dos respondentes está insatisfeita.  
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6.978 (37,3%) responderam que as audiências ocorrem no horário 

previsto, contra 11.730 (62,7%). 10.601 (56,7%) afirmam que os processos nunca 

são concluídos nos prazos previstos em lei, enquanto 5.675 (30,3%) acham que 

em poucas vezes o processo termina no prazo, já 1.862 (10,0%) sustentam que o 

respeito aos prazos é frequente, e 570 (3,0%) responderam que seus processos 

sempre se desenvolveram no tempo correto. 

Essas perguntas vão direto ao ponto da morosidade, e percebe-se que 

a insatisfação é generalizada. 

14.517 (77,6%) dos usuários responderam que há alternativas que 

facilitem o acesso aos serviços do órgão (internet, justiça itinerante, protocolo 

integrado, correio etc.), enquanto 4.191 (22,4%) percebem não haver meios 

alternativos. 13.987 (74,8%) percebem que o portal do órgão na internet é simples 

de entender e usar, contra 4.721 (25,2%), que entenderam o contrário. 8.870 

(47,4%) responderam que é fácil encaminhar sugestões, denúncias e reclamações 

ao órgão, ao que 9.838 (52,6%) disseram que não é fácil. 6.579 (35,2%) pessoas 

entendem que as respostas são dadas em tempo hábil, ao usar um canal de 

contato, ao que 12.129 (64,8%) entendem que não.   

A pesquisa orientada para o acesso à comunicação também produziu 

resultado negativo. Fica patente a insatisfação do público externo com o 

Judiciário, comprovando-se a imagem negativa que esse poder reflete à 

população. 

Dentro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, as que visam à celeridade 

vão se refletir através de ações concretas que vêm sendo implementadas aos 

poucos.  Em setembro de 2011, foram publicadas na Intranet da Seção Judiciária 

do Rio de Janeiro, da Justiça Federal,  os seguintes indicadores, que servem 

como orientação para os planos de ação para facilitar o cumprimento das metas, 

dos quais destacam-se somente os pertinentes aos objetivos desse trabalho: 
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INDICADOR META-2011 META-2012 

Tempo máximo de resposta às demandas do 

público externo 

Máximo 10 

dias 

Máximo 8 dias 

Informações positivas veiculadas na mídia 8 12 

Cumprimento de metas estabelecidas no biênio 80% 90% 

Reclamações externas relativas à distribuição 10 8 

Tempo médio para cumprimento de mandados 40 dias 30 dias 

Reclamações das unidades judiciárias quanto 

ao cumprimento de mandados 

20 18 

Capacitação dos servidores 50% 50% 

Execução do orçamento estratégico 85% 90% 

Aderência aos padrões mínimos de TI 

estabelecidos  

85% 87% 

 

Nessa tabela de indicadores fica nítida a progressão dos resultados e a 

maior cobrança de resultados de um ano para o outro. Já os indicadores na tabela 

a seguir denotam os resultados efetivamente alcançados e os resultados 

idealizados para o período de 2011: 

INDICADOR 2011–1º trim 2011–2º trim Meta 2011 

Tempo máximo de resposta da 

ouvidoria às demandas do público 

externo 

16 dias 8,2 dias Máximo em 

10 dias 

Tempo médio para cumprimento de 

mandados 

Não 

informado 

Não 

informado 

40 dias 

Reclamações das unidades 

judiciárias quanto ao cumprimento de 

mandados 

2 9 20 

Cumprimento das metas 

estabelecidas no biênio 

N/A N/A 80% 

Projetos estratégicos executados no N/A N/A 80% 
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prazo estabelecido no cronograma 

Capacitação de servidores 8% 23% 50% 

Peticionamento intercorrente 

eletrônico 

67% 64% 50% 

Digitalização do acervo 0 Em 

andamento 

4 unidades 

judiciárias 

Aderência aos padrões mínimos de 

TI estabelecidos 

81% 81% 85% 

Informações positivas veiculadas na 

mídia 

10 6 8 

 
Como se pode observar, o tempo máximo de resposta da ouvidoria às 

demandas do público externo foi realizado com folga de 1,8 dias, enquanto o 

tempo para o cumprimento de mandados não possui nem indicador, fato que 

poderia indicar um provável descumprimento da meta estabelecida, demonstrando 

que a celeridade fica muito comprometida não apenas com a inércia da tarefa 

jurisdicional, mas com toda a tarefa judicial, como parece ser o caso dos oficiais 

de justiça. É o denominado “tempo morto”, nomenclatura cunhada por Humberto 

Theodoro Junior, a permear os trâmites judiciais. A previsão de reclamações em 

relação ao cumprimento de mandados está, contudo, abaixo do esperado, fato 

que também poderia indicar satisfação. 

Tanto os itens de “cumprimento de metas estabelecidas no biênio”, e 

“projetos estratégicos executados no prazo estabelecido” tampouco apresentam 

dados indicativos para análise, e qualquer conclusão a esse respeito pode parecer 

precipitada, ou sujeita à alternância de soluções, como no item de “tempo médio 

para cumprimento de mandados”. 

A capacitação dos servidores vem se intensificando, saltado de 8% 

para 23%, apesar de ainda abaixo do requerido (50%). A digitalização é deficitária, 

dado o volume da tarefa. A informatização (81%) bate às portas da meta (85%), e 

as informações positivas divulgadas, que refletem a satisfação social, está na 

média. 
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Por um Judiciário mais célere 

 

Constatadas as causas, diversas soluções podem ser propostas a fim 

de se combater a morosidade do Judiciário.  

Quanto à questão maior, de aumento quantitativo de ingresso no 

Judiciário, vimos tratar-se de fenômeno mundial e inevitável (e mesmo desejável, 

visto que reflete consciência e cidadania) dada a evolução da sociedade. 

Entretanto, o Conselho Nacional de Justiça, através do Departamento de 

Pesquisas Judiciárias, propõe, no relatório de “demandas repetitivas e a 

morosidade na justiça cível brasileira”,32 lastreado por pesquisas científicas de três 

faculdades – Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Pontifícia Universidade 

Católica do  Paraná e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande Sul –, 

algumas soluções para se amenizar a enxurrada de ações desnecessárias. 

A primeira delas é a necessidade de revisão e simplificação das 

herméticas normas previdenciárias, ação que compete ao Legislativo. O cipoal de 

regras inteligíveis, efêmeras e contraditórias entre si geram um desgaste em todas 

as partes envolvidas nesse tipo de litígio, com exceção, é claro, da própria 

Previdência Social, que só vem a lucrar com o retardo (ou mesmo abstenção) na 

concessão do direito alheio. Fato que leva a crer tratar-se o cipoal legislativo de 

opção política do Estado para furtar-se (e furtar!!) aos direitos previdenciários. Um 

Estado que age dessa forma está na contramão dos princípios democráticos, e se 

o Judiciário não está sendo capaz de dar conta dessa demanda, coloca em risco o 

próprio Estado democrático de direito, por inoperante na proteção do cidadão em 

face das investidas estatais. 

Ainda na linha previdenciária, o estudo orienta maior ênfase nas 

conciliações e priorização das cortes superiores na pacificação da jurisprudência 

sobre demandas previdenciárias (uniformização de jurisprudência), evitando-se a 

propagação de ações vazias de direitos.  

                                                 
32

In:  http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_morosidade_dpj.pdf, acessado em 14/02/2012. 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_morosidade_dpj.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_morosidade_dpj.pdf
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Outra ação que pode vir a agilizar o processo é a unificação do sistema 

de informações do BACEN,  e maior cooperação do Conselho Monetário Nacional 

e do Banco Central. 

Na questão financeira, o estudo sugere ainda uma educação para o uso 

do dinheiro, e, mais especificamente, ao endividamento, causa de tantas 

demandas. Seria, pois, uma forma de conscientizar a população, que vem 

aumentando seu poder de consumo cada vez mais, a ser mais prudente e 

previdente com os gastos. Há a sugestão também de regulação do crédito do 

consumidor (pelo Legislativo). O estudo aponta também um grande potencial de 

demandas por surgir, dada a “vertiginosa expansão do crédito imobiliário (que este 

ano deve chegar ao montante de R$ 85 bilhões), que pode representar no curto e 

médio prazo, uma avalanche de ações relativas ao inadimplemento de contratos 

de compra de imóveis, uma vez que muitos compradores parecem estar 

desavisados dos riscos e dos ônus que estão assumindo em um momento de 

euforia no mercado de imóveis nacional”. 

A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, na sugestão “transparência”, 

apresenta uma excelente ideia: a de se criar um Serviço de Proteção ao Crédito, 

ao contrário do sistema atual. Em vez de se inscreverem as pessoas físicas na 

“lista negra” das restrições de crédito, criar-se um sistema de lista negra das 

pessoas jurídicas, de acesso público. 

Aponta, também, para medidas de restrição ao uso abusivo ou 

desnecessário do Poder Judiciário, tal como o aumento das multas por litigância 

de má-fé. Outra solução é quanto à unificação dos sistemas do Judiciário, e maior 

utilização da Tecnologia de Informação, com informatização mais ampla e 

abrangente possível.  

A criação de varas especializadas em demandas repetitivas também foi 

lembrada como uma possível solução à morosidade, uma vez que com a 

especialização “tende-se a cuidar mais detidamente à natureza e especificidades 

da matéria, seja no treinamento de servidores que prestam apoio aos magistrados, 

seja no próprio modus operandi da tramitação processual”. 
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Não aventadas na pesquisa, mas de importância crucial, são as 

questões a seguir. O aumento dos trabalhadores do Judiciário é de suma 

importância, não apenas quantitativamente, como qualitativamente, com a adoção 

de políticas de treinamento e capacitação. Apesar de já serem adotados, esses 

investimentos poderiam se dar de forma mais efetiva, pontual e abrangente (as 

serventias do interior perdem muito em relação às da capital).  

Pode-se verificar, no portal da transparência do Conselho Nacional de 

Justiça (www.portaltransparencia.jus.br/despesas, acessado em 28/08/2012), que 

a previsibilidade orçamentária ocorre mais em plano de escolha política do que de 

carência de recursos, propriamente dito. Pode-se apurar, no âmbito do Tribunal 

Federal da 2ª Região, que em 2010 com uma receita de 115.080.477,66, houve 

um gasto de R$ 290.706,29 em cópias, e R$ 117.300,00 no evento exposição de 

togas. Já em 2011, com receita de R$ 297.032.982,34, o gasto de cópias foi de R$ 

180.818,99 (dado que já revela a implantação da virtualização, uma das metas de 

celeridade do CNJ), e R$ 50.382,00 com instalação de sala VIP no Centro Cultural 

da Justiça Federal.  

Ademais, tem-se a questão da investidura de mais membros da 

magistratura, pois ainda que os Relatórios do CNJ não apontassem a quantidade 

ínfima de magistrados (em 2010 eram 1.749, e em 2011, 1.819, em todo o 

Judiciário Federal) e a olímpica taxa de saturamento, é bastante previsível o 

colapso do sistema Judiciário ante a manutenção da quantidade de magistrados, 

muito aquém à necessidade social. Quanto a esse aspecto, reforça-se a tese de 

Simões (2010), e infere-se que, diante da inexorável demanda, a política 

corporativista terá que ser revista mais dia menos dia.   

Quanto à questão do engavetamento das decisões, é de muito difícil 

prova e solução, ante a natureza omissiva (e abusiva) do ato. Todavia, a adoção 

de prazos jurisdicionais, com a devida responsabilização em face do 

descumprimento, poderia solucionar o problema. E não se fala na malfadada 

aposentadoria compulsória do artigo 42, inciso V da LOMAN (Lei Complementar 

nº 35/79), que mais estimula do que inibe as práticas indesejáveis. 
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A responsabilização não deveria limitar-se apenas aos casos de 

omissão abusiva, mas abranger todas as situações referentes. A fixação de 

prazos jurisdicionais pode ser decisiva na equação da morosidade. De pouco 

adiantam as circunferentes reformas processuais, se não se tratar do âmago da 

questão. De certa forma, o CNJ já vem agindo no sentido de incentivar os 

magistrados a cumprirem prazos, com o estabelecimento das metas de agilidade. 

Já é um começo, pois semeia-se uma cultura de produtividade  no setor público, 

antes restrita ao setor privado. Essas alterações devem ser realizadas de forma 

paulatina, e o primeiro passo já vem sendo dado, com a preparação do terreno, 

para reformas mais pontuais e incisivas. 

Outra solução alternativa que vem sendo discutida e proposta, 

sobretudo com a elaboração da meta dez de 2012, é o incentivo à conciliação, que 

pode chegar a resultados mais rápidos, melhores e de qualidade, uma vez que 

favorece todos os sujeitos envolvidos no problema, já que participantes de suas 

soluções. Devem ser dosados, todavia, os excessos causadores de distorções, eis 

que nem todas as causas são passíveis de conciliação, e as partes não devem ser 

coagidas à conciliação, pois esse instituto tem natureza voluntária, e a imposição 

já é uma negação do direito, passando à obrigação.  
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Conclusão:  

 

Analisadas as estruturas de poder, neste trabalho consubstanciado na 

burocracia de Max Weber, percebe-se que a administração burocrática da Justiça 

vem se alinhando às novas propostas de Administração (New Management), em 

face da demanda mundial de eficiência e agilidade do Poder Público, cujo fim 

último é a conquista de uma sociedade mais democrática, alinhada aos ditames 

republicanos, de garantia dos direitos individuais, e de proteção ao indivíduo 

diante do Estado. 

A trajetória da burocracia nacional expôs a chaga de uma sociedade 

engessada em uma estrutura social oligopolista, abrindo poucos espaços para 

mudanças mais revolucionárias. A rigor, todas as mudanças ocorreram segundo a 

chancela da classe dirigente, numa política de meios-termos e aparações de 

arestas, comuns no repertório nacional. Mudanças sem maiores confrontos, sem 

maiores ofensas, tampouco sem maiores mudanças. 

Mas que foram ocorrendo, de maneira sutil e inevitável, sem maiores 

arrebatamentos. O Brasil conseguiu adaptar seu jeitinho à sua política, e assim as 

mudanças foram acontecendo. Quase sem sentir, mas quando se viu, muita coisa 

foi sendo modificada.  

O Conselho Nacional de Justiça é uma delas. Órgão revolucionário 

como sói aos órgãos promotores de mudanças, vem realizando uma série de 

ações para a efetivação do Estado democrático de direito, por meio da 

implementação de medidas que visam à democratização do Judiciário, seja pela 

fiscalização e controle (interno!) de seus órgãos, seja pelo levantamento de dados 

e pesquisas para a melhor efetivação de planos de ação, seja pela publicidade de 

seus atos, gerando melhor controle social das escolhas adotadas e resultados 

obtidos.  

Contudo, essa mudança não sairia imune aos ataques de um estrato 

social que pretende manter o status quo. O CNJ vem sendo alvejado em várias 

ocasiões, tanto quanto à sua legitimidade, tanto quanto ao questionamento de 

suas ações. O fato é que o órgão só vem se fortalecendo, em função dos debates 
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sociais promovidos pelos ataques, verdadeiros tiros no pé. Sem contar que os 

ventos das boas mudanças propostas pelo Conselho já faziam parte de 

expectativas sociais de longa data, expectativas essas condizentes com o 

caminho da democracia. Caminho sem volta. 

Todavia, sabemos que séculos de distanciamento e desconfianças 

sociais não serão resolvidos em poucos anos de aproximação. A escolha pelo 

bem-estar social deve ser uma constante política, a ser exercida com  

perseverança para que se sane séculos de defasagem ético-social. Um caminho a 

ser conquistado.  

Administrar o público gera responsabilidade, pois significa 

responsabilizar-se pelo bem-estar geral, principalmente quando este implica em 

Justiça e segurança social. Assim, em algumas de suas metas para conquista do 

fim proposto (efetivação da democracia), está presente o combate à histórica 

morosidade. 

Observa-se que o nocivo déficit de agilidade no Judiciário não deixa 

muita margem para reflexões a cerca do comprometimento da qualidade, mas 

esse dia chegará, como promessa de uma sociedade mais justa e esclarecida. 

O Conselho Nacional de Justiça vem se empenhando para alçar a 

celeridade, preferencialmente sem perder a qualidade. O estabelecimento dessas 

metas, mais do que a própria conquista dos resultados, promoveu um outro efeito: 

a mudança de mentalidade do Judiciário, agora submetida aos reclames sociais 

de responsabilização e apresentação de resultados (accountability). 

Ficou visto que algumas ações geram resultados eficazes na promoção 

da celeridade. A utilização das novas tecnologias na promoção (e preservação) da 

cidadania pode estimular um maior envolvimento e participação popular na gestão 

e fiscalização dos bens públicos. A utilização da rede como meio de conectar e 

integrar engajamentos sociais na defesa dos interesses coletivos frente aos 

interesses corporativos é um grande potencial a ser explorado. 

A qualificação dos trabalhadores do Judiciário vem sendo de suma 

importância para se conseguir uma maior produtividade, já a disponibilidade de 
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uma boa estrutura (desde que não gere distorções) gera maior acolhimento não 

apenas aos trabalhadores, como também ao público externo. 

A responsabilização dos órgãos do poder Judiciário vem sendo 

realizada através da função de controle disciplinar do CNJ (que, por sinal, foi até 

pivô da última ADIN atentatória), e é de importância fundamental para o 

fortalecimento do Estado de Direito, vez que esse possui como um de seus pilares 

a proteção do cidadão contra atos estatais. Não há garantia (consequentemente, 

democracia) ante a impunidade do Estado. A única forma de se garantir essa 

proteção é responsabilizando-o por seus atos e omissões. Reforça-se aqui a 

indispensabilidade de fixação de prazos jurisdicionais, visto ser mais fácil apurar-

se responsabilidade por ação do que por omissão. 

A conciliação também pode gerar efeitos surpreendentes, havendo tido 

sua importância reconhecida com a meta dez de 2012, de modo a aliviar o volume 

processual, tratando-se, pois, de interessante meio de resolução de conflitos, por 

contar com a participação pró-ativa das partes, e ser uma alternativa voluntária. 

Por fim, o aumento do efetivo, apesar de previsto na Constituição da 

República – artigo 93 – ainda não gerou nenhuma meta, sendo providencial e 

urgente, em face da defasagem no efetivo, ainda mais carente de magistrados que 

de funcionários.  

É sabido que séculos de distanciamento e desconfianças sociais não 

serão resolvidos em poucos anos de aproximação. A escolha pela democracia 

deve ser uma constante política, a ser exercida com perseverança para que se 

cure séculos de defasagem social. Mas o primeiro passo já foi dado nesse 

caminho a ser conquistado, e que os ventos das boas mudanças continuem 

inspirando nossos poderes de Estado. 
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