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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como cerne investigar as relações entre Juízes Federais e Juízes 
Federais Substitutos e analisar a influência exercida por esse convívio sobre os 
serviços desenvolvidos nas Varas Federais das Seções Judiciárias que compõem a 
5ª Região, através da percepção de servidores e magistrados. 
O desenvolvimento do trabalho é norteado pelo estudo de três eixos basilares: 
políticas públicas, capital social e poder.  O eixo políticas públicas é estudado no 
sentido de análise do papel exercido pelas instituições nas relações sociais, tendo 
como linha teórica o neo-institucionalismo, na visão de Hall e Taylor.  Capital social e 
poder são considerados como base da investigação sobre de que maneira essas 
relações são estabelecidas, no âmbito da 5ª Região, privilegiando-se Pierre 
Bourdieu para o entendimento de capital social, e destacando-se para a 
compreensão de poder, principalmente, as contribuições de Max Weber e Michel 
Foucault. 
Após contextualização histórica da Justiça Federal no Brasil, especificamente sobre 
a atuação do juiz substituto, mostrando-se como as atribuições do cargo vêm sendo 
exercidas ao longo dos anos, analisam-se o comportamento e a sobreposição de 
poderes detectada entre magistrados da 5ª Região, traçando-se, dessa forma, um 
diagnóstico da situação atual. 
Trata-se de um estudo exploratório e intervencionista, de natureza qualitativa e 
propositiva, quanto a seus fins.  Quanto aos meios, constitui-se um estudo de caso 
descritivo e bibliográfico, onde foram utilizadas, entre outras, fontes primárias como 
leis, normatizações e documentos internos que registram o cotidiano da 
organização. Tendo por cenário o corpo funcional permanente da Justiça Federal de 
Primeiro Grau na 5ª Região, foram aplicados aos servidores questionários com 
perguntas fechadas, e aos magistrados questionários abertos, além de feitas 
entrevistas semi-estruturadas, sempre pautados nas percepções e expectativas dos 
participantes. Aos conceitos de capitais e de habitus de Bourdier, aliou-se a 
Etnografia de Geertz na tentativa de registrar e dar densidade a investigação daquilo 
que não decorre de análise de documentação material, ou seja, de como 
compreender a cultura e os intradiscursos que permeiam as relações sociais. 
A análise dos questionários e entrevistas aponta para a existência de uma 
insatisfação coletiva quanto à repartição da tutela jurisdicional entre órgãos distintos 
em uma mesma unidade gerencial, com diminuição do ritmo de trabalho.   
Do que foi registrado, os principais resultados indicam que relacionamento 
conflituoso, competição e disputa de poder e micropoderes entre magistrados, são 
determinantes de tensão entre os servidores e acarretam diminuição na 
produtividade das Varas. 
Tais resultados servem de alicerce para a elaboração de propostas para eliminação 
dos atritos existentes e otimização das atribuições dos juízes substitutos. 
Espera-se, com isso, além de contribuir para o debate acadêmico, colaborar para a 
necessária revisão do modelo organizacional, em face da vigente subestima ao 
manifesto conflito de potestades e os males dele decorrentes.  
 
 
PALAVRAS-CHAVES : Juízes. Capital Social. Poder. Conflito. TRF-5ª Região. 
 

 



  

ABSTRACT 

  

The core of this research is to investigate the relationships between Federal Judges 
and Substitute Federal Judges and to analyze the influence exerted by this affiliation 
over the services developed in the federal jurisdiction of the judicial sections that 
make up the 5th Region, through the perception of civil servants and magistrates. 
The development of this paper is guided by the study of three basal axes: public 
policies, social capital and power. The public policy axis is studied in the sense of an 
analysis of the role exerted by institutions in social relations, having 
neoinstitutionalism as a theoretical line, in the vision of Hall and Taylor. Social Capital 
and Power are considered the base of the investigation of how these relationships 
are established, in the scope of the 5th Region, favoring Pierre Bourdieu for the 
understanding of social capital, and highlighting the comprehension of power, 
specially the contributions of Max Weber and Michel Foucault. 
After some historical contextualization of Federal Justice in Brazil, this paper will look 
specifically at the performance of the substitute judge; showing how the attributions 
of the post have been put forth through the years, analyzing the behavior and the 
overlapping of powers detected among magistrates of the 5th Region, thus tracing a 
diagnosis of the current situation. 
As for the ends of this paper, it is to be an exploratory and interventionist study of 
qualitative and propositional nature. As for the means, it constitutes of a descriptive 
and bibliographical case study in which were used, among others, primary sources 
like laws, normatizations and internal documents registering the day-to-day function 
of the organization. This paper used as subjects the permanent working body of the 
first-degree Federal Justice in the 5th Region. Closed format question questionnaires 
were given to the civil servants, and to the magistrates, open format question 
questionnaires were given, in addition to semi structured interviews, always based on 
the perceptions and expectations of the participants. The concepts of capitals and 
habitus of Bourdieu were related to Geert’s Ethnography in an attempt to register and 
make more comprehensible the investigation of what is not derived from the analysis 
of material document, i.e. the understanding of the culture and the intra-discourse 
that permeate social relations. 
The analysis of the questionnaires and interviews points to the existence of a 
collective insatisfaction towards the division of jurisdictional function between distinct 
organs inside the same unit of management, inhibiting the working rhythm. 
Of what was registered, the main results indicate that a relationship of conflict, 
competition and dispute of power and micropower between magistrates are indicative 
of tension between civil servants, and causes diminishing productivity in the 
jurisdiction.  
These results serve as a foundation for an elaboration of proposals to eliminate the 
existing misunderstandings and take advantage of the attributes of the substitute 
judges.  
With this, we hope to not only contribute to the academic debate, but also collaborate 
in the necessary revision of the organizational model, taking into consideration the 
current scenario of the underestimation of stated conflict of power and the arising ills 
associated with this.  
 
 
KEYWORDS:  Judges. Social Capital. Power. Conflict. TRF – 5th Region. 



  

INSTITUIÇÕES PESQUISADAS: 

 

• ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS JUÍZES FEDERAIS 

• CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL: Centro de Estudos Judiciários  

• COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

• CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA: Escuela Judicial 

• ESCOLA DE MAGISTRATURA FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

• ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

• FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS: Escola Brasileira de Administração Pública 

• JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE: Biblioteca 

• MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

• RED EUROPÉA DE FORMACIÓN JUDICIAL 

• TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 20ª REGIÃO  

• TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – 5ª REGIÃO : 

o Biblioteca 

o Corregedoria Geral 

o Subsecretaria de Recursos Humanos 

• UFPE: 

o  Biblioteca do CCSA 

o  Biblioteca Central 

• UFS: Biblioteca Central 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE GRÁFICOS: 

 

Gráfico nº 01: Percepção dos magistrados da existência de conflito entre eles...  101 

Gráfico nº 02: Percepção dos servidores sobre existência de conflito          

entre Juízes........................................................................................................... 

 

104 

Gráfico nº 03: Percepção dos servidores sobre existência de             

competição entre Juízes.......................................................................................  

 

105 

Gráfico nº 04: Percepção dos servidores sobre disputa de poder entre Juízes...  105 

Gráfico nº 05: Percepção dos magistrados da existência                                  

de sobreposição de poder entre eles.................................................................... 

 

106 

Gráfico nº 06: Percepção dos magistrados da influência da                       

lotação de dois Juízes na produtividade da Secretaria......................................... 

 

108 

Gráfico nº 07: Percepção dos servidores da influência da lotação                    

de dois Juízes na produtividade da Secretaria..................................................... 

 

109 

Gráfico nº 08: Cargo X Percepção de produtividade............................................ 110 

Gráfico nº 09: Percepção dos magistrados da influência da                           

lotação de dois Juízes nas funções da Secretaria................................................ 

 

110 

Gráfico nº 10: Percepção dos servidores da influência da                            

lotação de dois Juízes nas funções da Secretaria................................................ 

 

111 

Gráfico nº 11: Percepção dos servidores da influência da                            

lotação de dois Juízes no atendimento às partes................................................. 

 

111 

Gráfico nº 12: Percepção dos magistrados da influência da rotatividade de JFS. 115 

Gráfico nº 13: Percepção dos servidores da influência da rotatividade de JFS.... 115 

Gráfico nº 14: Percepção dos magistrados sobre as relações                        

com os servidores................................................................................................. 

 

116 

Gráfico nº 15: Percepção dos servidores sobre as relações                           

com os magistrados.............................................................................................. 

 

116 

Gráfico nº 16: Percepção dos servidores: resultados x problemas....................... 118 



  

LISTA DE SIGLAS: 

 

• AJUFE – Associação Nacional dos Juízes Federais 

• CG – Corregedoria Geral 

• CJF – Conselho de Justiça Federal  

• CEJ - Centro de Estudos Judiciários 

• CEMAF – Conselho das Escolas da Magistratura Federal 

• CGPJ – Conselho General del Poder Judicial de España  

• CNJ – Conselho Nacional de Justiça 

• CONATRIB – Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos 

• ESMAFE – Escola da Magistratura Federal 

• JEF – Juizado Especial Federal 

• JF – Juiz Federal 

• JFS – Juiz Federal Substituto 

• LOJF – Lei Orgânica da Justiça Federal 

• LOMAN – Lei Orgânica da Magistratura Nacional 

• OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

• PNA – Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa para Juízes Federais 

• STF – Supremo Tribunal Federal 

• STJ – Superior Tribunal de Justiça 

• TFR – Tribunal Federal de Recursos 

• TRF5 – Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

 

 

 



  

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO......................................................................................................... 13 

 

2. JUIZ SUBSTITUTO E A JUSTIÇA FEDERAL NO BRASIL... ................................ 

 

20 

          A CONSTITUIÇÃO DE 1824: a quadripartição de poderes e a 

primeira crise judicial............................ .................................................................... 

 

20 

          A REPÚBLICA: a gênese da Justiça Federal. ............................................... 24 

          PRIMEIRA ORGANIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO FEDERA L............................... 26 

          A PRIMEIRA REPÚBLICA: uma paradigmática c onfluência de 

reformas e conciliações............................ ................................................................ 

 

29 

          O ESTADO NOVO: a extinção da Justiça Fede ral........................................ 33 

          A CONSTITUIÇÃO DE 1946: a criação do Trib unal Federal de 

Recursos........................................... ......................................................................... 

 

35 

          O GOLPE MILITAR: o renascimento da Justiç a Federal............................. 36 

          A LEI 5.010/66: uma nova organização, uma  nova perspectiva................. 39 

          A CONSTITUIÇÃO DE 1988: redemocratização e alicerces  

da consolidação.................................... .................................................................... 

 

44 

 

3. SÍMBOLOS E ESTRATÉGIAS: SOBREPOSIÇÃO DE PODER... ......................... 

 

51 

          SISTEMAS SIMBÓLICOS: os signos e seu pode r........................................ 51 

          CAPITAL SOCIAL E CAPITAL SIMBÓLICO: conce itos e 

reflexões teóricas................................. ..................................................................... 

 

55 

          DO HABITUS, DO CAMPO E DAS ESTRATÉGIAS... ..................................... 60 

          O CAMPO JURÍDICO: de suas lutas e estraté gias....................................... 63 

 

4. PODER E POLÍTICAS PÚBLICAS...................... ................................................... 

 

69 

          DO DIREITO NATURAL Á CONSTITUIÇÃO: breve síntese sobre 

a formação do Estado Moderno....................... ........................................................ 

 

69 

          AS INSTITUIÇÕES E AS RELAÇÕES SOCIAIS: um a análise 

sobre o neo-institucionalismo...................... ............................................................ 

 

73 

          REFORMA DO ESTADO E FLEXIBILIZAÇÃO: as es truturas 

sociais e suas formas.............................. .................................................................. 

 

76 

          ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA: a nova Administ ração Pública 

no contexto do Poder Judiciário.................... .......................................................... 

 

81 

          PODERES E MICROPODERES: uma perspectiva c ientificista.................... 84 



  

 

5. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO: UMA AVALIAÇÃO NA 5ª REG IÃO..................... 

 

89 

          BASES EPISTEMOLÓGICAS.................... ....................................................... 89 

          METODOLOGIA.............................. .................................................................. 91 

          ANÁLISE DOS DADOS........................ ............................................................ 97 

          UMA NOVA JUSTIÇA, UM NOVO MAGISTRADO..... ..................................... 119 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................... ......................................................... 126 

 

REFERÊNCIAS........................................................................................................... 

 

131 

 

LEGISLAÇÃO......................................... .................................................................... 

 

136 

 

APÊNDICE A - Formulário aplicado a magistrados..... ........................................... 

 

139 

 

APÊNDICE B - Formulário aplicado a servidores...... ............................................. 

 

141 

 

APÊNDICE C - Tabelas da pesquisa com servidores.... ......................................... 

 

143 

 

APÊNDICE D - Tabelas da pesquisa com magistrados... ....................................... 

 

149 

 

ANEXO A - Resolução nº 01/2008-CJF................. .................................................... 

 

151 

 

ANEXO B - Portaria nº 9/2008-AJUFE................. ..................................................... 

 

158 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação busca examinar as relações entre Juízes Federais 

e Juízes Federais Substitutos e analisar a influência exercida por esse convívio 

sobre os serviços desenvolvidos nas Varas Federais das Seções Judiciárias que 

compõem a 5ª Região, através da percepção de servidores e magistrados, sob uma 

perspectiva etnográfica. 

A Administração Pública possui uma lógica própria, que não mostra 

grande compatibilidade com os objetivos característicos do gerencialismo, quais 

sejam, os de permitir o atendimento ao interesse dos componentes das 

organizações, uma vez que o Estado tem por missão precípua a promoção do bem 

comum à maioria dos cidadãos.  

Atentos ao ensinamento de Weber, veremos que a ocupação de um 

cargo público pressupõe finalidade impessoal e objetiva3.  “O funcionário político, por 

exemplo, pelo menos no Estado moderno plenamente desenvolvido, não é 

considerado um servidor pessoal de um soberano”4.  

O ocupante de um cargo público vai, em sua essência, desenvolver 

atribuições em nome do ente político que o investiu, em última instância: o corpo 

social.  Partindo dessa premissa, podemos considerar que cada cargo público é um 

micropoder dentro do campo administrativo do Estado. 

Em relação ao Juiz Federal, reza a Magna Carta, em seu Art. 92, 

que: 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I-A o Conselho Nacional de Justiça;  

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - (...)5 

                                                 
3 WEBER, M. Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva. v. 2. Brasília: UNB, 1999. 
4 Ibidem. p. 201. 
5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccv 
il_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 24 jul. 2008. 
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Assim, sendo o Juiz Federal órgão de Poder oriundo do povo, 

cremos caber ao magistrado exercer sua potestade em prol da necessidade 

comunitária, buscando, outrossim, manter o equilíbrio e a harmonia no interior da 

organização a qual pertence.  

Cada Vara Federal pressupõe a existência de dois juízes com 

competências e assessorias próprias: um Juiz Federal Titular e um Juiz Federal 

Substituto.  Os feitos são distribuídos na proporção de metade para cada 

magistrado, sem restrição de competência judicante ou mesmo administrativa no 

que diz respeito aos processos distribuídos a cada um6.  Ao Titular, porém, cabe, 

outrossim, a administração da Vara e nisto consiste o grande diferencial entre 

ambos.  

Notamos, assim, um caso de pares em posição de sutil hierarquia, 

o que não podia deixar de causar desconforto.  Embora haja um aparente respeito à 

alteridade, é perceptível o conflito da relação que, em muitos casos, beira a 

hostilidade e, no dizer de Foucault7, uma acirrada disputa entre micropoderes. 

É natural que nesse tipo de convívio a competição acabe mais 

valorizada que a cooperação.  A repartição da tutela jurisdicional entre órgãos 

distintos em uma mesma unidade gerencial provoca dualidade de entendimentos e 

procedimentos que nem sempre conseguem ser postos em ação a contento.   

Natural também que o novel magistrado busque alocação onde 

possa exercer melhor suas potencialidades, o que acarreta gastos excessivos ao 

erário, que arca com grande parte dos custos dessas transferências.  A grande 

dicotomia funcional a que os servidores são submetidos, aliada a alta rotatividade 

dos Juízes Substitutos, têm sido percebidas como nocivas ao bom desempenho dos 

serviços e isso serve de entrave ao cumprimento da missão institucional. 

Do que foi argumentado, o axioma que permeia este estudo é o 

pressuposto de que existe conflito de poder entre Juízes Federais e Juízes Federais 

Substitutos, o que acaba por influenciar negativamente a cultura organizacional e, 

em conseqüência, embaraçar a tão almejada celeridade da prestação jurisdicional. 

                                                 
6 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. Resolução nº 10, de 13 de maio de 1992. Disponível 
em: <http://daleth2.cjf.gov.br/download/prov010.pdf >. Acesso em: 22 mai. 2008. 
7 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 24. ed. São Paulo: Graal, 2007. 
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Para Bertero, o poder pode ser interpretado como elemento que 

compõe a cultura de uma organização, com faculdade de modelar, sancionar e 

mesmo transformar esta cultura8.  Cultura organizacional, no dizer de Schein, 

consiste em um conjunto de valores considerado por determinado grupo válido o 

suficiente para interiorizá-lo como hábil a resolver seus problemas de adaptação e 

integração9. 

Até onde foi pesquisado, não encontramos trabalhos acadêmicos 

no Brasil sobre a sobreposição de atribuições, poderes e micropoderes entre Juízes 

Federais e Federais Substitutos, nem do ponto de vista administrativo, nem sobre as 

mazelas decorrentes dos conflitos internos, que naturalmente impedem a celeridade 

da justiça.  Assim, ressaltamos o ineditismo e a importância desta investigação, 

tanto quanto a ambição de julgarmos que as estratégias de otimização elaboradas 

podem contribuir na solução dos conflitos elencados. 

É bom que se destaque que a experiência da autora foi um dado 

profissional facilitador, de fundamental importância, pelo fato da mesma ser 

servidora do quadro funcional da Seção Judiciária de Sergipe há 16 anos, em efetivo 

exercício, com conhecimento do funcionamento de uma Vara Federal.  

Nesta mesma senda, o amplo acesso a fontes documentais e aos 

atores sociais, contribuíram sobremaneira à natureza dos mestrados profissionais, 

que priorizam a confluência harmoniosa entre conhecimento empírico e o 

conhecimento abstrato para consolidação de um conhecimento científico que possua 

efetiva inserção social, próprio da produção científica de sociedades pós-modernas 

onde não mais se concebe o conhecimento como apenas material. 

Reiteramos que a investigação acadêmica se propôs a conhecer a 

percepção de servidores e magistrados acerca da influência do relacionamento entre 

Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos sobre os serviços desenvolvidos 

pelas Varas Federais da 5ª Região, com o intuito de elaborar novas linhas de ação 

para o alcance de melhor produtividade. 

Cabe, ainda, registrar que não estamos propondo um novo modelo 

organizacional, dado que a noção de modelo impõe, necessariamente, uma 

                                                 
8 BERTERO, C.O. Cultura Organizacional e Instrumentalização do Poder. In: FLEURY, M.T.M; FISCHER, 
R. M. (Coord.) Cultura e Poder nas organizações. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996.  
9 SHEIN, E. H. Guia de Sobrevivência da Cultura Coorporativa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2001 
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temporalidade mais ampla para mensuração, refutação e confirmação. Neste 

sentido, o trabalho ambiciona diagnosticar uma realidade empírica, a partir de um 

referencial teórico e propor estratégias de otimização para.o desempenho das 

atribuições dos Juízes Federais Substitutos de forma a contribuir para que a Justiça 

Federal se torne mais produtiva.  Para tanto, tomamos por sustentáculo o seguinte 

questionamento: 

As relações de poder e micropoder estabelecidas ent re os 

Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos exerc em influência nas 

atividades da Justiça Federal da 5ª Região?  

À cata de resposta para essa indagação, traçamos o objetivo de 

diagnosticar a atuação, e a influência da mesma nos trabalhos cartorários, dos 

Juízes Federais Substitutos nas Seções Judiciárias abrangidas pelo Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região e, a partir desse objetivo, foram definidas as etapas 

constitutivas da pesquisa.  

Para a consecução do trabalho, utilizamos o Desenho de Estudo de 

Caso que, de acordo com Yin10, na atualidade é encarado como o delineamento 

mais adequado para a investigação de um fenômeno dentro de seu contexto real, 

onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos. 

Em taxionomia pregada por Vergara11, nossa pesquisa pode ser 

alicerçada quanto aos fins e quanto aos meios.  Quanto aos fins, reveste-se de 

caráter exploratório, descritivo, intervencionista e metodológico. 

É exploratória porque tratamos de um tema raro no que diz respeito 

a investigações acadêmicas, tanto quanto por sua natureza propositiva que, até 

onde foi estudado, é absolutamente inédita.  

O cunho descritivo é dado pela natureza dissertativa do trabalho, 

que implica justificar e estabelecer correlações entre variáveis. 

É classificada como intervencionista porque ambiciona modificar a 

realidade estudada ao propor resoluções de problemas e não apenas explicações 

para os mesmos e, ainda, assume condição metodológica, por possuir instrumentos 

de captação da realidade, necessariamente associados a “caminhos, formas, 

                                                 
10 YIN, R. K.. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.  
11 VERGARA, S.C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
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maneiras, procedimentos para atingir determinado fim”12. 

Quanto aos meios empregados para a consecução de seus 

objetivos, podemos identificar nosso estudo como pesquisa de campo, documental e 

bibliográfica. 

Enxergamos uma pesquisa de campo porque implicou na coleta e 

sistematização de dados empíricos e aplicação de questionários e entrevistas semi-

estruturadas.   

Podemos, também, classificá-la como documental, porque foram 

analisadas variadas fontes primárias, a exemplo de anais, regulamentos, ofícios, 

relatórios, leis, provimentos, resoluções, estatísticas e instruções normativas das 

diversas instituições envolvidas. 

De igual forma, sistematizamos conhecimento extraído de livros, 

artigos, monografias, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de mestrado e 

trabalhos de conclusão de curso, o que faz com que o estudo possa ser reputado 

como bibliográfico.  

Cabe registrar que nos servimos de dedução e indução, 

concomitantemente, o que significa afirmar uma interpretação dialética do objeto de 

estudo, inserido no tempo tríbio, no dizer de Gilberto Freyre13, porque analisamos o 

presente, a partir do passado, com proposições otimizadoras para o futuro. 

Cabe, também, consignar, a utilização da Etnografia14, pois muito 

foi documentado a partir das observações pessoais da pesquisadora que, lotada 

durante 11 anos em Vara de competência comum e há cinco anos no Juizado 

Especial Federal, este último concebido com núcleos separados para cada 

magistrado, tem prática em unidades gerenciais com estruturas distintas, o que lhe 

oportunizou perceber as dissensões e o contraste entre os períodos de dual 

convivência. 

Na intenção de que a participação coletiva tornasse o trabalho mais 

rico e denso, o cenário da investigação foi o corpo funcional permanente da Justiça 
                                                 
12 VERGARA, S.C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 47. 
13 FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso. 3ª Ed, Rio de Janeiro: José Olympio, tomo I e II, 1974. Embora o 
tempo tríbio, no Brasil, tenha sido incorporado apenas como uma visão freyriana, ressaltamos que esta é uma 
compreensão do tempo histórico elabora por Cícero, principalmente em  CÌCERO, Marco Túlio. Saber 
envelhecer seguido de A Amizade. Porto Alegre: L&PM POCKET, 2006 
14 GEERTZ, C. A Interpretação da Cultura. Rio de janeiro, 1978 
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Federal de Primeiro Grau na 5ª Região, que inclui Juízes Federais, Juízes Federais 

Substitutos e servidores efetivos. 

O instrumento aplicado para a coleta de dados referentes à 

percepção dos servidores consistiu em um questionário/inventário composto por 

questões fechadas, construídas através da operacionalização de variáveis inerentes 

ao tema, enquanto para a coleta de dados referentes à percepção dos magistrados, 

utilizamos questionário com perguntas abertas e entrevista semi-estruturada.   

O desenvolvimento do trabalho proposto foi norteado pelo estudo 

de três eixos basilares: políticas públicas, capital social e poder.  Convém esclarecer 

que o eixo políticas públicas não foi estudado no sentido de avaliação, mas de 

análise do papel exercido pelas instituições nas relações sociais.  Capital social e 

poder foram vistos como base da investigação sobre de que maneira essas relações 

são estabelecidas, no âmbito da Justiça Federal da 5ª Região. 

No primeiro capítulo, tecemos considerações históricas e sociais 

sobre Juiz Substituto e a Justiça Federal no Brasil , com a elaboração de 

diagnóstico sobre a atuação do juiz substituto, mostrando como as atribuições do 

cargo foram sendo exercidas ao longo dos anos. 

Em Símbolos e Estratégias: Sobreposição de Poder , o segundo 

capítulo, analisamos o comportamento e a sobreposição de poderes entre 

magistrados na 5ª Região, a partir das noções de Pierre Bourdieu de agentes, 

campo, habitus, estratégia e capital social. 

Temos, no terceiro capítulo, reflexões teóricas sobre o eixo Poder e 

Políticas Públicas , destacando para a compreensão de poder, principalmente, as 

contribuições de Max Weber e Michel Foucault e, para políticas públicas, as de Peter 

Hall e Rosemary Taylor. 

A definição metodológica e a configuração de resultados são 

encontradas no quarto capítulo, intitulado Juiz Federal Substituto: uma avaliação 

na 5ª Região, onde examinamos a atuação dos juízes substitutos sob as ópticas 

deles mesmos, dos juízes federais e dos servidores, através da análise de tabelas e 

gráficos com a tabulação dos dados coletados, que serviram de alicerce para a 

elaboração de propostas para eliminação dos atritos existentes entre Juízes 

Federais e Juízes Federais Substitutos. 
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Os conceitos discutidos fizeram convergir várias lentes para a 

compreensão sobre qual o papel do Juiz Federal Substituto, e como esse vem 

sendo exercido.  Acreditamos, assim, contribuir para a urgente e necessária revisão 

do modelo organizacional vigente e mostrar como o planejamento e o respeito à 

alteridade podem ser salutares para a otimização do capital social e intelectual de 

que dispomos para o atingimento dos almejados ideais de celeridade e eficiência. 
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2. JUIZ SUBSTITUTO E A JUSTIÇA FEDERAL NO BRASIL 

 

 

A CONSTITUIÇÃO DE 1824: a quadripartição de poderes  e a primeira crise 

judicial 

 

A primeira Assembléia Constituinte de nossa história foi convocada 

em junho de 1822, ou seja, antes mesmo da proclamação da independência. 

Em momento de articulação política contra as tentativas de Portugal 

de recolonizar o Brasil e, sob pressão interna das elites comerciais e proprietárias de 

terra, D. Pedro I conduziu a discussão e elaboração da lei máxima como uma 

maneira de formalizar a autonomia política do Brasil.  

 Incomodada com o cenário que se desenhava, a Corte Portuguesa 

determinou o imediato retorno de D. Pedro, que decidiu acelerar o processo e 

romper definitivamente os laços políticos coloniais, em 07 de setembro de 182215, 

processo esse iniciado desde a chegada da corte ao Rio de Janeiro em 1806 e 

elevação do Brasil à categoria de Reino Unido em 1815.  

Não tardou, porém, para ocorrerem divergências, também, entre D. 

Pedro e os constituintes, já que era intenção destes limitar os poderes imperiais e 

dar maior autonomia às províncias, com reserva de poder político para a aristocracia 

rural16.  Segundo Bonavides e Andrade17, essa tendência liberal ficou evidenciada no 

primeiro anteprojeto da constituição, o que culminou com a dissolução da 

Assembléia Constituinte pelo Imperador. 

Merece transcrição trecho do Decreto de 12 de novembro de 1823, 

retirado dos mesmos autores: 

. . . Havendo eu convocado, como tinha direito de convocar, a 
Assembléia Constituinte Geral e Legislativa, por decreto de 3 
de junho do ano passado, a fim de salvar o Brasil dos perigos 
que lhe estavam iminentes: E havendo esta assembléia 
perjurado ao tão solene juramento, que prestou à nação de 

                                                 
15 BONAVIDES, P; ANDRADE, P. História Constitucional do Brasil. 3 ed. Rio de janeiro: Paz e terra, 1991. 
16 PRADO JR, C. Evolução política do Brasil: colônia e império. São Paulo: Brasiliense, 1999. 
17 Op. Cit. 
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defender a integridade do Império, sua independência, e a 
minha dinastia: Hei por bem, como Imperador e defensor 
perpétuo do Brasil, dissolver a mesma assembléia e convocar 
já uma outra na forma de instruções feitas para convocação 
desta, que agora acaba, a qual deverá trabalhar sobre o projeto 
da Constituição que eu lhe ei de em breve lhe apresentar, que 
será mais duplicamente liberal do que a extinta assembléia 
acabou de fazer.18 

 

Ocorreu, contudo, que D. Pedro I não convocou nova Assembléia, 

como consignado na referida determinação.  No dia imediatamente posterior à 

dissolução da primeira, novo Decreto nomeia um Conselho de Estado, formado por 

dez membros, com a missão de redigir novo projeto, seguindo diretrizes 

estabelecidas pelo governante.  Assim, em 25 de março de 1824, nasce a 

Constituição Política do Império do Brasil, e o faz sob a égide da arbitrariedade, já 

que outorgada pelo Imperador, sem consulta ou participação de poder algum19. 

Nossa primeira Constituição foi caracterizada pela adoção da 

quadripartição dos poderes.  Ao lado do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, 

havia também o Poder Moderador, exercido exclusivamente pelo Imperador, e 

através do qual o governante controlava toda a organização política do País. 

Utilizando-se desse quarto poder, Dom Pedro I podia interferir em 

todos os outros poderes, aprovando ou não decisões proferidas, nomeando e 

destituindo ministros do Executivo, nomeando os presidentes de província e o 

Senado vitalício. Também podia convocar ou dissolver a Câmara dos Deputados, 

nomear e suspender os magistrados do Poder Judiciário e modificar sentenças 

judiciais, além de nomear as autoridades eclesiásticas da Igreja oficial católica 

apostólica romana20.  

Quanto ao Poder Judiciário, reza a Carta Constitucional, em seu Art. 

151, que “o Poder Judicial é independente, e será composto de Juizes, e 

Jurados,(...)” e continua, no Art. 152, que “os Jurados pronunciam sobre o fato, e os 

Juizes aplicam a Lei”21.  Percebe-se, assim, a composição do judiciário na primeira 

                                                 
18 BONAVIDES, P; ANDRADE, P. História Constitucional do Brasil. 3 ed. Rio de janeiro: Paz e terra, 1991. 
p. 561. 
19 Ibidem. 
20 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Disponível em: <http:www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm>. Acesso em: 19 dez. 2007.  Vide Título 5º. 
21 Ibidem.  
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instância, onde ainda havia a previsão da presença de juízes de paz para a tentativa 

prévia de conciliação e a nomeação de árbitros, por convenção das partes22. 

No que diz respeito à segunda instância, havia a determinação de 

que existissem “nas províncias do Império as relações que forem necessárias para 

comodidade dos povos”23, além de uma instância superior, sediada na Capital do 

Império, “com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça”24, com competência 

estabelecida na própria Constituição, mas cuja criação e respectivas atribuições 

foram estabelecidas por Lei de 18 de setembro de 1828. 

Percebemos que o Poder Judicial foi organizado posteriormente, 

através de leis ordinárias, tendo a Magna Carta apenas traçado suas linhas gerais. 

Merece menção aqui que a nova conjuntura deu azo, ainda, à instituição dos cursos 

jurídicos no país, pela Lei de 11 de agosto de 1827, com a criação das academias 

de Direito de São Paulo e de Olinda25. 

Em face da utilização de vários artigos do primeiro anteprojeto, a 

Constituição de 1824 manteve consideráveis sinais de influência liberal e tentou 

consagrar a independência do Poder Judicial26.  Exemplo disso é a garantia de 

vitaliciedade ao magistrado, em que pese a possibilidade de remoção, consignadas 

no Art. 156, que diz que ”os Juizes de Direito serão perpetuos, o que todavia se não 

entende, que não possam ser mudados de uns para outros lugares27.” 

Maria Tereza Sadek esclarece, todavia, que: 

Embora a Carta de 1824 conferisse independência ao Poder 
Judiciário, tratava-se de uma independência bastante relativa, 
já que o mesmo texto constitucional dotava o imperador de 
amplos poderes, inclusive o de interferir no Judiciário e exercer 
controle sobre ele28. 

 

                                                 
22 Ibidem. Vide Arts. 160 e 162. 
23 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Disponível em: <http:www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm>. Acesso em: 19 dez. 2007.  Vide Art. 158. 
24 Ibidem. Vide Art. 163. 
25 FREITAS, V.P. Justiça Federal: Histórico e Evolução no Brasil. Curitiba: Juruá, 2003. 
26 BONAVIDES, P; ANDRADE, P. História Constitucional do Brasil. 3 ed. Rio de janeiro: Paz e terra, 1991. 
27 Op. Cit 
28 SADEK, M.T. A Organização do Poder Judiciário no Brasil. In: SADEK, M.T (org). Uma Introdução ao 
Estudo da Justiça. São Paulo: Idesp/Sumaré, 1995. p. 10.  
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Com efeito, conforme o Art. 99, “a Pessoa do Imperador é inviolável, 

e Sagrada: Ele não está sujeito a responsabilidade alguma”29. Em assim sendo, 

verificamos que o Imperador é alçado a um patamar acima do bem e do mal, de 

onde exerce absoluto controle sobre o Judiciário, cuja missão fica limitada à solução 

dos conflitos entre particulares.  

Podemos perceber, com isso, o aspecto contraditório do texto 

constitucional, que em meio a instituições de características liberais, cria um Estado 

de caráter centralizador e autoritário. No dizer de José Honório Rodrigues: 

conciliação e reforma30. Emblemas que configuram a formação e consolidação do 

Estado Nacional, avesso a rupturas, sempre conduzindo suas práticas e estratégicas 

para transições, sejam estas de ordem social, políticas ou econômicas. Registre-se a 

este respeito o processo de desescravização31 e a Proclamação da República que 

ressignificou toda simbologia nacional para manter a ordem e a desordem sob 

controle sangrento das classes menos abastadas32. 

Mais mudanças ocorrem com o Código de Processo Criminal de 

1841. O controle sobre as Províncias cresce ainda mais e há um aumento das 

atribuições da polícia, com absorção de atividades de natureza judiciária33.  A tensão 

extrema pela qual passou a função jurisdicional, aliada a denúncias de corrupção de 

magistrados, acaba por deflagrar uma crise no sistema monárquico.  Militares, 

imprensa e intelectuais unem-se aos abolicionistas para associarem monarquia e 

escravidão ao atraso sócio-econômico do país e, nesse contexto, começam a 

ganhar corpo os pensamentos republicanos34.   

Pelos ensinamentos de Costa35, a Igreja Católica também se uniu 

aos opositores do Império e D. Pedro II, por mais que tentasse, não conseguia 

minimizar a insatisfação coletiva e as ferrenhas críticas ao governo.  Ainda segundo 

a autora, tudo isso culminou com a organização de um golpe de Estado contra a 

                                                 
29 Op. Cit. 
30 RODRIGUES, J.H. Conciliação e Reforma no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. 
31 BRANDÃO, S.M.A. Vente livre, mãe escrava: a reforma social de 1871 em Pernambuco. Recife: UFPE, 
1996. 
32 Idem. 
33 FREITAS, V.P. Justiça Federal: Histórico e Evolução no Brasil. Curitiba: Juruá, 2003. 
34 COSTA, E.V. Da monarquia à republica: momentos decisivos, 7 ed. São Paulo: UNESP, 1999. 
35 Ibidem. 
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monarquia e, em 15 de novembro de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca 

promoveu a destituição do Conselho de Ministros e a proclamação da República.  

Os magistrados conservadores, após renunciarem ao cargo, 

partiram para Portugal, enquanto outros simplesmente abandonaram o cargo e 

buscaram apadrinhamento político, o que agravou a crise judiciária, desta feita em 

face do aumento dos embates sociais causado pela ausência de juízes36.  Percebeu-

se, assim, que o processo de consolidação da República dependeria, entre outras 

coisas, da organização de um novo sistema legal. 

 

 

A REPÚBLICA: a gênese da Justiça Federal 

 

O regime federativo instituído no País, por sua própria essência, 

dotava os Estados de maior autonomia, para organizarem sua própria Justiça, 

inclusive. Fez-se necessário, então, definir a quem caberia a função de fiscalizar o 

cumprimento da Constituição, papel antes desempenhado pelo Poder Moderador.  

Sob a influência do modelo de controle judicial de constitucionalidade dos Estados 

Unidos, coube ao Judiciário essa atribuição, sobretudo por sua natureza legal 

interpretativa37. 

A estruturação de um sistema judiciário dualista, com uma Justiça 

ligada à União e outra aos Estados, mostrou-se de suma importância para que a 

soberania nacional se estabelecesse, razão pela qual, sem aguardar a promulgação 

da Constituição republicana, foi editado o Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, 

que organizava a Justiça Federal38.  Esse mérito do Poder Judiciário é ressalvado na 

Exposição de Motivos do referido Decreto, da lavra do então Ministro e Secretário de 

Estado dos Negócios da Justiça do Governo Provisório, Manuel Ferraz de Campos 

Salles, documento de fundamental relevância histórica para a Justiça Federal e 

considerado por vários doutrinadores como sua certidão de nascimento: 

                                                 
36 BONAVIDES, P; ANDRADE, P. História Constitucional do Brasil. 3 ed. Rio de janeiro: Paz e terra, 1991. 
37 Idem. 
38 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Repertório biográfico da Justiça Federal: 1890-1990. Brasília: 
CJF, 2000. 
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O organismo judiciario no systema federativo, systema que 
repousa essencialmente sobre a existencia de duas soberanias 
na triplice esphera do poder público, exige para o seu regular 
funcionamento uma demarcação clara e positiva, traçando os 
limites entre a jurisdicção federal e a dos Estados, de tal sorte 
que o domínio legitimo de cada uma destas soberanias seja 
rigorosamente mantido e reciprocamente respeitado. (...) De 
poder subordinado, qual era, transforma-se em poder 
soberano, apto na elevada esphera da sua autoridade para 
interpor a benefica influencia do seu criterio decisivo afim de 
manter o equilibrio, a regularidade e a propria independencia 
dos outros poderes, assegurando ao mesmo tempo o livre 
exercicio dos direitos do cidadão39.  

 

É Salles, ainda, quem nos elucida a singular posição ocupada pelo 

Poder Judiciário Federal na República que se instalava: 

Cabendo ao ministerio que me foi confiado a importante tarefa 
de organizar um dos poderes da União, e consultando os 
grandes interesses confiados à suprema direcção do Governo 
Provisório, pareceu-me necessário submetter desde já à vossa 
approvação e assignatura o decreto que institue a Justiça 
Federal, de conformidade com o disposto na Constituição da 
Republica. 
A proximidade da installação do Congresso constituinte, que 
poderia parecer em outras circumstancias um plausivel motivo 
de adiamento, afim de que lhe fosse submettido o exame de 
uma questão de tal magnitude, torna-se, entretanto, nesta 
situação, que é profundamente anormal, uma poderosa razão 
de urgencia a aconselhar a adopção desta medida. 
O principal, sinão o unico intuito do Congresso na sua primeira 
reunião, consiste sem duvida em collocar o poder publico 
dentro da legalidade. Mas esta missão ficaria certamente 
incompleta si, adoptando a Constituição e elegendo os 
depositarios do poder executivo, não estivesse todavia 
previamente organizada a Justiça Federal, pois que só assim 
poderão ficar a um tempo e em definitiva constituidos os tres 
principaes orgãos da soberania nacional. Trata-se, portanto, 
com este acto, de adoptar o processo mais rapido para a 
execução do programma do Governo Provisorio no seu ponto 
culminante – a terminação do período dictatorial. 
Mas, o que principalmente deve caracterisar a necessidade da 
immediata organização da Justiça Federal é o papel de alta 
preponderância que ella se destina a representar, como orgão 
de um poder, no corpo social. 

                                                 
39 SALLES, M.F.C. Exposição de Motivos ao Decreto n. 848, de 11/10/1890. In: CONSELHO DA JUSTIÇA 
FEDERAL. Justiça Federal: Legislação. Brasília: CJF, 1993. p. 14. 
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Não se trata de tribunaes ordinarios de justiça, com uma 
jurisdicção pura e simplesmente restricta à applicação das leis 
nas multiplas relações do direito privado. A magistratura que 
agora se instala no paiz, graças ao regimen republicano, não é 
um instrumento cego ou mero interprete na execução dos actos 
do poder legislativo. Antes de applicar a lei cabe-lhe o direito 
de exame, podendo dar-lhe ou recusar-lhe sancção, si ella lhe 
parecer conforme ou contraria à lei organica40. 

 

Nesta senda, junto à atribuição de julgar os litígios em que havia 

interesse da União, suas fundações, autarquias e empresas públicas, percebemos a 

função precípua atribuída à Justiça Federal de guardiã da constitucionalidade das 

leis, fruto da orientação liberal que permeou a formação do Governo Provisório. 

 

 

PRIMEIRA ORGANIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO FEDERAL 

 

O Decreto nº 848, de 11.10.1890 era composto de três títulos e, 

dentre os diversos temas sobre os quais dispunha, estabelecia a estrutura da Justiça 

Federal e sua competência.  O Título III tratava do intitulado “processo federal”, com 

a descrição de todos os procedimentos das ações de competência federal, tanto em 

matéria civil quanto penal, instituindo verdadeiros códigos processuais e, dessa 

forma, confirmando o princípio da dualidade no ordenamento do país. 

O Título II cuidava do Júri Federal e sua competência para o 

julgamento dos crimes federais. Vale ressaltar que esta competência não era 

limitada a alguns tipos, como o é na atualidade.  Ao revés, era absoluta em relação a 

todos os delitos sujeitos à jurisdição federal, segundo Freitas41. 

É no Título I que encontramos a composição do Judiciário Federal, 

cuja segunda instância era materializada pelo Supremo Tribunal Federal e a 

primeira, pelos Juízes de Secção42. Destacamos que o Decreto assegurou 

                                                 
40 Ibidem. p. 13. 
41 FREITAS, V.P. Justiça Federal: Histórico e Evolução no Brasil. Curitiba: Juruá, 2003. 
42 BRASIL. Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890. Organiza a Justiça Federal. Disponível em: <http:www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D848.htm>. Acesso em: 19 mar 2009. Vide art. 1º. 
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expressamente aos magistrados federais a vitaliciedade e a inamovibilidade, 

garantias tidas como fundamentais ao exercício idôneo da função judicante43.   

A mencionada norma determinava que o Distrito Federal e cada 

Estado tivessem uma "secção judicial" da Justiça Federal, com sede na capital, 

composta de um juiz de secção e um substituto. 

Do juiz seccional, para nomeação pelo Presidente da República, era 

exigido um mínimo de quatro anos de prática forense ou magistratura44.  Conforme 

Freitas45, a grande parte dos magistrados que compuseram essa primeira fase da 

Justiça Federal tinha em comum a formação pela Faculdade de Direito do Recife, 

assim como a maioria dos que assumiram quando da implantação da jurisdição 

federal haviam sido Juízes de Direito do Império.  Neste sentido, há consignação de 

preferência nas Disposições Transitórias da Carta Política de 189146. 

Como visto acima, temos o surgimento do juiz substituto no cenário 

jurídico do país, sendo o mesmo nomeado livremente pelo Presidente da República, 

por um período de seis anos, e gozando de inamovibilidade enquanto permanecesse 

no cargo47.   

Competia ao juiz substituto fazer as vezes dos juizes de secção nos 

impedimentos destes e conhecer e julgar as suspeições opostas aos juizes de 

secção. Para os casos em que o Juiz Substituto não podia atuar, era prevista a 

nomeação, pelo Presidente da República, de um juiz ad hoc48. 

A Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do 

Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, modificou o Decreto nº 848/1890 

somente em pontos relativos à competência da Justiça Federal, que foi ampliada.  A 

estrutura e a organização do Poder Judiciário foram mantidas, com inclusão apenas 

da previsão de existência de Tribunais Federais sem, contudo, o estabelecimento de 

parâmetros para sua criação ou campo de atuação, deliberação expressamente 

                                                 
43 BRASIL. Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890. Organiza a Justiça Federal. Disponível em: <http:www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D848.htm>. Acesso em: 19 mar 2009. Vide Art. 2º. 
44 Ibidem. Vide Art. 14. 
45 Op. Cit. 
46 BRASIL. Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 
1891. Disponível em: <http:www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao91.htm>. Acesso em: 19 
mar. 2009.  Vide Art.6º das Disposições Transitórias. 
47 BRASIL. Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890. Organiza a Justiça Federal. Disponível em: <http:www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D848.htm>. Acesso em: 19 mar 2009. Vide art. 18. 
48 Ibidem. Cit. Vide Arts. 19 e 20. 
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atribuída ao Congresso49.  Até onde foi possível pesquisar, porém, não encontramos 

registro da criação desses tribunais. 

A organização da Justiça Federal foi complementada em 20 de 

novembro de 1894, com a publicação da Lei nº 221, que, além de ampliar ainda 

mais sua competência, reduz para dois anos o tempo mínimo de prática exigida para 

ingresso na magistratura e criou, no Art. 2º, o cargo de juiz suplente do substituto do 

juiz seccional50, em substituição ao de juiz ad hoc.  O suplente era nomeado pelo 

Governo Federal e possuía mandato de quatro anos51.  Em que pese a previsão de 

nomeação de três suplentes para a sede do juízo, suas atribuições não eram ali 

exercidas, sendo sua competência fixada pelo Art. 19 do referido diploma legal da 

seguinte maneira: 

Art. 19. Os suplentes na sede do juízo seccional só funcionarão 
na falta ou impedimento do juiz substituto. 
Nas outras circunscrições, os suplentes, além de procederem 
às diligências que lhe forem cometidas pelo juiz seccional  ou 
seu substituto, devem nos casos urgentes, não estando 
presentes nenhum destes, tomar e autorizar as medidas 
assecuratórias de direitos ou preventivas de danos ou perigo 
iminente, como inventário e arrecadação de salvados, 
ratificação de protesto de arribada, de processos 
testemunháveis de sinistros, avarias e quaisquer perdas, 
embargos ou arrestos, justificações e outras, bem assim 
proceder às diligências criminais a bem da justiça federal, 
participando-o imediatamente ao juiz seccional52. 

 

Ao que nos parece, havia intenção do legislador de que o suplente 

funcionasse como uma espécie de representante do juízo nas comarcas distantes 

da sede, mas não encontramos registros bibliográficos sobre o assunto.  Aliás, a 

ausência de arquivos com detalhes sobre a atuação dos suplentes levou Freitas a 

presumir, em face das raras menções ao cargo e todas pouco lisonjeiras, que eram 

                                                 
49 BRASIL. Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 
1891. Disponível em: <http:www. planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao91.htm>. Acesso em: 19 
mar. 2009.  Vide Art. 55. 
50 BRASIL. Lei nº 221, de 20 de novembro de 1894. Completa a organização da Justiça Federal da República. 
In: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Justiça Federal: Legislação. Brasília: CJF, 1993. 
51 Ibidem. Vide Art. 3º, § 2º. 
52 Ibidem. p. 84. 
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nomeados dentre pessoas que se dispunham a atuar seguindo orientações político-

partidárias53. 

Através do Decreto nº 3.084, de 05 de novembro de 1898, foi 

aprovada a Consolidação das Leis referentes à Justiça Federal.  A Justiça Federal 

da União, como passou a ser denominada, continuou com sua mesma estrutura, 

composta pelo STF, juízes seccionais, substitutos e suplentes, além do Júri Federal.  

Novamente, houve ampliação da competência da judicatura, mas as alterações mais 

consideráveis dizem respeito ao retorno do prazo de quatro anos de prática forense 

para o ingresso na magistratura e a inclusão, entre as funções do STF, da indicação 

ao Presidente da República dos cidadãos aptos a serem nomeados para o exercício 

do cargo de juiz federal54. 

 

 

A PRIMEIRA REPÚBLICA: uma paradigmática confluência  de reformas e 

conciliações  

 

O período que vai de 1894 a 1930 foi marcado pelo governo de 

presidentes civis, com evidência do domínio político das oligarquias rurais mineiras e 

paulistas, apoiados por cariocas e gaúchos. A maioria dos presidentes dessa época 

saíram das elites de Minas Gerais e São Paulo, que se alternavam entre si no intuito 

de implementarem políticas que favorecessem o setor agrícola dos referidos 

Estados, mormente o do café paulista e o do leite mineiro55. 

Iglesias56 nos ensina que foi uma época de vários problemas e 

revoltas sociais, pois a política do café-com-leite, como ficou conhecida, ao tempo 

em que favorecia o crescimento econômico do Sudeste, agravava os problemas das 

demais regiões, em face da pouca atenção dispensada pelos governantes a estas. 

Além disso, a indústria dava significativo salto e seus empresários não 

                                                 
53 FREITAS, V.P. Justiça Federal: Histórico e Evolução no Brasil. Curitiba: Juruá, 2003. 
54 BRASIL. Decreto nº 3.084, de 05 de novembro de 1898. Aprova a Consolidação das Leis referentes à Justiça 
Federal da República. In: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Justiça Federal: Legislação. Brasília: CJF, 
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55 IGLESIAS, F. Trajetória política do Brasil : 1500-1964. São Paulo: Companhia das letras, 1993. 
56 Ibidem. 
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compactuavam com a permanência do poder nas mãos das oligarquias, 

reivindicando maior participação política. 

O mesmo autor indica que um dos movimentos mais marcantes de 

contestação ao governo e às oligarquias que comandavam o país foi o Tenentismo, 

assim denominado porque tinha como cabeças oficiais de nível intermediário do 

Exército, em sua maioria tenentes57. 

Fato pitoresco ocorrido na época, envolvendo a Justiça Federal, 

ocorreu em Sergipe. Solidários com a iniciativa dos rebeldes, que tomaram a cidade 

de São Paulo em 1924, os oficiais do Exército, liderados pelo capitão Eurípedes 

Lima e o tenente Augusto Maynard e João Soarino de Mello, invadiram o Palácio do 

Governo e assumiram a direção política e administrativa do Estado, através de uma 

Junta Governativa formada pelos líderes do levante58. 

Após 21 dias, as autoridades que haviam sido depostas 

reassumiram e os acontecimentos foram investigados e tipificados como crime.  

Segundo Freitas59, entre os denunciados pelo Ministério Público, encontravam-se o 

Juiz Federal seccional e seu substituto, considerados cúmplices do movimento pelo 

simples fato de terem oficiado acusando o recebimento do expediente em que a 

Junta Governativa comunicava haver assumido o governo.  No ano posterior, 

sentença proferida pelo Juiz Federal da Bahia resolveu por impronunciar os juízes. 

Assim, ainda no dizer de Freitas, “virada a página da história de um 

dos mais inusitados casos do Judiciário brasileiro, de magistrados a réus e de réus a 

magistrados, seguiram eles no pleno exercício de suas relevantes funções60”. 

A crise de superprodução ocorrida em 1929, que ocasionou o 

colapso do comércio internacional e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, 

também se fez sentir no Brasil.  O conseqüente fim da valorização do café fez com 

que diminuissem as importações de outros produtos e os negócios encolhessem, 

provocando o fechamento de várias empresas. Com a recessão e a falta de dinheiro 
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59 Ibidem. 
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na praça, comércio e indústria diminuem o movimento ou quebram, gerando um alto 

índice de desemprego61.  

Aliada à crise, surgiu, em 1930, a questão sucessória. Iglesias62 

mostra que o então presidente Washington Luís quebrou o pacto de alternância das 

oligarquias mineira e paulista e apoiou outro paulista para sua sucessão, no intuito 

de garantir a continuidade de políticas de proteção cafeeira.  Com isso, o Partido 

Republicano Mineiro rompe com o Paulista e busca apoio nas demais regiões para 

articular uma candidatura de oposição, fazendo nascer a Aliança Liberal. 

Continua o autor que a proposta dessa aliança ganha simpatia e 

apoio de vários segmentos sociais e até mesmo dos tenentes, mas os paulistas 

saem vitoriosos nas eleições.  O inconformismo tomou conta dos militares e dos 

políticos que estavam em emergência e o clima de frustração e tensão pela derrota 

finda por desencadear rebelião armada contra a oligarquia paulista, tendo por líder o 

gaúcho Getúlio Vargas.  Em 24 de outubro, o presidente foi deposto e tem início, 

dessa maneira, a Era Vargas63. 

O Decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 1930 instituiu o 

Governo Provisório e confirmou a dissolução do Congresso Nacional.  Embora 

estabelecesse que o Poder Judiciário continuaria a ser exercido conforme as leis em 

vigor, excluiu de sua apreciação os atos do Governo Provisório e dos interventores 

federais, além de consignar que os direitos resultantes do exercício da magistratura 

poderiam ser anulados ou restringidos64.  

Os novos rumos políticos dados ao País exerceram influência sobre 

vários decretos que alteraram as atribuições da Justiça Federal, a exemplo do 

Decreto nº 20.656, de 14 de novembro de 1931, que transferiu a competência para 

julgar todos os que atentassem contra a ordem pública ou contra os governos da 

União e dos Estados para a Justiça Militar, mesmo que se tratasse de um civil; e do 

Decreto nº 23.055, de 09 de agosto de 1933, que instituiu o recurso de ofício para 

decisões que fossem de encontro a leis federais, atos ou decretos do Governo da 
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União, proferidas pela Justiça dos Estados, do Distrito Federal e do Território do 

Acre65. 

Mudança substancial, contudo, só o ocorreu com a promulgação da 

nova Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, ocorrida 

em 16 de julho de 1934. 

A nova Carta Política assinalava como órgãos do Poder Judiciário a 

Corte Suprema, os Juízes e Tribunais federais, Juízes e Tribunais militares e Juízes 

e Tribunais eleitorais66. Vemos, então, que houve a substituição do Supremo 

Tribunal Federal, como órgão máximo do Judiciário, bem como a inovadora criação 

de órgãos especializados. Outra considerável inovação foi a proteção do cidadão 

contra os atos arbitrários, através do mandado de segurança, remédio jurídico que, 

quando impetrado contra ato de autoridade federal, tinha o julgamento sob a 

competência da Justiça federal67. 

Os Tribunais federais deixaram de ser apenas mencionados para 

receber a competência de julgar as revisões criminais e os conflitos de jurisdição 

entre Juízes federais68. Destacamos, porém, que, em que pese a determinação 

constitucional de sua criação, por lei específica, não encontramos registro de que 

esta tenha sido sancionada.  O mesmo não ocorreu com o Tribunal cuja criação foi 

prevista no art. 79, para julgamento de crimes políticos e seus conexos. A Lei nº 244, 

de 12 de setembro de 1936, criou o Tribunal de Segurança Nacional, embora os 

juristas o tenham ignorado. “Talvez a única referência que se faça àquele Tribunal 

especial é a do julgamento de Luís Carlos Prestes”, assinala Freitas69.   

Foi instituída, também, a Justiça do Trabalho, para dirimir conflitos 

entre empregadores e empregados, com a peculiaridade de que não compunha o 

Poder Judiciário.  Era formada não por magistrados, mas por representantes 
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classistas, e servia como mero órgão administrativo, com aspiração à manutenção 

da ordem econômica e social70.  

De acordo com Iglesias71, esse interesse com o mundo do trabalho 

foi fruto da necessidade de vincular o trabalhador ao Estado como forma de coibir a 

formação de um operariado organizado, com ideologia própria, uma vez que a 

disseminação das idéias anarquistas e comunistas já se tornara patente desde o 

início do Séc. XX. 

Foi justamente esse temor de assunção do comunismo que serviu 

de pretexto para a o golpe de 1937.  

A clara fragilidade das nossas instituições democráticas fez com que 

o Governo, temendo uma iminente derrota eleitoral, suprimisse as eleições e 

recorressem à força armada.  Sob a alegação da descoberta de um plano comunista 

para a tomada do poder, Getúlio Vargas, apoiado por militares golpistas, conseguiu 

que o Congresso decretasse o “Estado de Guerra”, fortalecendo ainda mais os 

poderes do governo72. 

Em 10 de novembro de 1937, Vargas concluiu o golpe, sem 

resistência alguma, e impôs ao País uma nova Constituição, que depois viria a ser 

conhecida como “Polaca”, em face da grande influência da Constituição Polonesa, 

de propensão fascista73. 

Estava instituído, assim, o chamado Estado Novo.  

 

 

O ESTADO NOVO: a extinção da Justiça Federal 

 

Sem qualquer menção ou justificativa, a Constituição do Estado 

Novo simplesmente excluiu a Justiça Federal e a Eleitoral dos dispositivos que 

tratavam do Poder Judiciário Nacional, que passou a ser composto apenas pelos 
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Juízes e Tribunais militares e dos Estados, Distrito Federal e Territórios, além do 

órgão de cúpula, que voltou a se chamar Supremo Tribunal Federal74. 

As causas de interesse da União passaram a ser julgadas pela 

Justiça estadual, com a ressalva que a segunda instância competente para apreciar 

eventuais recursos de tais julgamentos era o STF e os juízes federais foram 

aposentados ou postos em disponibilidade, de acordo com o tempo de serviço75.  

Chamou-nos a atenção o fato da Carta Política, ao tratar desta matéria, nas 

Disposições Transitórias, não mais se referiu aos juízes federais, mas a 

“funcionários da Justiça Federal, não admitidos na nova organização judiciária e que 

gozavam da garantia da vitaliciedade”76. 

Praticamente não são encontrados escritos sobre a extinção da 

Justiça federal, talvez porque o regime político vigente assim não o recomendasse77. 

Sadek depõe que foi um período em que o controle político provocou grande 

debilidade no Judiciário, transformando-o, assim como ao Legislativo, em poderes 

notoriamente subordinados, dada a capacidade legiferante concedida ao chefe do 

Executivo78. 

Há, contudo, opiniões como a do Ministro Castro Meira, que acredita 

ser “oportuno observar que a Justiça Federal não sucumbiu apenas por mero 

capricho ou como resultado de uma decisão do Estado Autoritário que se instalava, 

sua extinção foi uma conseqüência de suas próprias deficiências”79.  

Com a derrota das nações fascistas e o final da 2ª Guerra Mundial, a 

opinião pública, em grande parte formada por profissionais liberais, intelectuais e 

artistas, passou a contestar o fascismo interno do Estado Novo e a clamar pela 

reinstituição de um regime democrático no país.  Habilmente, Vargas liberou a 

abertura democrática, fez renascer a pluralidade partidária e fixou prazo para a 
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eleição presidencial, mas começou a estimular, às escondidas, um movimento 

popular em prol de sua permanência no Governo80. 

No dia 29 de outubro de 1945, porém, alertados sobre um possível 

boicote às eleições, um movimento militar, liderados por generais, obriga a renúncia 

de Vargas.   A Presidência da República foi assumida pelo presidente do STF até a 

realização, em dezembro daquele mesmo ano, de eleições para a Presidência e 

para uma nova Assembléia Constituinte81.  

 

 

A CONSTITUIÇÃO DE 1946: a criação do Tribunal Feder al de Recursos 

 

A Assembléia Constituinte eleita era composta de importantes  

políticos conservadores ligados à Primeira República a lideranças expressivas do 

Partido Comunista.  Dessa clivagem político-ideológica nasceu, após meses de 

calorosos debates, a quinta Constituição brasileira, em 18 de setembro de 1946. 

Nesse cenário de resgate das garantias e liberdades individuais e 

constitucionais, extirpadas pela Carta de 37, ressurgiu a Justiça Eleitoral e foram 

acrescidos a Justiça e Tribunais do Trabalho aos órgãos que compunham o Poder 

Judiciário Nacional82. Realçamos, aqui, a utilização do termo “Poder Judiciário 

Nacional” como indicativo patente do raciocínio de que o Poder Judiciário de cada 

Estado por ele próprio seria organizado, o que reforça a independência dos 

mesmos83. 

Foi criado, ainda, o Tribunal Federal de Recursos, para julgar, 

originariamente, os mandados de segurança, quando a autoridade coatora fosse 

Ministro de Estado, o próprio Tribunal ou seu Presidente; e, em grau de recurso, as 

causas de interesse da União e as decisões locais denegatórias de habeas corpus  

                                                 
80 IGLESIAS, F. Trajetória política do Brasil : 1500-1964. São Paulo: Companhia das letras, 1993. 
81 BONAVIDES, P; ANDRADE, P. História Constitucional do Brasil. 3 ed. Rio de janeiro: Paz e terra, 1991. 
82 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Disponível em: <http:// 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao46.htm>. Acesso em: 20 mar. 2009.  Vide art. 94 
83 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Repertório biográfico da Justiça Federal: 1890-1990. Brasília: 
CJF, 2000. 
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ou proferidas em mandados de segurança impetrado contra ato de autoridade 

federal, competências que continuaram atribuídas aos juízes estaduais84.  

Muitos doutrinadores consideram a criação do Tribunal Federal de 

Recursos como a recriação da 2ª instância da Justiça federal.  Ousamos discordar 

dos mesmos pois, a nosso ver, a existência de uma segunda instância pressupõe 

que haja uma primeira.  O TFR, pelo que se pode constatar dos poucos registros 

encontrados, foi criado como Corte intermediária para desafogar o Supremo Tribunal 

Federal, que há muito não conseguia dar conta do enorme volume de feitos a ele 

encaminhados85.  

Tanto o é que a própria Carta Magna, talvez prevendo que o TFR 

também não desse vazão à quantidade de processos, estabelecia que lei ordinária 

poderia criar outros tribunais federais de recursos, mediante proposta da novel Corte 

e aprovação do STF86. 

Não tiramos, contudo, o mérito que teve o TFR para a asserção do 

Direito Administrativo e a reimplantação da Justiça Federal, e os relevantes serviços 

prestados ao país até sua extinção, em 1989, materializada com a criação do 

Superior Tribunal de Justiça, nos moldes da Constituição de 1988, como melhor 

veremos mais adiante. 

 

 

O GOLPE MILITAR: o renascimento da Justiça Federal 

 

O Brasil viveu momento de grande desenvolvimento industrial e 

diversificação da economia, contudo, a abertura ao capital estrangeiro ocorrida no 

governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) intensificou a dependência brasileira 

ao imperialismo agressivo dos norte-americanos e europeus, proporcionando com 

que a inflação pressionasse sobremaneira a economia87.  

                                                 
84 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Disponível em: <http:// 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao46.htm>. Acesso em: 20 mar. 2009.  Vide art. 104. 
85 FREITAS, V.P. Justiça Federal: Histórico e Evolução no Brasil. Curitiba: Juruá, 2003. 
86 Ibidem. Vide art. 105. 
87 IGLESIAS, F. Trajetória política do Brasil : 1500-1964. São Paulo: Companhia das letras, 1993. 
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A corrente esquerdista crescia continuamente, inclusive com a 

celebração de acordos entre o Ministério do Exterior e a Rússia, e vários distúrbios 

foram ocasionados por trabalhadores rurais e associações sindicais.  A realização 

de um comício onde uma desvairada multidão de trabalhadores se reuniu para ouvir 

o presidente e seus seguidores, entre políticos, militares e líderes sindicais, 

provocou a reação das Forças Armadas, que já se preparavam para anular a ação 

da esquerda88. 

Assembléia realizada no dia 30 de março de 1964, onde o então 

Presidente de República, João Goulart, junto aos Ministros de Estado e membros da 

Polícia Militar, foram a público para atacar os oficiais e enaltecer as ações 

esquerdistas serviu de estopim para que, um dia depois, explodisse a Revolução de 

196489. 

Goulart é obrigado a abandonar Brasília e, no dia 09 de abril, o 

Comando Supremo da Revolução, representado pelos Comandos em Chefe das três 

Armas, tornou público o Ato Institucional nº 01, que atribuía ao Executivo a 

prerrogativa de suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos90. Após a 

cassação dos direitos políticos de mais de cem pessoas, o Congresso “purificado” 

elegeu o General Humberto de Alencar Castelo como novo Presidente91. 

A política econômica-financeira adotada pelo novo Governo gerou 

muita discordância e descontentamento, minando suas bases de apoio político.  

Com isso, aumentava a cada dia a possibilidade de vitória da oposição nas eleições 

presidenciais, razão pela qual, pressionado pelos militares da chamada “linha dura”, 

favoráveis à manutenção de um regime autoritário, Em 27 de outubro de 1965, o 

presidente Castelo Branco decretou o Ato Institucional nº 02. 

 O referido instrumento legal, entre outros aspectos modificativos da 

Constituição de 1946, fez ressurgir a Justiça Federal, pois incluiu, em uma mesma 

                                                 
88 IGLESIAS, F. Trajetória política do Brasil : 1500-1964. São Paulo: Companhia das letras, 1993. 
89 Ibidem. 
90 BRASIL. Ato Institucional nº 01, de 09 de abril de 1964. Disponível em: <http://www.acervoditadura.rs.gov 
.br/legislacao_2.htm>. Acesso em: 22 mai. 2008. Vide art. 10. 
91 IGLESIAS, F. Trajetória política do Brasil : 1500-1964. São Paulo: Companhia das letras, 1993. 
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esfera, o Tribunal Federal de Recursos e os Juízes Federais como órgãos 

executores de Poder Judiciário92. 

A composição do TFR passou de 09 para 13 juízes e foi prevista a 

criação de uma seção judiciária para cada Estado e o Distrito Federal.  Foi prevista, 

também, a edição de lei para regulamentar o provimento dos cargos de Juízes 

substitutos, serventuários e funcionários da Justiça, bem como o número de Juízes 

de cada seção, que seriam nomeados pelo Presidente da República dentre os 

indicados pelo STF, em lista quíntupla.  Todavia, foram suspensas as garantias de 

vitaliciedade e inamovibilidade dos magistrados93. 

Foi fixada a competência da Justiça Federal para processar e julgar, 

além das em que interessada, como parte, a União ou uma de suas autarquias, as 

causas entre Estados estrangeiros e pessoa domiciliada no Brasil; as fundadas em 

tratado ou em contrato da União com Estado estrangeiro ou com organismo 

internacional; as questões de direito marítimo e de navegação, inclusive a aérea; os 

crimes políticos e os praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da 

União ou de suas entidades autárquicas, ressalvada a competência da Justiça Militar 

e da Justiça Eleitoral; os crimes que constituem objeto de tratado ou de convenção 

internacional, os praticados a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a 

competência da Justiça Militar, os contra a organização do trabalho e o exercício do 

direito de greve; bem como os habeas corpus e os mandados de segurança contra 

autoridade federal94.  Esta competência praticamente permanece até hoje, como 

veremos posteriormente. 

Muitos eram refratários à nova Justiça, pois a competência ligada 

aos interesses da União por vezes era confundida com subserviência ao regime 

militar.  Vladimir Passos de Freitas, porém, examina que os “fatos demonstraram o 

contrário. Os juízes federais foram, aos poucos, se impondo. E o que é principal, 

demonstrando independência em seus julgamentos95.” 

 

                                                 
92BRASIL. Ato Institucional nº 02, de 27 de outubro de 1965. Modifica a Constituição de 1946 e as 
Constituições Estaduais. In: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Justiça Federal: Legislação. Brasília: CJF, 
1993  
93 Ibidem. Vide art. 6º. 
94 Ibidem. Vide art. 6º. 
95 FREITAS, V.P. O perfil do Juiz Federal. São Paulo: Revista AJUFE. ano 14. v. 50, 1996. p. 46. 
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A LEI 5.010/66: uma nova organização, uma nova pers pectiva 

 

Conforme previsão da Carta Magna, em 30 de maio de 1966 foi 

publicada a Lei nº 5.010, que disciplinava a Justiça Federal de primeira instância.  

Foi consignado que em cada Estado, Território e Distrito Federal 

seria instalada uma seção judiciária com, no mínimo, uma Vara federal, de um total 

de 44 (quarenta e quatro) varas que foram criadas, cada uma com um cargo de Juiz 

Federal e um de Juiz Federal substituto96. 

Destacamos duas grandes inovações trazidas pela Lei 5.010/66, 

conhecida como Lei Orgânica da Justiça Federal – LOJF: 

A primeira diz respeito à criação do Conselho da Justiça Federal – 

CJF, que passou a ser o responsável pelos interesses administrativos e disciplinares 

da Justiça Federal de primeira instância, seus juízes e funcionários, determinando, 

“mediante provimento, as providências necessárias ao regular funcionamento da 

Justiça e à disciplina forense”97.  

A outra reside na decisão de que o cargo de juiz substituto fosse 

provido através da realização de concurso público, além da obrigatoriedade de que a 

lista quíntupla, formada pelo STF para nomeação de juízes federais pelo Presidente 

da República, fosse composta de, no mínimo, três nomes de juízes substitutos 

indicados pelo TFR98.  Embora, pelas disposições transitórias da norma em questão, 

os primeiros Juízes Federais e Juízes Federais substitutos fossem de livre 

nomeação pelo Presidente, desde que aprovados pelo Senado Federal99, a 

determinação a nós evidencia a intenção do legislador de que o ingresso na 

magistratura federal não mais se desse por razões políticas.  

Essa vontade veio a se concretizar com a promulgação da quinta 

Constituição republicana, em 24 de janeiro de 1967, que instituiu o concurso público 

                                                 
96 BRASIL. Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966. Organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5010.htm>. Acesso em: 19 dez. 
2007.  Vide arts. 3º, 88, Ie II, e Anexo I. 
97 Ibidem. Vide art. 6º. 
98 Ibidem. Vide art. 20.  
99 Ibidem. Vide art. 74. 
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para nomeação de juízes federais100.  A referida Carta Política praticamente conferia 

legitimidade aos Atos Institucionais até então decretados, com a concessão de larga 

margem de atribuições ao Executivo.  Com isso, embora o texto constitucional 

concedesse aos magistrados as garantias de vitaliciedade e inamovibilidade, estas 

se mostravam falaciosas, em face das restrições e ressalvas também expressas. 

A estrutura do Poder Judiciário, que passou a ser denominado Poder 

Judiciário da União, foi totalmente mantida.  Havia, entretanto, a previsão de criação 

de mais dois Tribunais Federais de Recursos, nos Estados de São Paulo e 

Pernambuco, através de lei complementar, mas que não chegaram a ser 

implementados101.  

Sobre atribuições, em análise ao contido na Lei nº 5.010/66, vemos 

que a função precípua do Juiz Federal Substituto era de substituição e auxílio ao 

Juiz Federal, conforme o Art. 14 da citada norma, que dispõe que: 

Art. 14: Aos Juízes Federais Substitutos incumbe substituir os 
Juízes Federais nas suas férias, licenças e impedimentos 
eventuais e auxiliá-los, em caráter permanente, inclusive na 
instrução e julgamento de feitos, na forma que o Conselho da 
Justiça Federal estabelecer.102 
 

O Conselho da Justiça Federal, por sua vez, através do Provimento 

nº 4, de 3 de julho de 1967, estabeleceu que os Juízes Federais fariam redistribuir 

aos Juízes Federais Substitutos 1/3 dos feitos que lhe fossem distribuídos, 

excetuando-se mandados de segurança e habeas-corpus, que continuariam na 

competência exclusiva do Juiz Federal.103  

 Outrossim, este poderia, ainda, em caso de acúmulo de serviço, 

delegar o processamento e julgamento de mais ações ao Juiz Federal Substituto, 

respeitadas as restrições.104 

                                                 
100 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de fevereiro de 1967. Disponível em: 
<htt p:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao67.htm>. Acesso em: 20 mar. 2009.  Vide art. 
118. 
101 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Repertório biográfico da Justiça Federal: 1890-1990. Brasília: 
CJF, 2000. 
102BRASIL. Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966. Organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5010.htm>. Acesso em: 19 dez. 
2007.  
103 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Provimento 4/67-CJF, de 3 de julho de 1967. Disponível em: 
<http://daleth2.cjf.gov.br/download/prov004.pdf >. Acesso em: 22 mai. 2008. Ver Art. 1º.  
104 Ibidem. Ver Art. 2º.. 
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A princípio, poderíamos entender que a intenção normativa fosse 

delimitar o auxílio prestado pelo Juiz Federal Substituto, mas, ao determinar que 

“delegado o processamento e julgamento de um feito ao Juiz Federal Substituto, o 

Juiz Federal não mais poderá avocá-lo”105, verificamos que o CJF, em verdade, criou 

esferas próprias de jurisdição e competência para os magistrados.  Essa alegação 

pode ser melhor compreendida na leitura do Art. 4º do referido Provimento, onde 

encontramos: 

4º - Nas licenças, férias ou outros afastamentos do Juiz Federal 
Substituto, ou no caso de vacância do cargo, o Juiz Federal 
exercerá as atribuições do item 1º, competindo-lhe também, em 
tais casos, processar e julgar os feitos anteriormente delegados 
ao Juiz Federal Substituto;106 

 

Percebemos, assim, que as competências eram tão bem definidas 

que havia a possibilidade do Juiz Federal substituir aquele que seria o seu 

substituto.  Existia apenas, em termos de função judicante, maior atribuição 

proporcional ao Juiz Federal, o que foi modificado ainda no ano de 1967, com a 

publicação do Provimento nº 10, de 13 de novembro, que alterou o critério de 

distribuição de feitos para a proporção de metade para cada magistrado, mantidas 

as exceções concernentes a mandados de segurança e habeas-corpus107 . 

No cenário político nacional, crescentes protestos contra o governo 

do General Costa e Silva e manifestações reivindicatórias de abertura democrática 

ocasionam a edição do Ato Institucional nº 05, em 13 de dezembro de 1968, o mais 

severo dos até então impostos108. 

O AI-5, como ficou conhecido, suspendeu as garantias de habeas 

corpus, vitaliciedade e inamovibilidade, permitindo ao Presidente aposentar, demitir, 

remover ou por em disponibilidade quem quer que gozasse de tais garantias, como 

os juízes; além de permitir ao Presidente decretar intervenção nos Estados e 

                                                 
105 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Provimento 4/67-CJF, de 3 de julho de 1967. Disponível em: 
<http://daleth2.cjf.gov.br/download/prov004.pdf >. Acesso em: 22 mai. 2008. Ver Art. 3º. 
106 Ibidem. 
107 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Provimento 10/67-CJF, de 13 de novembro de 1967. Disponível 
em: <http://daleth2.cjf.gov.br/download/prov010.pdf >. Acesso em: 22 mai. 2008.  
108 BONAVIDES, P; ANDRADE, P. História Constitucional do Brasil. 3 ed. Rio de janeiro: Paz e terra, 1991. 
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municípios e suspender direitos políticos, tudo isso excluído da apreciação 

judicial109. 

Passamos a viver o período mais rígido da ditadura militar e a 

concentração de poder no Executivo foi ampliada ainda mais com a edição da 

Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro de 1969, que modificou 

substancialmente a Constituição então vigente. Por meio desse instrumento, as 

garantias constitucionais da magistratura foram restauradas, e os Tribunais e Juízes 

dos Estados foram incluídos, novamente, entre os órgãos do Poder Judiciário, em 

respeito ao entendimento da unidade da jurisdição, mantida, porém, a competência 

da Justiça Federal110.  

Com o advento da Lei 5.677, de 19 de julho de 1971, foram criadas 

mais Varas federais e, consequentemente, mais cargos de Juiz federal e de Juiz 

federal substituto. A grande novidade foi a obrigatoriedade de que o ingresso na 

carreira da magistratura federal se desse através de concurso público111, cujo 

primeiro foi realizado em 1972.  “Os cargos de juiz federal substituto se 

transformaram em cargos de juiz federal, passando os cargos de juiz federal a 

serem providos por promoção dos substitutos, alternadamente por antigüidade ou 

merecimento112”.  Em 14 de maio de 1974, a Lei nº 6.044 dispôs sobre a 

aposentadoria e disponibilidade dos magistrados federais, bem como sobre os 

procedimentos de permuta e remoção, a pedido. 

Com a Emenda Constitucional nº 07, de 13 de abril de 1977, a 

magistratura brasileira passou a contar com a previsão de lei complementar para 

disciplinar sua organização, funcionamento, vantagens, direitos e deveres. A Lei 

Complementar nº 35, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, foi promulgada em 14 

de março de 1979. 

                                                 
109 BRASIL. Ato Institucional nº 05, de 13 de dezembro de 1968. Modifica a Constituição de 1967 e as 
Constituições Estaduais. In: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Justiça Federal: Legislação. Brasília: CJF, 
1993. 
110 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de fevereiro de 1967. Disponível em: 
<http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao67.htm>. Acesso em: 20 mar. 2009. Vide arts. 
112 e 125. 
111 BRASIL. Lei nº 5.677, de 19 de julho de 1971. Dispõe sobre o Quadro de Juízes e o Quadro Permanente da 
Justiça Federal de Primeira Instância, extingue as seções Judiciárias dos Territórios do Amapá, de Roraima e de 
Rondônia, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-
1979/L5677.htm>. Acesso em: 20 mar. 2009. Art. 4º. 
112 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Repertório biográfico da Justiça Federal: 1890-1990. Brasília: 
CJF, 2000. p. 19. 
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Outrossim, essa Emenda aumentou a composição do TFR para 27 

membros, determinando que 15 desses cargos seriam preenchidos exclusivamente 

pela promoção de juízes federais113; e criou o Conselho Nacional da Magistratura, 

órgão disciplinar integrante do Poder Judiciário, ao qual competia o conhecimento 

das reclamações contra membros de Tribunais, permitida a avocação de 

procedimentos disciplinares contra juízes de primeira instância114.  

A Justiça Federal recebia um número de processos maior do que 

sua estrutura comportava, desde seu nascedouro.  O volume de serviço aumentava 

a cada dia, e a necessidade de descentralização levou a uma tentativa de 

interiorização com a criação da Seção da Justiça Federal na cidade de Santos, São 

Paulo, em 26.12.1968, pelo Decreto-lei nº 384, mas que não foi implementada, à 

época, pelo TFR115.  Através desse mesmo diploma legal, foram estabelecidos 

critérios para a criação de novas seções judiciárias. 

As aposentadorias, falecimentos e desistências dos juízes 

nomeados conforme o art. 74 da LOJF foram carreando a vacância de cargos, cujo 

indispensável provimento resultou na Resolução nº 8, de 28.06.1972, do TFR, que 

dispunha sobre a realização do primeiro concurso público para admissão de juízes 

federais substitutos116. 

Segundo Freitas117, o edital publicado no Diário Oficial da União e 

dos Estados indicava a existência de 34 vagas, mas os parcos vencimentos e o 

pouco conhecimento da Justiça Federal levaram à inscrição um número 

relativamente pequeno de candidatos.  Tantas eram as exigências e tão criteriosas 

as fases, que o concurso se estendeu até junho de 1974, quando só então foram 

conhecidos os 18 aprovados, entre os 524 candidatos.  O não preenchimento de 

todas as vagas fez com que novo certame fosse aberto pouco tempo depois, em 

março de 1975, quando lograram êxito 22 candidatos.  

                                                 
113 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de fevereiro de 1967, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 01, de 17.10.1969, e as alterações dadas pela Emenda Constitucional nº 07, 
de 13.04.1977. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior 
1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 20 mar. 2009. Vide art. 121. 
114 Ibidem. Vide art. 112 e 120. 
115 FREITAS, V.P. Justiça Federal: Histórico e Evolução no Brasil. Curitiba: Juruá, 2003. 
116 FREITAS, V.P. Justiça Federal: Histórico e Evolução no Brasil. Curitiba: Juruá, 2003. 
117 Ibidem. 
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Novas vagas iam surgindo e novos concursos iam se realizando.  O 

art. 123, § 2º, da Carta Magna, com a nova redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 07/77 passou a dispor que a lei poderia “atribuir a juízes federais 

exclusivamente funções de substituição em uma ou mais Seções Judiciárias e, 

ainda, as de auxílio a juízes titulares de varas, quando não se encontrarem no 

exercício de substituição”118. 

Podemos perceber que não era intenção do legislador a subsistência 

do cargo de Juiz federal substituto.  Em exegese, havendo necessidade, por critérios 

estabelecidos por lei, seriam atribuídas a Juízes federais funções de substituição ou 

auxílio, sem que isso os colocasse em patamar díspar ao juiz que estivesse no 

exercício da titularidade.  Contudo, quiçá pela intensa ampliação da quantidade de 

Varas federais e de cargos de Juízes federais ocorrida no início da década de 80, só 

encontramos registro desse tipo de circunstância por ocasião do concurso realizado 

em 1984, quando, dos 29 candidatos aprovados, 20 foram nomeados para Juiz 

Federal titular de Vara e 09 como Juízes Auxiliares, ou seja, sem titularidade, no 

dizer de Freitas119. 

Assinalamos, por oportuno, que os Juízes federais que foram 

nomeados para a função de auxílio percebiam os mesmos vencimentos dos juízes 

que o foram como titulares de Vara, e não eram por estes precedidos na lista de 

antiguidade, onde prevalecia a ordem de classificação no concurso. 

 

 

A CONSTITUIÇÃO DE 1988: redemocratização e alicerce s da consolidação 

 

Também é no início da década de 80 que a ditadura militar dá seus 

passos resolutivos.  Com o pluripartidarismo restabelecido e os sindicatos 

robustecidos, milhões de brasileiros, entre artistas, intelectuais e políticos promovem 

o movimento “Diretas Já”, favorável à aprovação da Emenda Constitucional que 

garantiria eleições diretas para presidente.   A emenda não foi aprovada, mas o 

candidato do grupo de oposição, Tancredo Neves, sai vitorioso no Colégio Eleitoral, 

                                                 
118 Op. Cit. Art. 123 
119 Op. Cit. 
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em 15 de janeiro de 1985.  Tancredo fica doente e vai a óbito antes de assumir, 

entrando no exercício da Presidência da República seu vice, José Sarney. O regime 

autoritário militar chega ao seu termo final120. 

De acordo com Bonavides e Andrade121, a convocação de uma 

Assembléia Constituinte era anseio unânime na sociedade, uma vez que a Carta em 

vigor não mais exprimia a ordem política do país.  Dessa forma, com a missão de 

restabelecer os princípios democráticos, os senadores e deputados federais eleitos 

em 1986 formaram o Congresso Constituinte e, em 05 de outubro de 1988, foi 

promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor até hoje. 

A Constituição de 1988, em seu art. 92, dotou o Poder Judiciário de 

estrutura composta por Supremo Tribunal Federal; Superior Tribunal de Justiça; 

Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes do Trabalho; 

Tribunais e Juízes Eleitorais; Tribunais e Juízes Militares; e Tribunais e Juízes dos 

Estados e do Distrito Federal e territórios.  A Emenda Constitucional nº 45, de 30 de 

dezembro de 2004, acrescentou à composição o Conselho Nacional de Justiça, a 

quem passou a competir “o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”122. 

Vemos a supressão do Tribunal Federal de Recursos, cuja atribuição 

de segunda instância da Justiça Federal foi transferida para os neófitos Tribunais 

Regionais Federais.  As demais funções foram assumidas pelo Superior Tribunal de 

Justiça, órgão criado pela Carta Magna para absorver também parte da competência 

do STF, que passou a atuar essencialmente como Corte Constitucional. 

O STJ passou a ser a instância recursal dos Tribunais Federais e 

dos Tribunais dos Estados, em matéria concernente a direito federal comum, ou 

seja, em contenciosos federais não-constitucionais123.  Trabalhando junto a ele 

temos o CJF, que passou a constar da Carta política e a ser responsável pela 

supervisão da administração financeira e orçamentária da Justiça Federal de 

primeiro e segundo graus, além das atribuições já previstas pela Lei 5.060/66. 

                                                 
120 BONAVIDES, P; ANDRADE, P. História Constitucional do Brasil. 3 ed. Rio de janeiro: Paz e terra, 1991. 
121 Ibidem. 
122 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 30.12.2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constit 
uicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 20 mar. 2009. Vide art. 92 e 103-B. 
123 Ibidem. Vide Art. 105. 
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A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, foi prenunciado que 

também funcionaria junto ao STJ a Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, responsável por regulamentar os cursos 

oficiais para o ingresso e promoção na carreira124, mas que só veio a ser instituída 

em 30 de novembro de 2006, por meio da Resolução nº 3 do STJ.  

Coube ao TFR fixar a jurisdição e sede dos cinco Tribunais 

Regionais Federais criados, pelo art. 27, § 6º, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, em que não houve demora. Em 06 de outubro de 1988, 

apenas um dia após a promulgação da Constituição, a Resolução nº 01 assim 

estabeleceu125: 

Quadro nº 1: Jurisdição dos TRFs 

TRIBUNAL REGIONAL FE DERAL   SEDE JURISDIÇÃO 

1ª REGIÃO BRASÍLIA/DF 

Distrito Federal, Acre, 
Amapá, Amazonas, Bahia, 

Goiás, Maranhão, 
 Mato Grosso, Minas Gerais, 

Pará, Piauí, Rondônia, 
Roraima e Tocantins. 

2ª REGIÃO RIO DE JANEIRO/RJ Rio de Janeiro e 
 Espírito Santo. 

3ª REGIÃO SÃO PAULO/SP São Paulo e 
 Mato Grasso do Sul. 

4ª REGIÃO PORTO ALEGRE/RS Rio Grande do Sul, Paraná e 
Santa Catarina. 

5ª REGIÃO RECIFE/PE 

Pernambuco, Alagoas, 
Ceará, Paraíba, 

 Rio Grande do Norte e 
Sergipe. 

Fonte: Elaboração própria, a partir da legislação 

A composição inicial, a instalação e os cargos dos Tribunais 

Regionais Federais, bem como a maneira como estes cargos seriam providos, foram 

disciplinados através da Lei nº 7.727, de 09 de janeiro de 1989.   Os juízes 

promovidos foram nomeados por Decreto do Presidente da República, em 22 de 

março de 1989126.  Em 30 de março do mesmo ano, deu-se a instalação dos TRFs e 

a publicação da Lei nº 7.746, dispondo sobre a instalação do Superior Tribunal de 

                                                 
124 Ibidem. Vide art. 105,  parágrafo único, I. 
125 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Repertório biográfico da Justiça Federal: 1890-1990. Brasília: 
CJF, 2000. 
126 FREITAS, V.P. Justiça Federal: Histórico e Evolução no Brasil. Curitiba: Juruá, 2003. 



 47 

Justiça, efetivamente ocorrida oito dias depois127.  Estava selada, assim, a extinção 

do Tribunal Federal de Recursos.   

Ressalvado que a função judicante do CNJ é meramente disciplinar 

interna, com maior caráter de administração e controle, temos que o Poder Judiciário 

passou a ter a seguinte representação gráfica:  

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para o Conselho de Justiça Federal: 

Pode-se dizer que a Constituição de 1988 representa o ponto 
culminante de um processo gradativo de ampliação do âmbito 
de atuação e da independência do Poder Judiciário — que, por 
exemplo, passou a elaborar seu próprio orçamento além de 
não depender apenas do Presidente da República para o 
recrutamento de seus membros. (...) Além disso, a Justiça 
Federal passou a ser crescentemente regionalizada e 
descentralizada, podendo os tribunais regionais federais 
atuarem com maior autonomia que o antigo Tribunal Federal de 
Recursos...128 

 

                                                 
127 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Repertório biográfico da Justiça Federal: 1890-1990. Brasília: 
CJF, 2000. 
128 Ibidem. p. 23. 

SUPREMO 
TRIBUNAL 
FEDERAL 

SUPERIOR 
TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 

TRIBUNAL 
SUPERIOR DO 

TRABALHO 

TRIBUNAL 
SUPERIOR  

ELEITORAL 
 

SUPERIOR 
TRIBUNAL 
MILITAR 

TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA DOS 

ESTADOS E DF 

TRIBUNAL 
REGIONAL DO 

TRABALHO 
 

TRIBUNAL 
REGIONAL 
ELEITORAL 

 

AUDITORIAS 
MILITARES 

TRIBUNAIS 
REGIONAIS 
FEDERAIS 

JUÍZES DE 
DIREITO 

JUÍZES FEDERAIS JUÍZES DO 
TRABALHO 

JUÍZES 
ELEITORAIS 

CONSELHO 
NACIONAL DE 

JUSTIÇA 



 48 

Unimo-nos a Freitas para destacar, aqui, o proeminente papel 

desempenhado pelo CJF, ao longo dos últimos anos.  Elemento uniformizador de 

regras e condutas, sua atuação assevera a unidade da Justiça Federal ao mesmo 

tempo em que garante a autonomia dos TRFs e “constitui-se no único e principal elo 

de ligação entre o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Regionais Federais, e 

destes entre si”129. 

Observamos que, embora a Lei nº 7.595, de 08 de abril de 1987, 

tenha feito ressurgir a figura do Juiz Federal Substituto130, o texto Constitucional de 

1988 não acolheu o Juiz substituto como órgão distinto, mas apenas como o estágio 

inicial da carreira de magistrado131.   Ao revés, o art. 28 do Ato das Disposições 

Constitucionais Provisórias determinou a titularização dos juízes federais que 

estivessem exercendo função de substituição ou auxílio, nem que para isso fosse 

necessário o desdobramento de Varas132.   

Do que foi argumentado, acreditamos que a intenção do legislador 

constituinte era de que todo Juiz Federal fosse responsável por uma unidade 

organizacional, independente do tempo de magistratura, sendo o termo substituto, 

mero indicativo de que o mesmo encontrava-se na fase primeira da carreira. 

A Lei 8.235, de 19 de setembro de 1991, veio chancelar a bicefalia 

estrutural ao criar 186 cargos de Juiz Federal Substituto, e decretar que cada 

Tribunal Regional Federal procedesse à redistribuição dos cargos que lhe couberam, 

de modo que, em cada vara, houvesse um cargo de Juiz Federal e um de Juiz 

Federal Substituto133. 

Com a criação dos Tribunais Regionais Federais, coube a estes 

regular o funcionamento das atividades administrativas e jurisdicionais da Justiça 

Federal de 1ª grau, no âmbito de sua abrangência territorial134.  Em assim sendo, 

                                                 
129 Op. Cit. p. 58. 
130 BRASIL. Lei nº 7.595, de 08 de abril de 1987. Dispõe sobre a reestruturação da Justiça federal de 1ª 
Instância, e dá outras providências. In: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Justiça Federal: Legislação. 
Brasília: CJF, 1993. 
131 Op. Cit. Vide art. 93, I. 
132 Op. Cit. Vide ar. 28. 
133 BRASIL. Lei nº 8.235, de 19 de setembro de 1991. Dispõe sobre a reestruturação da Justiça federal de 1ª 
Instância, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1989_1994/L823 
5.htm>. Acesso em 31 mai. 2009. Vide art. 1º. 
134 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/cci 
vil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 20 mar. 2009. Ver Art. 96. 
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cada um deles editou Resolução que dispunha sobre as atribuições dos Juízes 

Federais e Juízes Federais Substitutos da respectiva Região.  

O TRF5, através da Resolução nº 10, de 13 de maio de 1992,  

manteve a proporção de distribuição dos feitos em metade para cada magistrado, 

sem restrição de competência judicante ou mesmo administrativa no que concerne 

aos processos distribuídos a cada um135.  O grande diferencial entre as atribuições 

consiste em a administração dos recursos físicos e humanos da Vara ser restrita ao 

Juiz Federal.  Por recursos físicos, devemos entender o patrimônio material da 

unidade, inclusos os bens de uso comum e especial136.   

Pelo citado ato normativo, mesmo a indicação de servidores para 

exercer as funções ligadas à assessoria do Juiz substituto era atribuição do titular da 

Vara137.  Essa incômoda circunstância também podia ser observada na 2ª Região, 

por força da Resolução nº 12, de 16 de maio de 2006: 

Art 2º. Nas hipóteses de convocação, licenciamento ou férias, 
em que haja perda temporária da jurisdição pelo Juiz Federal 
Titular, eventual indicação para alteração do quadro de funções 
comissionadas do respectivo juízo só poderá ser efetivada pelo 
Juiz que estiver no exercício da titularidade mediante prévia 
anuência do Juiz Federal Titular138. 

 

Com a edição, pelo CJF, da Resolução nº 001, de 20 de fevereiro de 

2008, o procedimento foi regulamentado com a determinação de que “compete ao 

Juiz Federal Substituto a indicação de servidor da vara para função comissionada de 

sua assessoria”139.  Essa Resolução trata da lotação, atribuições e funções, 

vitaliciamento, promoção, remoção, permuta e trânsito dos juízes, e por ter ligação 

direta com este trabalho, encontra-se no Anexo I.  

                                                 
135 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. Resolução nº 10, de 13 de maio de 1992. Disponível 
em: <http://daleth2.cjf.gov.br/download/prov010.pdf >. Acesso em: 22 mai. 2008 
136 SLOMSKI, V. Controladoria e Governança na Gestão Pública. São Paulo: Atlas, 2005. 
137 Op. Cit. Vide I, t. 
138 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. Resolução nº 12, de 16 de maio de 2006. Disponível 
em: <http://www2.trf2.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=base_adm:v_an>. Acesso 
em:  22 mai. 2009. 
139 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Resolução nº 001, de 20 de fevereiro de 2008. Disponível em: 
<http://daleth2.cjf.gov.br/download/res001-07.pdf >. Acesso em: 23 mai. 2009. Vide art. 5º, parágrafo único. 
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Podemos entender ser um caso de pares em posição de sutil 

hierarquia, o que não podia deixar de causar desconforto.  Embora haja um aparente 

respeito à alteridade, é natural que nesse tipo de convívio a competição acabe mais 

valorizada que a cooperação. 

Sabemos que cada magistrado tem interiorizado seu conjunto de 

valores, práticas e símbolos, seu habitus, no dizer de Bourdieu 140.  Esse conjunto é 

reproduzido em suas ações e interpretações e, conseqüentemente, em seus 

julgados.  Com isso, a repartição da tutela jurisdicional entre órgãos distintos em 

uma mesma unidade gerencial provoca dualidade de entendimentos e 

procedimentos que nem sempre conseguirão ser postos em ação a contento.   

O grande volume de feitos ajuizados na esfera federal torna 

necessária a delegação à Secretaria de atos processuais sem conteúdo decisório e 

muitos juízes acabam por delegar, também, relatórios e minutas de atos resolutivos.  

Uma vez que não há quadro funcional suficiente para servir especificamente cada 

magistrado, os servidores têm que exercer suas atividades seguindo métodos 

diversos para o mesmo trabalho, o que muitas vezes ocasiona insegurança, erros e 

morosidade. 

Cada Juiz Federal, então, seja ele titular ou substituto, busca 

aperfeiçoar sua capacidade de relacionamento e interação; e adquirir 

reconhecimento social ligado a prestígio e honra no intuito de, assim, melhorar sua 

posição na estrutura e impor sua visão de mundo.  Para que isso aconteça, 

percebemos o estabelecimento de relações conflituosas e, no dizer de Foucault141, 

uma acirrada disputa entre micropoderes. 

Como tais relações se estabelecem é o que estamos tentando 

compreender. 

 

 

 

                                                 
140 BONNEWITZ, P. Primeiras lições sobre a Sociologia de Bourdieu. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
141 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 24. ed. São Paulo: Graal, 2007. 
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3. SÍMBOLOS E ESTRATÉGIAS : SOBREPOSIÇÃO DE PODER 

 

 

SISTEMAS SIMBÓLICOS: os signos e seu poder 

 
Como norte cognitivo para a compreensão desejada, partimos do 

pressuposto de que os seres humanos têm a capacidade de representar, ou seja, 

todos nós podemos criar um sentido para e com o que nos rodeia e, dessa maneira, 

estabelecemos a nossa possibilidade de existir.  Como essa representação é uma 

construção humana, substituímos as coisas existentes no mundo por outros objetos 

que, revestidos de significado, possibilitam a construção do mundo onde passamos 

a existir142. 

Segundo Wolf143, substituímos as coisas do mundo por palavras, 

gestos, imagens, uma miríade de sistemas representacionais e simbólicos, cujas 

mensagens são submetidas a um processo de significação que torna a comunicação 

viável e, assim, possibilitam ao sujeito poder existir em sociedade.  É Bourdieu, 

contudo, quem nos ensina que: 

Os símbolos são os instrumentos por excelência da “integração 
social”: enquanto instrumentos de conhecimento e 
comunicação (cf. a análise durkheimiana da festa), eles tornam 
possível o consensus acerca do sentido do mundo social que 
contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem 
social: a integração “lógica” é a condição da integração 
“moral”144. 

 

Percebemos, ainda, que todas as sociedades se apresentam como 

espaços sociais cujas diferenças só podem ser compreendidas através da 

elaboração de um princípio que fundamente objetivamente essas diferenças.  Ainda 

para Bourdieu, este princípio nada mais é que a estrutura de distribuição das formas 

                                                 
142 WOLF, M. Teorias da Comunicação. 8. ed. Lisboa: Editorial Presença, 2003. 
143 Ibidem.  
144 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 10. 
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de poder e das espécies de capital valoradas no universo social considerado e, 

portanto, variáveis segundo os lugares e momentos145.  

A identidade regional é construída pelo grupo social através das 

diversas lutas simbólicas travadas no interior do espaço social.  Assim, na 

construção simbólica cria-se não apenas representações sociais desse grupo, como 

também a sua identidade, sua percepção da realidade, seus valores, suas 

simbologias e sua visão de mundo146. 

Desse entendimento surge o conceito de classe social para 

Bourdieu, como um grupo de agentes de mesma posição em determinado espaço 

social que, através de um trabalho político de construção, se tornaram mobilizadas e 

atuantes147. 

Com fundamento na mesma fonte que o teórico francês, vamos 

buscar em Thompson a percepção da classe social como uma dimensão histórica, 

"(...) um fenômeno histórico, que unifica uma série de acontecimentos díspares e 

aparentemente desconectados, tanto na matéria-prima da experiência como na 

consciência148". 

Por essa senda, verificamos a existência da luta constante entre os 

atores sociais para a ocupação dos espaços nos campos sociais, que somente se 

tornam classes mobilizadas e atuantes quando acontece um trabalho político de 

construção, não se encontrando, portanto, na teoria de Bourdieu, sujeitos sociais 

paralisados e a-históricos. Nesse sentido, voltamos a Thompson, para concluir que 

"a classe é definida pelos homens enquanto vivem sua própria história e, ao final, 

esta é sua única definição149".  

Podemos compreender, dessa forma, que o simbólico não exerce 

poder de construção da realidade social, mas seria uma representação da mesma.  

Para Bourdieu, o simbólico está além do social, sendo nele inserido através da 

repetição de práticas, ou seja, as representações dos atores sociais são integradas 

                                                 
145 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
146 Idem. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
147 Idem. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama, 1997. 
148 THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. A árvore da liberdade. vol I. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1987. p 9. 
149 Ibidem. p. 12. 
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na estrutura objetiva da classe como um efeito perceptivo que torna as diferenças 

subjetivas150. 

O autor destaca o papel dos agentes no trabalho de representação e 

percepção do mundo social, como construtores dessa visão de mundo. É uma visão 

objetiva, portanto, socialmente estruturada, onde a visão do mundo social dependerá 

do papel de cada agente na ocupação do espaço e decorrente da influência de lutas 

simbólicas anteriores. 

Entendemos, com isso, que a compreensão que determinado grupo 

social tem de si mesmo e do mundo que o cerca corresponde à sua mentalidade, 

valores e representações simbólicas e a luta pela imposição de uma visão de mundo 

legítima num determinado espaço social pode ser percebida como uma construção 

simbólica151. 

Do que foi argumentado, temos uma das relações entre o que 

Bourdieu chama de teoria e prática, onde o discurso serve para legitimar uma 

situação já estruturada, limitando-se a reproduzir a noção de ideologia, em que pese 

não ser mais que a internalização das estruturas dominantes do espaço social152. 

As questões da ideologia devem ser consideradas como conceitos 

determinantes da ação social e constituem fundamentos teóricos imprescindíveis 

para a compreensão das relações de poder e da resistência à mudança uma vez 

que o sistema ideológico de uma determinada sociedade, enquanto lugar simbólico 

de expressão, nos diferentes níveis de produção, invenção e difusão, representa um 

âmbito privilegiado de conflito, mediação e conciliação153. 

Como já analisado, o sistema de representação ideológica nunca é 

uma tradução fiel das relações sociais, e sim, um constante embate das relações 

sociais existentes no intuito de legitimar e preservar determinada ordem social. 

Sendo assim, a ideologia é conservadora sempre que se opuser ao que pode 

ameaçar essa ordem estabelecida. No entanto, a ideologia não pode identificar-se, 

apenas, com um complexo mistificador já que, enquanto representação simbólica, 

                                                 
150 BOURDIEU. P. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama, 1997. 
151 Ibidem.. 
152 Ibidem. 
153 Idem. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
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tem função positiva na ação social, constituindo verdadeira expressão do imaginário 

do grupo154. 

Percebemos, portanto, que as relações sociais se manifestam 

através de relações de força entre os agentes sociais.  Assim, faz-se necessário 

conhecer não apenas o mundo social, mas as categorias de percepção desse 

mundo, papel desempenhado pela luta política, onde o embate simbólico para 

produção de legitimidade é, ao mesmo tempo, poder de conservação ou 

transformação. 

Devemos estar atentos, contudo, ao fato de que os símbolos ou 

sistemas simbólicos somente evidenciam uma relação de poder porque são por ela 

definidos. Como afirma Bourdieu, esses “(...) “sistemas simbólicos”, como 

instrumentos de conhecimento e comunicação, só podem exercer um poder 

estruturante porque são estruturados”155 .  E acrescenta: 

(...) É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de 
comunicação e conhecimento que os “sistemas simbólicos” 
cumprem a sua função política de instrumentos de imposição 
ou de legitimação da dominação, que contribuem para 
assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência 
simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de 
força que as fundamentam e contribuindo assim, (...) para a 
“domesticação dos dominados”156.  

 

Ainda nessa senda, a manifestação dos sistemas simbólicos, para 

Bourdieu, não consegue ser percebida conscientemente, mas expõe tanto a visão 

do dominado quanto a do dominador, disfarçando as relações de poder: 

(...) o poder simbólico não reside nos “sistemas simbólicos” em 
forma de uma “illocutionary force” mas se define numa relação 
determinada - e por meio desta - entre os que exercem o poder 
e os que lhes estão sujeitos, quer dizer, isto é, na própria 
estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crença. 
O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, 
poder de manter a ordem ou de a subverter, é a crença na 
legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, crença 
cuja produção não é da competência das palavras157. 

                                                 
154 Ibidem. 
155 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 09. 
156 Ibidem. p. 11. 
157 Ibidem. p. 14-15. 
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Temos, então, que as distinções se manifestam como produto da 

apropriação da visão de mundo das estruturas incorporadas e refletem as 

transfigurações simbólicas das diferenças.  Para Bourdieu158, o poder simbólico 

consiste exatamente na capacidade dos agentes de fazer crer e impor a 

classificação legítima, considerando a conservação ou modificação dos espaços.  

Nessa luta pela imposição da visão legítima do mundo social, os agentes detêm o 

poder na proporção do seu capital, conceito que passaremos a definir. 

 

 

CAPITAL SOCIAL E CAPITAL SIMBÓLICO: conceitos e ref lexões teóricas 

 

O termo Capital, com sua amplitude de significado, há muito 

transcendeu a esfera financeira para encantar, como conceito, em toda a sua 

importância e controvérsia, as discussões acadêmicas.  

No século XIX, Karl Marx definiu-o como o produto da mais valia que 

era apropriada pelos donos dos meios de produção (trabalho não pago).  Matriz 

ideológica de uma época, remete-nos a mercados e recursos econômicos. Enfim, 

“capital é o produto do trabalho utilizado para a produção de outros bens”159. 

Foi verificado, porém, que as interações entre indivíduos são 

capazes de produzir efeitos sobre as transações econômicas e a eficiência, para 

além daqueles derivados da ação do mercado.  Surge, então, o conceito de Capital 

Social.  Haja vista todos os significados inerentes à palavra capital, a aliança dos 

termos Capital e Social predispõe a valoração daquilo que é peculiar ao universo 

social. 

Pierre Bourdieu foi o autor que primeiro realizou análise sistemática 

do capital social, nos anos 1980.  Para Bourdieu, capital é tudo o que se pode 

                                                 
158 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
159 D’ARAÚJO, M.C. Capital Social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. (Ciências Sociais – Passo a Passo, 25). 
p. 9. 
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investir e acumular160.  Em assim sendo, o autor identifica, segundo Bonnewitz, além 

do econômico, constituído por bens e fatores de produção, três tipos distintos de 

capital: o cultural, institucionalizado na forma de qualificação educacional, seja ela 

familiar ou escolar; o social, constituído pela capacidade de relacionamento e 

interação; e o simbólico, que compreende todos os rituais de reconhecimento social 

ligados a prestígio e honra161. 

Quanto maior o volume de capital acumulado pelo indivíduo, melhor 

sua posição na estrutura social, uma vez que, ao acumular as diversas formas de 

capital, o agente as utiliza para impor sua visão de mundo, através de lutas 

simbólicas.  

Por tudo isso, Bourdieu utiliza o conceito de capital social como 

ferramenta para mostrar como a sociabilidade, mesmo propositalmente construída 

para criação do recurso, beneficia o indivíduo: 

O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais 
que estão ligados à posse de uma rede durável de relações 
mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de 
inter-reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um 
grupo, como conjunto de agentes que não somente são 
dotados de propriedades comuns (passíveis de serem 
percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), 
mas também são unidos por ligações permanentes e úteis 162. 

 

 

Percebemos que a durabilidade das relações entre os membros do 

grupo social depende do seu grau institucional e do seu reconhecimento mútuo, ou 

seja, a aceitação recíproca entre os mesmos é suportada pela partilha de valores 

comuns.  Nesta perspectiva, vemos que Bourdieu introduz a idéia de volume como 

importante não só na formação do capital social como na sua sustentação.  Ele 

considera que a extensão de rede de ligações que um indivíduo pode mobilizar, 

efetivamente, depende do volume de outros capitais que cada um daqueles a que o 

agente se encontra ligado é possuidor163. 

                                                 
160 BOURDIEU, P. O capital social – notas provisórias. In: NOGUEIRA, M.A.;CATANI, A. (Orgs.) Pierre 
Bourdieu: escritos de educação. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. cap. III. 
161 BONNEWITZ, P. Primeiras lições sobre a Sociologia de Bourdieu. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005 
162 BOURDIEU, P. O capital social – notas provisórias. In: NOGUEIRA, M.A.;CATANI, A. (Orgs.) Pierre 
Bourdieu: escritos de educação. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. cap. III. p. 67. 
163 Idem. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
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O autor que deu notoriedade ao conceito de capital social, porém, foi 

Robert Putnam, com a publicação de “Comunidade e Democracia: a experiência da 

Itália Moderna”, em 1993.  Para Putnam, o engajamento cívico é extremamente 

relevante para a ampliação das ações cooperativas e, em conseqüência, para 

benefícios mútuos e o desenvolvimento do capital social164.  

Através de pesquisa multidisciplinar, o autor avaliou o impacto da 

descentralização na diminuição das desigualdades regionais na Itália e chegou à 

conclusão de que o Norte obteve melhor desempenho institucional em face da 

existência de uma cultura cívica muito mais intensa e uma sociedade muito mais 

comprometida com a coisa pública do que a do Sul. 

Embora de importância considerável, o comportamento cívico não é 

suficiente, porém, para, de per si, caracterizar uma comunidade cívica. Segundo 

Putnam, é necessário, outrossim, que haja solidariedade, tolerância e confiança nas 

relações interpessoais para que se consiga produzir o bem comum.  No dizer de 

Putnam: 

As relações de confiança permitem à comunidade cívica 
superar mais facilmente o que os economistas chamam de 
‘oportunismo’, no qual os interesses comuns não prevalecem 
porque o indivíduo, por desconfiança, prefere agir isoladamente 
e não coletivamente165. 

 

 

A confiança pode derivar, para Putnam, de regras de reciprocidade 

ou de sistemas de participação cívica, ou seja, da previsibilidade de comportamento 

ou da consciência que cada cidadão tem de seu papel.  Com isso, forma-se um 

circuito virtuoso, pois, conforme o autor “a própria cooperação gera confiança”166.  O 

capital social define-se aqui, portanto, pela inter-relação de confiança, normas de 

reciprocidade e sistemas de participação cívica que visa ao bem comum e não 

produz resultados individuais. 

De forma análoga, Francis Fukuyama afirma que capital social tem 

como pedra angular a cooperação e esta, por sua vez, é conseqüência da 

                                                 
164 PUTNAM, R. Comunidade e democracia: a experiência da Itália Moderna. 5. ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006. 
165 Ibidem, p. 103. 
166 Ibidem, p. 180. 
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confiança167.  Fukuyama examinou várias culturas e acabou por concluir que a 

economia depende dos valores morais e da confiança social que não derivam de 

estruturas autoritárias, mas de macrofenômenos sociais pouco afetados por 

decisões individuais, como religião, tradição e história.  Essas normas não-escritas e 

não-faladas permitem ao indivíduo agir coletivamente e minorar custos. 

Ainda segundo Fukuyama, se o comportamento do grupo não for 

pautado em valores cooperativos, não há produção de capital social.  Associações 

criminosas, por exemplo, têm como objetivo transgredir a ordem social, ainda que 

em benefício do grupo; enquanto a idéia de capital social tem a ver com a 

capacidade de cooperar e de confiar para a produção do bem público168. 

Convergentes, pois, são as definições de Putnam e Fukuyama, para 

quem a confiança é a base do capital social e este abrange toda a capacidade de 

um grupo agir coletivamente.  

Para ambos, necessário se faz fomentar as relações interpessoais 

entre os membros de uma comunidade sem, entretanto, extinguir a competição entre 

os indivíduos e os grupos sociais, salutar para o desenvolvimento, pois somente 

através de normas e sistemas que facilitem a ação e cooperação é possível a 

consecução de objetivos comuns e a prosperidade de uma nação. Esse pensamento 

abaliza o entendimento dos processos organizativos a partir do capital social. 

Entendemos, contudo, que a definição de Bourdieu tem o condão de 

explicar a lógica das articulações sociais e, ao mostrar que os indivíduos são 

agentes transformadores da realidade social, permite estudar as ações que ocorrem 

nas formas distintas de relações presentes nas organizações, bem como a ação de 

seus líderes. 

Ademais, para além do capital social, Bourdieu nos mostra uma 

forma de capital cujo valor encontra-se ligado na crença e no reconhecimento ou, 

mais precisamente, nos inúmeros votos de confiança conferidos pelos agentes a 

uma pessoa: o capital simbólico.  Temos, assim, que: 

O capital simbólico – outro nome da distinção – não é outra 
coisa senão o capital, qualquer que seja a sua espécie, quando 
percebido por um agente dotado de categorias de percepção 

                                                 
167 FUKUYAMA, F. Confiança: As virtudes sociais e criação de prosperidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. 
168 Op cit. 



 59 

resultantes da incorporação da estrutura da sua distribuição, 
quer dizer, quando conhecido e reconhecido como algo de 
óbvio169. 

 

Podemos perceber uma força simbólica originária da credibilidade 

concedida ao agente pelos demais agentes, em função de conhecimentos e saberes 

estruturantes do sistema simbólico em que estabelecida a relação social, e que o 

indivíduo adquiriu ao longo dos anos. 

Os possuidores de capital simbólico desfrutam de uma posição de 

destaque em seu campo, muitas vezes reforçada por signos distintivos, e gozam de 

um poder quase natural, relacionados a carisma e prestígio, que confere a seus 

detentores a legitimidade pela enunciação de regras sociais da estrutura da qual faz 

parte. 

Dessa maneira, na medida em que os acessos a outras formas de 

capital são facultadas, o símbolo indicador de prestígio nelas pode ser convertido, 

mormente o econômico, ampliando o poder de quem o detém.  Por sua vez, o capital 

simbólico mascara as relações de força materiais, uma vez que, embora não seja 

imediatamente perceptível como capital, permite o imediato reconhecimento da 

dominação do agente que o detém sobre os demais elementos do campo, podendo 

impor seu peso e se constituir na principal ferramenta de violência simbólica. 

Resulta daqui, entre outras conseqüências, que o capital 
simbólico se incorpora ao capital simbólico, não só porque a 
autonomia, real, do campo de produção simbólica não impede 
que ele permaneça dominado, no seu funcionamento, pelos 
constrangimentos que dominam o campo social, mas também 
porque as relações de forças objetivas tendem a reproduzir-se 
nas relações de força simbólicas, nas visões do mundo social 
que contribuem para garantir a permanência dessas relações 
de força170. 

 

Nesse contexto, vemos que o acúmulo de capital é importante na 

formação de qualquer estrutura social. Todavia, é preciso que as identidades 

partilhadas pelos indivíduos e os benefícios recíprocos, se identifiquem, também 

com os interesses de formação das estruturas sociais, sob pena de que, ao revés, a 
                                                 
169 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
170 Ibidem. p. 145. 
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aquisição de capital, seja em nível individual ou institucional, passe a representar  

desequilíbrios na aquisição do poder e instiguem desigualdades sociais171. 

 

 

DO HABITUS , DO CAMPO E DAS ESTRATÉGIAS 

 

Podemos perceber que Bourdieu parte da idéia de que para explicar 

a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, não basta tomar isoladamente nem 

o indivíduo nem a estrutura social. Para a compreensão destes fenômenos, ele 

desenvolve alguns conceitos-chave, os quais aqui definimos. 

O Habitus consiste em uma reprodutriz de comportamentos, visões 

de mundo e métodos de qualificação da realidade que, ao mesmo tempo em que se 

desenvolve nos indivíduos, se incorpora a estes, seja no nível das práticas e valores 

morais (ethos), seja no nível da postura corporal (hexis) destes mesmos indivíduos.  

Assim, o habitus é interiorizado pelo indivíduo em seu processo de socialização, de 

forma condicionada e não consciente, sendo o grande constituinte de nossos hábitos 

e orientador de nossas ações172. 

Campo é o espaço onde os atores e estruturas sociais, detentores 

dos diversos tipos de capital, celebram relações.  Cada campo possui dinâmica e 

regras próprias, tanto para o estabelecimento dessas relações quanto para o 

sucesso das mesmas173.  No dizer de Bourdieu: 

O campo, no seu conjunto, define-se como um sistema de 
desvios de níveis diferentes e nada, nem nas instituições nem 
nos agentes, nem nos atos ou nos discursos que eles 
produzem, tem sentido senão relacionalmente, por meio do 
jogo das oposições e distinções174. 

 

                                                 
171 BOURDIEU. P. A Distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Zouk; São Paulo: Edusp, 2008. 

172 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
173 Idem. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
174 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 179. 
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O interesse em obter êxito nas relações constituídas em 

determinado campo, faz com que seus componentes estabeleçam disputas no 

intuito de acúmulo de capital.  Essas disputas diferem em cada campo em face das 

dinâmicas e regras distintas entre eles.  As ações e mecanismos mobilizados por 

determinado grupo social visando à apropriação, manutenção e/ou transmissão de 

seu capital, são definidos, segundo Bourdieu, como estratégias175.   

O autor compreende que os atores sociais estão inseridos 

espacialmente em determinados campos sociais.  Assim, a posse de volume 

considerável de capital de qualquer natureza (cultural, social, econômico, político, 

artístico, esportivo, etc.) e o habitus de cada agente condiciona seu posicionamento 

espacial e, na luta social, identifica-o com sua classe social.  Para tentar ocupar um 

espaço é necessário, ainda, que o indivíduo conheça as regras da disputa dentro do 

campo social e que esteja disposto a seguí-las176. 

Nas sociedades desenvolvidas, as ferramentas mais eficientes de 

distinção são as posses de capital econômico e de capital cultural.  Dessa forma, os 

espaços ocupados pelos agentes serão mais próximos quanto mais similar for o 

volume e o tipo capitais que detiverem. Em contrapartida, quanto mais díspares 

forem a quantidade e a espécie de capitais, mais distantes estarão no campo 

social177. 

Podemos concluir, assim, que riqueza econômica e cultura 

acumulada geram internalizações de disposições que diferenciam os espaços a 

serem ocupados pelos homens ou, em outras palavras, que capital econômico e 

capital cultural, são determinantes de habitus, o que influenciará o espaço ocupado 

pelo agente no campo social.  

Convém transcrever, aqui, a definição do próprio Bourdieu, para 

quem o habitus deve ser pensado: 

(...) como sistema das disposições socialmente constituídas 
que, enquanto estruturas estruturantes, constituem o principio 
gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias 
características de um grupo de agentes. Tais práticas e 
ideologias poderão atualizar-se em ocasiões mais ou menos 
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favoráveis que lhe propiciam uma posição e uma trajetória 
determinadas no interior de um campo intelectual que, por sua 
vez, ocupa uma posição determinada na estrutura da classe 
dominante178. 

 
Percebemos o caráter conservador que o habitus representa na 

dinâmica social, ao permitir a manutenção da ordem estabelecida, através da 

reprodução dos comportamentos dominantes. 

Lembramos, por oportuno, que as ações individuais e coletivas se 

processam dentro de campos caracterizados por espaços sociais, mais ou menos 

restritos, obedecendo a um regramento, criado e transformado constantemente por 

essas próprias ações.  Em outras palavras, a dinâmica estrutural é determinada e 

determinante, na mesma medida em que sofre constante influência de seus atores, 

o que lhe confere mutabilidade. 

A noção de interesse, nesse contexto, adquire significativa 

importância, pois as diferentes estratégias serão acionadas de acordo com as 

características que vão sendo instituídas, em cada campo, com vistas a solucionar 

conflitos determinados pelo interesse dos indivíduos de preservar ou melhorar sua 

posição na estrutura social. 

Desta forma abordamos as estratégias como resultantes de habitus 

determinados, construídos de acordo com as condições específicas de cada agente 

ou grupo social, e tendo como objetivo garantir a manutenção ou melhoria da 

posição dos agentes nos campos onde são acionadas, razão pela qual são 

chamadas de estratégias de reprodução.  

Muitas vezes, tais estratégias são utilizadas inconscientemente, 

desenvolvendo, assim, a capacidade do agente de adotar as estratégias conforme a 

lógica do campo, fato que Bourdieu vai chamar de razão prática179.  A esse respeito, 

o autor tece comparativo com um jogo, onde os jogadores já interiorizaram as regras 

de tal maneira que as seguem sem questioná-las ou mesmo refletir sobre elas.  De 

alguma forma, se põem a serviço do próprio jogo em si.  Essa interiorização e 

automação das regras do jogo, que são o que determinam a capacidade de ação 
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dos jogadores, correspondem ao corpo socializado, com o habitus gerado nos 

diversos campos sociais180. 

 A partir desses conceitos, ser-nos-á mais claro o entendimento dos 

mecanismos atuantes no Judiciário Federal da 5ª Região. 

 

 

O CAMPO JURÍDICO: de suas lutas e estratégias 

 

Ao estudar a justiça em seus conceitos, modalidades e aplicações, 

devemos situá-la dentro da realidade jurídica contemporânea, onde, por extensão, a 

palavra justiça é também empregada para designar o Poder Judiciário e seus 

órgãos, incumbidos de dar solução justa aos casos que lhe são submetidos.  

O julgamento, via de regra, comporta uma forte ideologia jurídica, 

política e moral e, em muitos casos, uma decisão de superior interesse social e 

humano. Dito de outra forma, na doutrina brasileira tem sido reconhecida a 

superioridade dos princípios de direito para a orientação interpretativa por parte do 

magistrado, fruto da influência européia em nosso sistema jurídico. 

Os problemas de interpretação constitucional são ainda mais amplos 

do que aqueles da lei comum, pois repercutem em todo o ordenamento jurídico, 

requerendo, por parte do aplicador, particular sensibilidade, para captar a essência, 

penetrar na profundidade e compreender a orientação das disposições 

fundamentais, tendo em conta as condições sociais, econômicas e políticas 

existentes no momento em que se pretende chegar ao sentido das normas 

constitucionais. 

 Evidencia-se, assim, a responsabilidade do sistema jurídico como 

uma manifestação da sociedade, conforme observa Genro: 

O sistema jurídico necessita coerência interna, de modo que as 
infinitas manifestações da vida social possam ser 
harmonizadas [...] para que o jogo de normas, violações, 
excludências, sanções, possa ser eficaz e dê curso ao “livre” 
movimento da vida econômico-material. O Direito é, pois, 
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principalmente uma interferência do sujeito numa realidade que 
foi criada por ele – sujeito – mas que não expressa toda a sua 
vontade, antes a expressa de maneira parcial e alienada. O 
Direito historicamente hegemônico expressa-se pelo sistema 
jurídico. 
A estrutura fundamental que proporciona coerência interna ao 
sistema e expressa a lógica do Estado é o Poder Judiciário. Em 
qualquer regime político, em quaisquer formas de Estado, a 
expectativa é que o Poder Judiciário expresse com as suas 
decisões o elo de coerência do sistema jurídico consigo 
mesmo181.  
 

Devemos compreender, porém, que a lei é o mais importante 

referencial, mas não o único, para que se efetive a justiça e se reforce a confiança 

da sociedade no Poder Judiciário.  Para seguir, com segurança, os princípios 

político-pragmáticos vinculantes que a Constituição traça para o intérprete, é 

necessário que o juiz se coloque no lugar do outro, ao pensar, e transforme o 

julgamento em ato político. 

Para além da mera reprodução de comportamentos, as normas 

jurídicas são maneiras de codificar as condutas, com a criação de mecanismos tanto 

para refletir sobre as regras sociais quanto para revê-las. 

O compromisso do sistema judiciário para com esses paradigmas 

faz surgir um conjunto de convicções e conceitos preestabelecidos que influencia os 

juristas e é por estes aceito como verdadeiro, ao que Streck explica: 

A significação dada ou constituída via sentido comum teórico 
contém um conhecimento axiológico que reproduz os valores, 
sem, porém, explicá-los.  Conseqüentemente, essa reprodução 
(...) conduz a uma espécie de conformismo dos operadores 
jurídicos182. 

 

Em retorno aos conceitos de Bourdieu, sabemos que para que esse 

conjunto de convicções e preconceitos fosse legitimado, formou-se um campo, no 

caso, o campo jurídico183.  A existência do campo jurídico denota força social ao 

direito e constitui uma arena de lutas entre suas várias concepções, travadas por 
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agentes que têm em comum o conhecer e o reconhecer da regra do jogo jurídico, 

pondo em prática procedimentos codificados de resolução de conflitos. 

Para o autor, o campo jurídico consiste em: 

(...) o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer 
o direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa 
ordem, na qual se defrontam agentes investidos de 
competência ao mesmo tempo social e técnica que consiste 
essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de 
maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de 
textos que consagram a visa legítima, justa, do mundo 
social184. 

 

Com a configuração desse monopólio, o campo jurídico se legitima e 

fortalece, estruturando ao mesmo tempo em que é estruturado.  Aos técnicos do 

direito é conferido o poder de mediar o acesso à justiça e transformar em capital a 

competência que garante o domínio dos meios e recursos jurídicos exigidos pela 

lógica do campo. 

Pela estruturação do campo e pelo próprio caráter conservador do 

direito, nenhum dos agentes questiona a existência e a legitimidade do campo 

jurídico, em que pese o reconhecimento da relação conflituosa entre os agentes, 

principalmente, porque cada um deseja impor sua interpretação legal. 

Como já visto, o campo pressupõe um acordo tácito de conservação, 

mediante o discurso dos agentes, onde ficam estabelecidos critérios para a 

ascensão de novos indivíduos, ou mesmo, eventual transformação na estrutura.  

Nesse diapasão, são instituídos, também, critérios determinantes e limitantes das 

estratégias pessoais a serem acionadas, mormente para os agentes mais novos 

que, geralmente, ainda não se encontram totalmente convencidos com a lógica de 

manutenção do campo.  

De toda forma, as lutas celebradas dentro do campo sempre serão 

mantidas sob controle, pois é do interesse de todos a obediência aos limites 

estabelecidos uma vez que, no dizer de Bourdieu: 

Todas as pessoas que estão engajadas num campo têm um 
certo número de interesses fundamentais em comum, a saber 
tudo aquilo que está ligado à própria existência do campo : daí 
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a cumplicidade objetiva adjacente a todos os antagonismos. 
Esquece-se que a luta pressupõe um acordo entre os 
antagonistas sobre o que merece ser disputado, fato escondido 
por detrás da aparência do óbvio, deixada em estado de doxa, 
ou seja, tudo aquilo que constitui o próprio campo, o jogo, os 
objetos de disputa, todos os pressupostos que são tacitamente 
aceitos, mesmo sem que se saiba, pelo simples fato de se 
jogar, de entrar no jogo.  Os que participam da luta contribuem 
para a reprodução do jogo contribuindo (mais ou menos 
completamente dependendo do campo) para reproduzir a 
crença no valor do que está sendo disputado.  Os recém-
chegados devem pagar um direito de entrada que consiste no 
reconhecimento do valor do jogo (a seleção e a cooptação 
sempre dão muita atenção aos índices de adesão ao jogo, de 
investimento) e nos conhecimentos (prática) dos princípios de 
funcionamento do jogo.  Eles são levados à estratégia de 
subversão que, no entanto, sob pena de exclusão, 
permanecem dentro de certos limites. E de fato, as revoluções 
parciais que ocorrem continuamente nos campos não colocam 
em questão os próprios fundamentos do jogo, sua axiomática 
fundamental, o pedestal das crenças últimas sobre as quais 
repousa o jogo inteiro185. 

 

Com isso, o campo só funciona se todos os agentes concordarem 

com as regras estabelecidas, o que acarreta na instituição de uma referencial 

comum que, por fornecer elementos necessários à legitimação da estrutura, é 

alçada à condição de capital cultural.  Esse capital comum inviabiliza qualquer 

possibilidade de ação ou interesse avessos à dinâmica interna de interesses do 

grupo186. 

Assim, os conhecimentos e práticas internalizados pelos agentes, no 

intuito de se orientarem no campo e participarem das disputas ali estabelecidas, 

constituem habitus, ou seja, passam a traduzir o estilo de vida do grupo, fazendo 

com que os comportamentos determinados sejam naturalizados, ao mesmo tempo 

em que o habitus é por estes renovado e reforçado. 

A respeito do habitus dos juristas, é Rocha quem nos ensina: 

Esta noção é de extrema utilidade para se compreender a 
mecânica da resistência dos juristas, especialmente os 
magistrados, às mudanças no campo, cuja existência e 
manutenção a formação de seu habitus induz, o treinamento 

                                                 
185 BOURDIEU. P. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero Ltda., 1983. p. 90-91.  
186 Idem. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
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dos juristas, em especial as juízes, para sua ação no campo 
jurídico deve fazê-los acreditar na possibilidade de existência 
de um espaço social e mental onde se efetive a imparcialidade, 
onde não cheguem as pressões sociais externas.  O conjunto 
de disposições pessoais criadas já na graduação em Direito, 
muitas vezes já preparada por uma trajetória de vida ligada às 
carreiras jurídicas de familiares, e completada nos primeiros 
anos de carreira, leva os juristas a desenvolver profundamente 
um habitus judicial que envolve toda uma visão do mundo 
através de categorias jurídicas, criando um universo autônomo 
fechado às pressões externas, imune a tais questionamentos 
que têm como ilegítimos, por virem de fora do campo jurídico, 
originando-se nos interesses e lógicas próprios aos demais 
campos187. 

 

Do que foi argumentado, a partir da instituição do campo jurídico, 

bem como de seus paradigmas, formou-se um habitus específico, que fixa os limites 

da estrutura e cria a sua “autonomia, baseada essencialmente na crença da 

‘neutralidade’ dos magistrados”188, conforme Rocha. 

Cada magistrado tem, ainda, interiorizado seu próprio conjunto de 

valores, práticas e símbolos culturais, seu habitus, no dizer de Bourdieu 189, relativo 

a outros espaços sociais.  Esse conjunto é reproduzido em suas ações e 

interpretações e, conseqüentemente, em seus julgados. 

 Esse habitus permite, outrossim, o exercício do livre arbítrio na 

dinâmica social do travamento de lutas, visando a escolha da melhor estratégia para 

manter ou alcançar legitimidade no domínio dos outros agentes, através do 

monopólio de produção ideológica.  No campo jurídico, essas lutas podem ser 

observadas tanto entre a própria estrutura e os demais campos do Estado, quanto 

entre agentes que disputam entre si primazia.  

Apontamos aqui o caso específico dos embates travados entre 

Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos na 5ª Região.  Embora haja limitações 

legais recíprocas ao exercício de determinadas atribuições administrativas, 

observamos o acionamento de estratégias de desenvolvimento pessoal que nada 

                                                 
187 ROCHA, A. F. O. Judiciário e Política: uma abordagem em sociologia do direito. In: Revista do Centro de 
Ciências Jurídicas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Porto Alegre. n. 97. v. 36. mai-ago. 2003. p. 93-
123. p. 104-105. 
188 Ibidem. p. 115. 
189 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
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mais são que tentativas de imposição e legitimação da visão de mundo de cada um, 

com a utilização do processo como estratégia de poder.   

Lembramos, porém, que o poder não é propriedade de ninguém190, 

sendo apenas símbolo, uma prática discursiva de dominação manipulada pelos 

agentes através de estratégias de força191. 

Todavia, o discurso crítico dos juízes substitutos, como agentes mais 

novos, enseja elementos que, apesar da tendência contrária à lógica de 

conservação do campo, podem ser úteis às transformações consideradas 

apropriadas ou necessárias para que tal lógica se preserve.  Percebemos, assim, o 

funcionamento dialético da dinâmica do campo jurídico, que segue se equilibrando 

entre o discurso crítico dos agentes mais jovens, no caso, os juízes federais 

substitutos, e o discurso defensivo dos juízes federais antigos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 24. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2007. 
191 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
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3. PODER E POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

 

DO DIREITO NATURAL À CONSTITUIÇÃO: breve síntese so bre a formação do 

Estado Moderno 

 

Desde que os homens passaram a se organizar em sociedade que 

culturas e concepções filosóficas pactuavam a idéia do ser humano possuir direitos 

inalienáveis.  Quatro séculos antes de Cristo, o Taoísmo, como ensinamento 

filosófico-religioso já pregava que os governos deveriam persuadir os corações, sem 

uso da força para governar, afirmando a liberdade e reprovando a coação192. 

Na mesma época, o judaísmo, base para o surgimento do 

cristianismo, preconizava que todo homem tem direito a salário e alimento e tinha 

como fundamento valores de igualdade.  O cristianismo influenciou a visão de que o 

homem é a imagem e semelhança de Deus, não devendo existir qualquer tipo de 

discriminação entres as pessoas. 

Vem de Sócrates (470-399 a.C.) e de Aristóteles (384-322 a.C.), 

porém, a idéia da existência de um Direito universal, revelado pela razão e imbuído 

de um sentimento natural do justo e do injusto, eticamente superior ao direito 

positivo, o Jusnaturalismo193.  Não convém a este trabalho aprofundar-se nas 

Escolas que deram suporte ao Jusnaturalismo, como a clássica e a escolástica, mas 

saber que, a partir do século XVII, firma-se a escola de Direito Natural fundada no 

racionalismo que, partindo dos fundamentos do Direito, elaborariam a concepção de 

Estado de Direito liberal-burguês.  

O nome Estado foi empregado modernamente por Maquiavel ao 

iniciar O Príncipe com a célebre afirmação “Todos os Estados que existem e já 

existiram são e foram sempre repúblicas ou monarquias”194.  Para Maquiavel, “não 

se tratava de estudar o tipo ideal de Estado, mas de compreender como as 

                                                 
192 BOBBIO, N. A Teoria das formas de governo. Brasília: UnB, 1976. 
193 Ibidem.  
194 MACHIAVELLI, N. O Príncipe. São Paulo: Hermes, 1977. p. 11. 
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organizações políticas tinham o poder como seu maior objeto”195.  Dever-se-ia 

manter uma boa imagem pública, nem que para isso fosse necessário mentir e 

enganar o povo. 

Hegel caracterizava o Estado segundo posição filosófica, como 

sendo a “’realidade da idéia moral’, a ‘substância ética consciente de si mesma’, a 

‘manifestação visível da divindade’(...) como instituição acima da qual sobrepaira 

tão-somente o absoluto”196.  Kant realçava o lado jurídico, concebendo-o como “a 

reunião de uma multidão de homens vivendo sob as leis do Direito”197, enquanto 

Marx o definia sociologicamente como fenômeno histórico passageiro, existente 

apenas onde há luta de classes, enfatizando que “é o poder organizado de uma 

classe para opressão de outra”198. 

Em que pese as várias acepções do termo, prevalece a idéia de 

Estado como organização de domínio e poder. 

Hobbes199 destacou que ao Estado cabia promover a paz, exercendo 

controle sobre os homens que, naturalmente, viviam em guerra constante, na 

condição de todos contra todos.  Sua idéia de que ordem e liberdade não se 

articulavam legitimavam o uso da força e da violência pelo soberano, em detrimento 

da liberdade dos súditos, violentos por natureza.  Para o autor, o fim da anarquia só 

se daria por um pacto de submissão entre governante e governado, visando à 

sobrevivência deste. 

Na visão de Locke200, pai do liberalismo político, os direitos naturais 

eram os inerentes à vida, à igualdade e à propriedade, cabendo ao Estado apenas 

tutelá-los.  Para ele, segundo Costa201, a relação entre governantes e governados 

seria contratual, mediada por uma Constituição que garantiria ao indivíduo insurgir-

se contra o Estado, visto como Estado-polícia, caso este não garantisse os direitos a 

si transferidos para proteção. 

                                                 
195 COSTA, N. N. Curso de Ciências Políticas.Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 73. 
196 HEGEL, G.W.F. apud BONAVIDES, P. Ciência Política. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 51. 
197 KANT, E. apud BONAVIDES, P. Ciência Política. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 51. 
198 MARX, K. apud BONAVIDES, P. Ciência Política. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 54. 
199 HOBBES, T. Leviatã: ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 2. ed. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1999. 
200 LOCKE, J. apud COSTA, N. N. Curso de Ciências Políticas.Rio de Janeiro: Forense, 2001. 
201 Op. Cit. 
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Já o filósofo iluminista Rousseau202 acreditava que os homens eram 

naturalmente livres e iguais e que a origem do poder estava na sociedade.  As 

pessoas, através de um contrato social, criam uma comunidade política em defesa 

do primeiro e principal direito: a liberdade.   Passa a liberdade, portanto, a ser um fim 

em si mesma, e a própria sociedade nada mais é que fruto de vontade, e não uma 

inclinação natural. 

O Estado só é legítimo quando protege os direitos naturais do 

homem, principalmente a liberdade.  E uma vez perdida a liberdade natural, ainda 

para o mesmo autor, passa a liberdade civil a ser seu maior ideal203.  O pensamento 

de Rousseau abalizou a luta contra o chamado Antigo Regime, tornada emblemática 

na Revolução Francesa e nas rebeliões européias e coloniais subseqüentes ao 

longo do século XIX. 

As necessidades decorrentes da crise de 1929 e das guerras 

mundiais, implicaram no estabelecimento de igualdade material entre os indivíduos 

com o surgimento do Estado Social, a partir do qual o Estado passou a garantir o 

resultado da igualdade formal proclamada (porém não assegurada) pelo Estado 

liberal, através da ampliação dos direitos fundamentais e interferência na relação 

entre patrões e empregados, assim como entre todos os cidadãos. 

Percebemos, assim, como se deu o nascimento da idéia do Império 

da Lei204, como princípio das relações na sociedade, fundada pelo pensamento 

liberal e posteriormente aperfeiçoada, no dizer de Bobbio205.  É ainda esse autor, 

que indica essa evolução como a gênese do Estado Moderno:  

Primeiro liberal, no qual os indivíduos que reivindicam o poder 
soberano são apenas uma parte da sociedade; depois 
democrático, no qual são potencialmente todos a fazer tal 
reivindicação; e, finalmente, social, no qual os indivíduos, todos 
transformados em soberanos sem distinções de classe, 
reivindicam – além dos direitos de liberdade – também os 
direitos sociais, que são igualmente direitos do indivíduo: o 
Estado dos cidadãos, que não são mais somente os 
burgueses, nem os cidadãos de que fala Aristóteles no início 
do Livro III da Política, definidos como aqueles que podem ter 
acesso aos cargos públicos, e que, quando excluídos os 

                                                 
202 ROSSEAU, J.J. Do Contrato Social: Discurso sobre a Economia Política. 7.ed. São Paulo: Hemus, 2000.  
203 Ibidem. 
204 Princípio da legalidade, onde a lei é colocada como única fonte de autoridade. 
205 BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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escravos e estrangeiros, mesmo numa democracia, são uma 
minoria206. 

 

 Sob essa inspiração, o Estado incorporou uma série de valores e 

regras substantivas, adotadas em quase todas as constituições democráticas 

contemporâneas, a brasileira inclusive. 

Uma vez que somente o nivelamento jurídico não eliminou as 

desigualdades sociais e econômicas entre as pessoas e grupos sociais, coube ao 

Estado o dever do tratamento igual, através de lei escrita e impessoal.  Surgiu daí o 

conceito de Estado Democrático de Direito, ordem jurídica que engloba toda a 

comunidade e onde o Império da Lei passa a ser expressão da vontade geral207. 

Para Dallari208, esse Estado fomenta a participação pública e foi 

criado com o papel basilar de concretizar a igualdade, com a restrição das antíteses 

sociais e econômicas, para o que se faz necessário possuir uma organização 

flexível, a constante supremacia do interesse popular e a conservação da igualdade 

de possibilidades e liberdades de todos os cidadãos.  

Tendo em vista que as leis geralmente exprimem os interesses da 

bancada parlamentar majoritária, a compreensão da norma jurídica como fruto da 

“vontade geral” pode se mostrar, por vezes, falaciosa.  Cabe, pois, ao Poder 

Judiciário, flexibilizar a interpretação normativa, à luz dos princípios democráticos do 

direito, de maneira que o controle constitucional seja efetivamente exercido sobre as 

leis que porventura não representem Justiça, em sua plena acepção. 

Essa atuação finda por flexibilizar, também, o princípio da tripartição 

de poderes, eis que alça o Judiciário a instrumento de defesa do cidadão contra 

eventual ato arbitrário do Estado, exigindo visão prospectiva por parte deste, ainda 

no dizer de Dallari209. 

Nessa perspectiva, notamos a importante função do Judiciário, como 

elemento de participação popular soberana e de ordenação racional, bem como o 

possível uso da interpretação legislativa como mecanismo de reestruturação social, 

                                                 
206 Ibidem. p. 100. 
207 DALLARI, D. A. Elementos de Teoria Geral do Estado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
208 Ibidem. 
209 Ibidem. 
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o que nos levou a buscar analisar qual o papel exercido pelas instituições nas 

relações sociais. 

 

 

AS INSTITUIÇÕES E AS RELAÇÕES SOCIAIS: uma análise sobre o neo-

institucionalismo. 

 

A responsabilidade que o Estado tomou para si de promover a 

igualdade e a paz social, fomentou o implemento de ações governamentais que 

visam garantir o bem estar da sociedade: as chamadas políticas públicas.  Convém 

registrar que, em Estados autoritários, como o vivenciado pelo Brasil durante o 

regime militar, essas políticas deixam de ser aplicadas de maneira redistributiva para 

adquirir caráter regulatório.  

Do que foi argumentado, tendo como pressuposto básico a 

discussão de que o comportamento dos atores sociais é filtrado, ressignificado210 

daquilo que decorre da cultura amalgamada pelas instituições, o Neo-

institucionalismo pode ser considerado uma das linhas teóricas que mais influenciam 

os estudos atuais sobre políticas públicas. 

Em que pese essa orientação geral, Hall e Taylor consideram que o 

Neo-institucionalismo possui três abordagens distintas: o institucionalismo histórico, 

o de escolha racional e o sociológico211. Cada uma possui pressupostos específicos 

e, apesar de terem sido desenvolvidas em reação às perspectivas do 

behaviorismo212, sofrem um certo grau de influência da referida escola de 

pensamento.  Todas as abordagens podem implicar em dificuldades teóricas quando 

aplicadas à análise de políticas públicas, uma vez que variáveis institucionais podem 

ser decisivas para o desempenho de uma determinada gestão. 
                                                 
210 BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 
Rebelais, São Paulo: Hucitec, 2008. GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. 
211 HALL, P. A; TAYLOR, R.C.R. As três versões do Neo-institucionalismo. In Lua Nova, n. 58, p. 193-223. 
Rio de Janeiro, RJ. 2003. 
212 Behaviorismo é uma corrente de pensamento que defende que a Psicologia deve focar seus estudos nos 
processos psicológicos observáveis, ou seja, no comportamento, por acreditar que os estudos centrados nos 
processos mentais ou internos são improdutivos  
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A abordagem institucionalista aponta, como estratégia para se 

compreender a ação dos indivíduos e suas manifestações coletivas, para a 

necessidade de se considerar as mediações entre as estruturas sociais e os 

comportamentos individuais e mostram as instituições como essas mediações 

necessárias. 

Sob a ótica do institucionalismo histórico, as políticas adotadas no 

passado condicionam as posteriores e as instituições são criadas onde já existem 

outras.  Essa reprodução de modelos pré-existentes acaba por negligenciar o fluxo 

de fatores externos e o surgimento de novos atores e demandas.  

Como uma das finalidades da análise de políticas públicas é 

justamente o desenvolvimento de instrumentos que possam aperfeiçoá-las, as 

questões mais importantes dessa corrente teórica, como as assimetrias de poder 

geradas como efeitos secundários pelas instituições, não são solucionadas de 

maneira satisfatória pela inexistência de uma orientação normativa213.  

A insistência na indução faz com que os institucionalistas históricos 

tenham dificuldade em sugerir maneiras para que as instituições forneçam 

resultados justos214. 

Crítica semelhante pode ser dispensada ao institucionalismo de 

escolha racional. Ainda conforme Hall e Taylor, o pressuposto da maximização da 

utilidade teria levado institucionalistas seguidores dessa teoria de volta à antiga 

abordagem behaviorista, alvo central das críticas do Neo-Institucionalismo, 

apontando uma concepção mais precisa da relação entre instituições e 

comportamento.  O institucionalismo da escolha racional considera e analisa 

adequadamente os aspectos da vida política negligenciados pelo institucionalismo 

histórico, porém, em contrapartida, esquece de dimensões importantes da motivação 

humana, dando ênfase à relação custo/benefício direcionado a um determinado 

grupo de interesses215.  

                                                 
213 HALL, P. A; TAYLOR, R.C.R. As três versões do Neo-institucionalismo. In Lua Nova, n. 58, p. 193-223. 
Rio de Janeiro, RJ. 2003. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem. 



 75 

Se as regras estabelecidas influenciam as preferências dos atores 

envolvidos, não há como aceitar o argumento de que o resultado dessas regras 

expressa um padrão substantivo.  Dessa forma, sob o enfoque da escolha racional, 

observa-se que as instituições camuflam as verdadeiras preferências e distribuem o 

poder assimetricamente216. 

Parece-nos que o institucionalismo sociológico é a linha de 

pensamento que melhor permite explicar os casos de ineficácia em instituições 

políticas e sociais. Segundo Hall e Taylor, as instituições são construídas pela 

interação dos atores sociais que elaboram normas de conduta às quais se 

submetem por reconhecê-las como legítimas217.  

Em assim sendo, o institucionalismo sociológico possui uma 

concepção mais ampla das razões que determinam a escolha de uma instituição 

específica, mostrando preocupação com a legitimidade social e esforços interativos 

de interpretação.  Essa visão defende que, através da ação recíproca entre tipos 

distintos de organizações humanas, ocorre a transferência de padrões e 

comportamentos, o que gera o desenvolvimento e reprodução de estruturas 

semelhantes em diferentes contextos218.  

Temos, assim, no dizer de Fonseca, que 

reconhecer que estratégias e estruturas organizacionais estão 
sujeitas às pressões isomórficas não elimina a tentativa, por 
parte da organização, de exercer certo grau de autonomia e de 
controle sobre as condições do ambiente, visando à 
consecução dos seus objetivos e à manutenção dos seus 
interesses219. 

 

Fonseca220 também mostra que os neo-institucionalistas enfatizam a 

importância das instituições formais como uma estratégia central para a superação 

dos dilemas da ação coletiva.  Essas instituições representam arranjos e estratégias 

                                                 
216 HALL, P. A; TAYLOR, R.C.R. As três versões do Neo-institucionalismo. In Lua Nova, n. 58, p. 193-223. 
Rio de Janeiro, RJ. 2003. 
217 Ibidem. 
218 FONSECA, V. S. A abordagem institucional nos estudos organizacionais: bases conceituais e 
desenvolvimentos contemporâneos. In: VIEIRA, M. M. F.; CARVALHO, C. A. (org). Organizações, 
Instituições e Poder no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2003. p. 47-66. 
219 Ibidem. p. 54. 
220 Op. Cit. 
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socialmente construídos com o intuito de favorecer a obtenção de conquistas 

coletivas, reprimindo as racionalidades individuais que estejam baseadas em opções 

oportunistas e sua construção está associada à existência de relações de confiança 

entre os atores e à consolidação de sistemas de supervisão mútua. 

Conseguimos entender, assim, que a participação no campo implica 

na incorporação de um habitus socialmente construído221, moralmente governado 

pela incorporação de valores e normas, o que fundamenta a legitimidade 

organizacional, com o que retornamos aos conceitos analisados no capítulo anterior. 

A abordagem Neo-institucionalista dá destaque ao resgate da 

relevância do papel do Estado, focando em suas formas particulares de relação com 

a sociedade e de elaboração de políticas específicas, oferecendo um marco teórico 

mais global para estudar as políticas públicas e integrar a pluralidade de instituições 

e atores sociais. 

Nesse contexto, o que se pode inferir é que a confiança que a 

sociedade, como um todo imparcialmente considerado, tem na atuação do Poder 

Judiciário, exige do magistrado a adoção de posturas diferenciadas em seu 

comportamento teórico e prático, que se vinculem às aspirações e às necessidades 

de transformação manifestadas pela sociedade, no intuito de que sejam fortalecidos 

os poderes de participação e esclarecimento desta.  Esse procedimento corrobora 

muito mais para a legitimidade institucional que as relações de troca simbólica entre 

seus integrantes. 

 

 

REFORMA DO ESTADO E FLEXIBILIZAÇÃO: as estruturas s ociais e suas 

formas 

 

O processo de globalização e o crescimento distorcido ocasionado 

pela natureza intervencionista do Estado Social, provocaram o inchamento das 

funções estatais e a conseqüente crise do Estado, principalmente na América Latina.  

                                                 
221 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
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De acordo com Bresser Pereira222, os países que se encontravam extremamente 

endividados, em meados dos anos 80, se dedicaram a implementação de políticas 

alavancadoras do crescimento econômico, tais como promoção de ajustamento 

fiscal, liberação do comércio e privatização de órgãos públicos. Tais ações 

obtiveram resultados e tenderam a superar a fase aguda da crise, uma vez que “a 

balança de pagamentos voltou a um relativo controle, por toda a parte caíram as 

taxas de inflação, os países recuperaram pelo menos alguma credibilidade”. 

 Contudo, para o autor, esses ajustes estruturais não foram 

suficientes para retomar o crescimento, pois: 

O pressuposto neoliberal que estava por trás das reformas — o 
pressuposto de que o ideal seria um Estado mínimo, ao qual 
caberia apenas garantir os direitos de propriedade e os 
contratos, deixando exclusivamente ao mercado a 
coordenação da economia — provou ser irrealista. Em primeiro 
lugar porque, apesar do predomínio ideológico alcançado pelo 
credo neoconservador, em país algum — desenvolvido ou em 
desenvolvimento — este Estado mínimo demonstrou ter 
legitimidade política. Não há sequer apoio político para um 
Estado que apenas acrescente às suas funções clássicas de 
garantir a ordem interna as de prover a educação, dar atenção 
à saúde e realizar políticas sociais compensatórias: os 
cidadãos continuam a exigir mais do Estado.223 

 

No Brasil, a construção de uma nova institucionalidade democrática 

a partir dos anos 80, unida a essa veloz transformação da ordem política e 

econômica internacional, afetaram negativamente a capacidade de gestão do 

Estado e a eficácia de suas políticas públicas, e contribuíram para o surgimento da 

discussão sobre o papel das instituições224. 

                                                 
222 BRESSER PEREIRA, L. C. Gestão do Setor Público: Estratégia e Estrutura para um novo Estado. In: 
Bresser Pereira, L.C.; Spink, P. (orgs.) Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial.. Rio de 
Janeiro: FGV. 1998. p. 21-38. p. 23. 
223 Ibidem. p. 23 
224 BRESSER PEREIRA, L. C. A reforma do Estado dos Anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle. 
Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/seges/publicacoes/cadernos_mare/CADERNO1.PDF> Acesso 
em: 12 jun. 2007. 
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Essa crise, aliada à rigidez e ineficiência da máquina administrativa, 

apontou para a necessidade da implantação de um novo modelo de administração 

pública, capaz de melhor atender as demandas sociais225.  

Assim, no dizer de Bresser Pereira, a Reforma do Estado começa a 

ser entendida, então, como um processo de formação e transformação de 

instituições com o intuito de solucionar os problemas de governabilidade e 

governança226.  

Esses conceitos são de extrema importância dentro da lógica da 

reforma, uma vez que correspondem às dimensões política e administrativa da 

mesma.  Governabilidade diz respeito à legitimidade do Estado e de seus dirigentes 

perante a sociedade, enquanto Governança é a capacidade financeira e 

administrativa de tornar as decisões governamentais efetivas227. 

Para Lubambo228, podemos conceituar de capacidade de gestão 

pública a habilidade de atingir o desenvolvimento social com a utilização de 

estratégias e mecanismos descentralizados e democráticos.  Em suma, poderíamos 

dizer que as instituições determinam a estrutura da ação política e a forma de 

relacionamento entre governo e sociedade, efetuando uma clivagem entre 

governabilidade e capital social. 

Um dos pontos primordiais da reforma foi a supressão das 

atividades empresariais do Estado.  Somente seriam exercidas pelo governo as 

funções sobre as quais ele detinha exclusividade, ou seja, as atividades que não 

admitiam concorrência, pois para seu desempenho necessitavam de que o Poder de 

Estado fosse exercido como, à título de exemplo, o poder de fiscalizar o 

cumprimento das leis ou de impor justiça, conforme ensina Bresser Pereira229. 

Essas funções podem ser estabelecidas através do próprio conceito 

do que seja a Instituição, pois, para o autor, “politicamente, o Estado é a 

                                                 
225 Ibidem. 
226 Ibidem. 
227 BRESSER PEREIRA, L. C. A reforma do Estado dos Anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle. 
Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/seges/publicacoes/cadernos_mare/CADERNO1.PDF> Acesso 
em: 12 jun. 2007. 
228 LUBAMBO, C.W. Reforma de Estado e Capacidade de Gestão Pública em Municípios do Nordeste. In: 
Marcus André Melo (Org.) A reforma da Administração Pública: possibilidade e obstáculos. Recife: 
Massangana, 1999. 
229 Ibidem. 
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organização burocrática que detém o ‘poder extroverso’ sobre a sociedade civil 

existente em um território”230.  Isso equivale a dizer que, no intuito de bem suas 

atribuições, o Estado tem poder contra qualquer pessoa, dentro de seus limites 

territoriais. 

Conforme Bresser, “o Estado é uma entidade monopolista por 

definição. Não foi por outra razão que Weber o definiu como a organização que 

detém o monopólio legítimo da violência”231.   

Para entender esse mecanismo de controle social, convém 

iniciarmos diálogo com Weber, que distinguiu três tipos de estrutura na sociedade, 

possuidores de características comportamentais distintas, cada um relacionado com 

a forma como o poder é exercido em seu interior232.  

Na estrutura tradicional, os subordinados aceitam como legítimas as 

ordens superiores que emanam dos costumes e hábitos tradicionais ou de fatos 

históricos.  A tradição dá sustentação e legitima a autoridade, como ocorre na família 

patriarcal da sociedade medieval ou nos rincões patrimonialistas da América do 

Sul233. 

Na carismática, admite-se a subordinação pela lealdade e confiança 

nas qualidades normais de quem governa.  Em presença de um líder ou chefe que 

personifique um carisma invulgar ou excepcional, qualquer subalterno aceitará a 

legitimidade de sua autoridade.  É característica de grupos revolucionários, 

religiosos e partidos políticos, estruturas que tendem a venerar personalidades, 

muitas vezes místicas ou arbitrárias234. 

Já na estrutura racional-legal, a aceitação da autoridade se baseia 

na crença na legalidade. Essa autoridade vai buscar legitimidade no caráter 

prescritivo e normativo da lei, como pressuposto de dominação legal.  São exemplos 

o próprio Estado e o exército  Esse tipo de estrutura possui seus regulamentos 

                                                 
230 Ibidem. p. 22. 
231 BRESSER PEREIRA, L. C. A reforma do Estado dos Anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle. 
Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. Disponível em: <http://www.planeja 
mento.gov.br/arquivos_down/seges/publicacoes/cadernos_mare/CADERNO1.PDF> Acesso em: 12 jun. 2007. 
232 WEBER, M. Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva. v. 2. Brasília: UNB, 
1999 
233 WEBER, M. Ensaios de Sociologia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982.  
234 Ibidem. 
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definidos por mecanismos racionais e impessoais e também é chamado de 

burocracia235. 

Para o senso comum, o termo burocracia geralmente está atrelado a 

uma proliferação de regras que acarretam desperdício de recursos e ineficiência de 

organizações administrativas públicas. Contudo, no dizer de Alves: 

Apesar de Weber manter-se atento para a importância do 
caráter renovador do carisma e para a relevância da tradição, 
ele considera que o domínio racional-legal, materializado na 
estrutura burocrática, constitui a corporificação do processo de 
racionalização pelo qual a ação no tocante a um objetivo 
progressivamente se sobrepõe à ação afetiva e à ação 
tradicional236. 

 
Precisamos ser cautelosos, todavia, para não “confundir a 

burocracia com o tipo ideal, deslocando-a como categoria histórica e forma de 

poder”237. Podemos entender que as estruturas, em verdade, não são excludentes 

entre si. 

Para Weber, mais que uma estrutura, a burocracia é uma espécie de 

dominação, e o autor tenta compor uma estrutura ideal através da clivagem da 

superioridade técnica do modelo burocrático com a figura do líder carismático e a 

tendência a introjeção de normas comportamentais, típica de estruturas 

tradicionais238. 

Fundamenta essa interpretação, o fato do autor tanto mostrar as 

vantagens da burocracia, como a impessoalidade, a previsibilidade, a hierarquia 

definida e a profissionalização da administração; quanto apontar a resistência a 

mudanças, o excesso de formalismos e a despersonalização do relacionamento 

como limites do modelo239. 

O modelo weberiano proporciona uma maneira racional e eficiente 

de organizar pessoas e atribuições, mas as transformações organizacionais 

ocorridas a partir da segunda metade do Séc. XX demandaram menor rigidez na 

                                                 
235 Ibidem. 
236 ALVES, S. Racionalidade, Carisma e Tradição nas Organizações Empresariais Contemporâneas. 
Recife: Editora Universitária UFPE, 2003 
237 PAULA, A. P. P. Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da experiência contemporânea. 
Rio de Janeiro: FGV, 2005. p. 95. 
238 WEBER, M. Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva. v. 2. Brasília: UNB, 1999. 
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resposta às contingências, o que faz surgir o que Paula chamou de burocracia 

flexível240.  

Na burocracia flexível, as hierarquias e competências têm caráter 

dinâmico e, assim como as regras, vão se flexibilizando para atender às 

necessidades e aos problemas com que as organizações se defrontam em cada 

momento específico241.  Ainda segundo Paula, essas características são 

“transferidas para o aparelho de Estado, dando origem ao Estado gerencial”242. 

Para essa autora, porém, em que pese o Estado gerencial enfatizar 

a boa administração, tende a não se impor enquanto forma de exercício do poder e, 

via de conseqüência, a não ter por foco dirimir conflitos sociais e minimizar os 

dissensos, ou seja, “deixa de enfrentar adequadamente a complexidade e os 

desafios da dinâmica política”243. 

É bom destacar que a Administração Pública possui uma lógica 

própria, que não mostra grande compatibilidade com os objetivos característicos do 

gerencialismo, quais sejam, os de permitir o atendimento ao interesse dos 

componentes das organizações, uma vez que o Estado tem por missão precípua a 

promoção do bem comum a maioria dos cidadãos.  

 

 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA: a nova Administração Públ ica no contexto do 

Poder Judiciário  

 

A estrutura do Poder Judiciário, excessivamente hierarquizada e 

formal, se manteve refratária ao movimento gerencial, mesmo sofrendo com 

acusações de morosidade e ineficiência.  Segundo Bresser Pereira, foi o único “setor 

                                                 
240 PAULA, A. P. P. Tragtemberg revisitado: as inexoráveis harmonias administrativas e a burocracia flexível. 
Revista de Administração Pública, n. 1, 2002. Disponível em :  <http://www.ebape.fgv.br/academico/asp/dsp_ra 
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241 Ibidem.  
242 PAULA, A. P. P. Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da experiência contemporânea. 
Rio de Janeiro: FGV, 2005. p. 94. 
243 Ibidem. p. 98 
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importante da alta administração brasileira [que] não revelou apoio à reforma, 

embora também não tenha demonstrado resistência”244. 

Contudo, na medida em que a reforma administrativa foi se 

propagando, o Judiciário passou a perceber que a minimização de suas mazelas 

 ...começa com a reorganização interna dos serviços judiciais, 
por uma organização judiciária mais aderente à realidade fática 
e social das diversas comarcas e seções judiciárias que se 
espalham por todo o país, e por uma melhoria no 
aproveitamento dos serviços dos funcionários e juízes (de 
primeira e segunda instância), através da 
racionalização/especialização de suas atividades.245 

 

Com isso, alguns Órgãos do Judiciário lançaram mão de 

ferramentas gerenciais, mormente às relativas à gestão pela qualidade, a exemplo 

do STF e STJ.  Para além disso, o CJF passou a incentivar práticas inovadoras e a 

investir na capacitação dos Juízes, através de eventos relacionados à administração 

judiciária. 

Na 5ª Região, foi implantado o Programa de Qualidade, através da 

Resolução nº 04, de 06 de março de 2002, que aprovou o Planejamento Estratégico 

da região para o qüinqüênio 2002/2006246.  O programa, porém, não foi levado a 

termo. Dentre outras, a razão para a falência do plano foi o não engajamento de 

servidores e magistrados mais antigos, motivados, principalmente, pela busca de 

objetivos pessoais ligados à manutenção e obtenção de posições dentro do campo 

organizacional247. 

Posturas como essas, contudo, fazem com que cada vez mais 

críticas sejam dirigidas à instituição, colocando em risco o próprio campo, por não 

terem o condão de concretizar o importante papel atribuído ao Poder Judiciário.  

Notamos, pois, a necessidade de se desenvolver a visão administrativa dos 

magistrados, formação que não lhes é exigida, embora primordial no desempenho 

de suas funções. 

                                                 
244 BRESSER PEREIRA, L.C. Reflexões sobre a reforma gerencial brasileira de 1995.  Revista do Serviço 
Público. Ano 50. n. 4. out.-dez. 1999. p. 5-30. p. 9 
245 GAJARDONI, F.F. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & Cruz, 2003. p. 83.  
246 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. Resolução nº 04, de 06 de março de 2002. Disponível 
em: <http://www.trf5.gov.br/documento/?arquivo=res04-06032002.pdf&tipo=res>. Acesso em: 13 ago. 2006. 
247 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
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Para Trosa, é “difícil defender o Estado paternalista, que pensa 

conhecer as necessidades dos cidadãos melhor do que eles próprios, em nome de 

um interesse geral, às vezes confundido com convicções pessoais”248. 

Destacamos, então, em retorno ao ensinamento de Weber, que a 

ocupação de um cargo público pressupõe finalidade impessoal e objetiva249.  “O 

funcionário político, por exemplo, pelo menos no Estado moderno plenamente 

desenvolvido, não é considerado um servidor pessoal de um soberano”250.  

Dos ocupantes desses cargos, a sociedade espera concentração e 

aptidão, intelectual e emocional, para o cumprimento de sua importante missão de 

promoção do bem comum, não se admitindo vínculos superficiais. 

Em relação ao Juiz Federal, reza a Magna Carta, em seu Art. 92, 

que: 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça;  
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - (...)251 

 

Assim, sendo ele órgão de Poder oriundo do povo, cremos caber ao 

magistrado exercer sua potestade em prol da necessidade comunitária, buscando, 

outrossim, manter o equilíbrio e a harmonia no interior da organização a qual 

pertence.  

Do que foi exposto, vemos que o ocupante de um cargo público vai, 

em sua essência, desenvolver atribuições em nome do ente político que o investiu, 

em última instância: o corpo social.  Partindo dessa premissa, podemos considerar 

que cada cargo público é um micropoder, no dizer de Foucault252, dentro do campo 

administrativo do Estado. 

 

                                                 
248 TROSA, S. Gestão Pública por resultados: Quando o Estado se compromete. Rio de Janeiro: Revan. 
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249 WEBER, M. Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva. v. 2. Brasília: UNB, 1999. 
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PODERES E MICROPODERES: uma perspectiva cientificis ta  

 

No cotidiano, estamos acostumados a raciocinar poder como uma 

força coercitiva negativa, proibitiva.  Em uma compreensão meramente jurídica, 

avaliamos apenas a face repressiva do poder. 

Corrobora essa compreensão a teoria luhmanniana, para quem o 

mundo não é um sistema e nenhum sistema social consegue abranger todas as 

faces da complexidade do mundo.  Para Luhmann, cada sistema é caracterizado 

pela seletividade do grupo, pautado nas realizações seletivas de cada indivíduo253.  

Em termos comparativos, temos o campo e o habitus de Bourdieu, respectivamente. 

Quanto mais espaço à contradição e às possibilidades de variação 

das realizações seletivas individuais, mais complexo o sistema, o que o obriga a 

dispor de meios para transferir as realizações seletivas, no intuito de garantir uma 

construção comum da realidade, aspecto característico de uma sociedade 

funcionalmente indiferenciada.  “Os mais importantes destes meios parecem ser: a 

verdade, o poder, o amor e o dinheiro”254. 

A verdade e o dinheiro mostram-se como formas de transferência 

limitadas.  A primeira por dizer respeito a regras operacionais que podem mediar a 

força da convicção, como, por exemplo, a linguagem e a concordância com opiniões 

preconcebidas.  O segundo, por restar indeterminadas as possibilidades econômicas 

de satisfação255. 

O amor garante consenso através do vínculo pessoal, da 

capacidade de tornar uma ação comum através da intimidade, mas se reveste de 

pouca imputabilidade por sua interpretação não racional de felicidade256. 

Já o poder, ainda segundo Luhmann, possibilita conseguir a 

aceitação de condutas antes tidas como improváveis, seja através de coerção ou 

mediante o uso da força, a depender do nível de complexidade da sociedade257.  

                                                 
253 LUHMANN, N. Sociologia como teoria dos sistemas sociais. In: SANTOS, J. M. O pensamento de Niklas 
Luhmann. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2005. Disponível em 
<http://www.lusosofia.net/textos/o_pensamento_de_niklas.pdf >. Acesso em: 22 jul. 2008. 
254 Ibidem. p. 110. 
255 Ibidem. 
256 Ibidem. 
257 LUHMANN, N. Poder. Barcelona: Anthropos, 1995 
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Assim, o poder não só transfere a seletividade como reduz as possibilidades de 

decisões individuais. 

Sobre isso, temos que: 

 
O poder faz seu trabalho de transmitir, ao ser capaz de 
influenciar a escolha das ações (ou omissões) frente a outras 
possibilidades.  O poder é maior se for capaz de se impor 
mesmo com alternativas atrativas de ação ou inação.  E 
somente pode aumentar junto com o aumento da liberdade de 
quem a ele está submisso258. (tradução própria) 
 

 

Compreendemos com isso que “o mecanismo do poder separa-se 

da verdade e concentra-se na sua própria ratio”259, o que pode ser entendido como 

pressuposto para a institucionalização do sistema político e conseqüente limitação 

das funções atribuídas ao detentor do poder. 

É Foucault que nos faz perceber um outro aspecto mais eficiente do 

poder.  Aquele que não se impõe por seus resultados coercitivos, mas pela sedução, 

cumplicidade, pela sua aptidão para produzir discursos, saberes e prazeres. “Um 

poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, mas 

permanente”260 

Nessa vereda, somos instados a abandonar a hipótese repressiva, a 

noção negativa do poder, para experimentar compreender o poder como uma rede 

de relações mútuas de força, difundida em todo grupo de indivíduos.  Essas redes 

se revelam nas suas formas locais, articuladas de maneiras variadas como poderes 

locais, regionais e familiares, através de procedimentos que se exercem de maneira 

“contínua, ininterrupta, adaptada e individualizada em todo corpo social”261. 

Esse estado singular de manipulação do poder intervém na 

realidade mais concreta do indivíduo, pois permite um meticuloso controle dos 

                                                 
258 Ibidem. p. 14. El poder hace su trabajo de transmitir, al ser capaz de influenciar la selección de las acciones 
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gestos, dos comportamentos, dos hábitos, das atitudes e dos discursos.  Podemos 

perceber, então, que se implanta no cotidiano dos sujeitos e reverte-se em 

estratégias que se materializam pelo grupo inteiro, podendo, assim, ser qualificado 

como um sub ou micropoder. 262 

Ainda nessa base conceitual, temos que o poder: 

Não é algo que se possa dividir entre aqueles que possuem e o 
detém exclusivamente e aqueles que não possuem e lhe são 
submetidos. O poder deve ser analisado como algo que circula, 
ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está 
localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é 
apropriado como riqueza ou bem263. 

 

Aqui acreditamos ser importante entrar com um conceito 

fundamental em Foucault, para que possamos entender como se desenvolve o 

acionamento dessas estratégias que visam cooptar indivíduos e suas 

multiplicidades: o conceito de governamento. Para o autor, a noção de 

governamento diz respeito a como o poder se exerce:  

Aquilo que define uma relação de poder é um modo de ação 
que não age direta e imediatamente sobre os outros, mas que 
age sobre sua própria ação. Uma ação sobre a ação, sobre 
ações eventuais, ou atuais, futuras ou presentes264. 

 

Podemos entender, então, que, para Foucault, exercer o poder é 

orientar condutas, em procedimento que visa estruturar o possível campo de ação 

alheia, mas não deve ser entendido como essencialmente emanado de um órgão 

central e absoluto, como o Estado265.  Devemos compreender essa nova dinâmica 

das relações de poder tendo como pressuposto a idéia de que o espectro social é 

permeado por inúmeros focos de poder. 

 O Estado, a prisão, o hospital, a família, os partidos políticos, as 

universidades, as repartições, enfim, todos os locais constituem microespaços em 
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que as relações de poder se manifestam e vão se mostrando necessárias à 

sustentação das estruturas e das instituições266. 

Para Bertero, o poder pode ser interpretado como elemento que 

compõe a cultura de uma organização, com faculdade de modelar, sancionar e 

mesmo transformar esta cultura267.  Cultura organizacional, no dizer de Schein268, 

consiste em um conjunto de valores considerado por determinado grupo válido o 

suficiente para interiorizá-lo como hábil a resolver seus problemas de adaptação e 

integração. 

Nesse diapasão, percebemos que as práticas de relações de poder 

podem ser desencadeadas pelas diversas situações cotidianas.  Nas Varas federais 

onde se encontram em exercício dois magistrados, notamos uma espécie de guerra 

silenciosa entre o Juiz Federal e o Juiz Federal Substituto, que nos parece 

influenciar negativamente os serviços da Secretaria. 

Em uma necessidade mútua de demonstração de poder, o Juiz 

Federal procura deixar evidente que o controle administrativo da Vara é seu e 

mostrar que o conhecimento acumulado e a rede de relacionamentos advindos com 

a antigüidade são impositivos de respeito, enquanto o Juiz Federal Substituto tenta 

demonstrar superioridade de práticas e aproveita as ausências do titular para tomar 

decisões administrativas que fogem à sua competência habitual. 

Tecendo uma análise foucaultiana, verificamos que esses embates 

nada mais são que lutas pessoais contra as formas de sujeição, submissão e 

subjetivação, ou seja, contra “aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e o submete, 

deste modo, aos outros”269.  

Em regresso ao pensamento de Bourdieu270, temos que são pelejas 

travadas entre pensamentos hegemônicos que tentam instituir determinadas formas 

de ser e estar no mundo, ou seja, verdadeiras lutas de poder para ascensão em seu 

campo. 
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Em suma, vemos que os magistrados, cada um a sua maneira, 

procuram exercer seus poderes e micropoderes como reconhecimento de sua força 

dentro do campo jurídico. 

Essa é a forma, por eles considerada legítima, de enfrentamento 

efetivo às resistências apresentadas pelos demais agentes contra as concretizações 

dos objetivos pessoais de preservação (por parte do Juiz Federal) e modificação 

(por parte do Juiz Substituto) de suas situações na estrutura do Poder Judiciário, e o 

conseqüente reconhecimento em outros espaços sociais. 
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3. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO: UMA AVALIAÇÃO NA 5ª REG IÃO 

 

 

BASES EPISTEMOLÓGICAS 

 

Para enfrentarmos os grandes desafios contemporâneos da 

humanidade, é primordial a construção de um saber interdisciplinar, que busque, em 

suas divergências, a harmonia.  Para a interdisciplinariedade, a relação entre os 

diversos campos disciplinares é indispensável para o estudo do universal e dele não 

tem como se separar. 

Para nós, esse é um dos pilares dos estudos sobre Gestão Pública, 

que procura, através da interdisciplinariedade, construir um saber que vá além da 

dicotomia imposta pelo positivismo entre teoria e prática. Procuramos fazer ciência a 

partir de lineamentos práticos, respeitando a teoria como elemento que leva ao 

conhecimento, e não como o próprio. 

Talvez o positivismo garanta conforto aos envolvidos nas etapas 

construtivas do conhecimento, mas lembramos a analogia feita por Deleuze entre a 

teoria e uma caixa de ferramentas, em diálogo com Foucalt: 

 [...] é preciso que sirva, é preciso que funcione. E não para si 
mesma. Se não há pessoas para utilizá-la, a começar pelo 
próprio teórico que deixa então de ser teórico, é que ela não 
vale nada ou que o momento ainda não chegou. Não se refaz 
uma teoria, fazem-se outras; há outras a serem feitas271.  

 

No mesmo sentido, aprendemos com Morin272 que, “uma teoria só 

realiza seu papel cognitivo, só ganha vida com o pleno emprego da atividade mental 

do sujeito”273. 

Nessa perspectiva, coube a nós fazer com que os meandros que 

permeiam a relação entre Juízes federais e Juízes federais substitutos da 5ª Região 

                                                 
271 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 24. ed. São Paulo: Graal, 2007. p. 71. 
272 MORIN, E. Ciência com consciência. 4. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 
273 Ibidem. p. 355. 
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se tornem mais legíveis à percepção comum, no intuito de que a compreensão da 

realidade social gere soluções para as dificuldades nela observadas. 

Para alcançarmos nosso intento, tomamos por base a sociologia 

reflexiva de Bourdieu274, a partir de suas noções de habitus e campo, usadas como 

ferramentas conceituais para o entendimento de que as escolhas individuais são 

fruto de uma relação simbólica, que obedece a lógica interna de cada campo. 

Outrossim, temos a contribuição de Foucault275 no sentido de 

compreender o poder não como algo estabelecido ou imputável, de que se pode 

apropriar, mas como uma relação, de natureza efêmera, desencadeada por 

situações cotidianas. 

Nesse contexto, ficamos livres para recriar intelectualmente toda a 

riqueza e complexidade das teorias de Bourdieu e Foucault, que, a priori, poderiam 

suscitar certo receio por parte de pesquisadores ligados às Ciências Aplicadas, 

como a comunidade científica insiste em classificar a Gestão Pública, por não se 

aterem aos critérios de linearidade característicos desse campo disciplinar. 

Foram, ainda, aplicados métodos de dedução e indução, 

concomitantemente, o que significa afirmar uma interpretação dialética do objeto de 

estudo, inserido no tempo tríbio, no dizer de Gilberto Freyre276, porque buscamos 

imprimir um caráter dinâmico ao tempo, em uma espécie de fusão de épocas, no 

intuito de que futuro e passado sejam constantemente rearticulados por meio de 

modificações no presente, isto é, analisamos o presente, a partir do passado, com 

proposições otimizadoras para o futuro.  

Ressaltamos, aqui, que embora o tempo tríbio, no Brasil, tenha sido 

incorporado apenas como uma visão freyriana, esta é uma compreensão do tempo 

histórico elaborada por Cícero277, para quem se aprendermos com o passado, 

conseguiremos reordená-lo a ponto de inventarmos o futuro por nós desejado e, 

assim, usufruir o presente e gozar a vida. 

                                                 
274 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
275 Op. Cit. 
276 FREYRE, G. Ordem e Progresso. 3ª Ed, Rio de Janeiro: José Olympio, tomo I e II, 1974. 
277 CÍCERO, M.T. Saber envelhecer seguido de A Amizade. Porto Alegre: L&PM POCKET, 2006. 
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Devemos, contudo, ficar atentos ao processo de construção do 

conhecimento científico, pois, por unir opções teóricas a técnicas empíricas, no dizer 

de Bourdieu, 

é um trabalho de grande fôlego, que se realiza pouco a pouco, 
por retoques sucessivos, por toda uma série de correções, de 
emendas, sugeridos por o que se chama ofício, quer dizer, 
esse conjunto de princípios que orientam as ações ao mesmo 
tempo minúsculas e decisivas278.   

 

Percebemos, assim, que pela própria característica da ciência, 

falível e contingencial, sua edificação tem na teoria e no método componentes 

indispensáveis.  O método, todavia, tem o condão de romper paradigmas.  Por essa 

razão, devemos ponderar novamente os ensinamentos de Morin279, para quem o 

método deve se submeter à realidade, e não à realidade ao método.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Para a caracterização deste estudo, convém considerar que há 

várias taxionomias de pesquisa, conforme os critérios utilizados pelos autores.  

Distinguimos, aqui, os dois critérios básicos indicados por Vergara280: os fins e os 

meios.  

Pela complexidade demandada para o alcance dos objetivos 

propostos, quanto aos fins, este estudo reveste-se de caráter exploratório, descritivo, 

metodológico e intervencionista. 

É exploratória porque tratamos de um tema raro no que diz respeito 

a investigações acadêmicas, tanto quanto por sua natureza propositiva que, até 

onde foi estudado, é absolutamente inédita.  No dizer de Zaffaroni apud Dallari281, 

“investigar sociologicamente os juízes ou analisar sua função sob a perspectiva 

política, com freqüência se considera pouco menos que um desacato”.  Essa talvez 
                                                 
278 Op. Cit. p. 27. 
279 Op. Cit. 
280 VERGARA, S.C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
281 DALLARI, D.A. O Poder dos Juízes. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 29-30. 
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seja a razão da pouca freqüência de trabalhos sobre o tema. 

Esse tipo de pesquisa proporciona o contato com pessoas 

possuidoras de informações ou experiência prática acerca do objeto da investigação, 

possibilitando a “descoberta de práticas ou diretrizes que precisam modificar-se e na 

elaboração de alternativas que possam ser substituídas”282.    

Essa possibilidade faz com que o estudo também adquira o cunho 

de intervencionista porque ambiciona modificar a realidade estudada ao propor 

resoluções de problemas e não apenas explicações para os mesmos.  

Segundo Oliveira, “os estudos descritivos dão margem também à 

explicação das relações de causa e efeito dos fenômenos”.  Com isso, uma vez que 

a natureza dissertativa do trabalho implica justificar e estabelecer correlações entre 

variáveis, podemos, ainda, classificá-lo como descritivo. 

Encerramos a classificação quantos aos fins qualificando nossa 

investigação, ainda, como metodológica, por possuir instrumentos de captação da 

realidade, necessariamente associados a “caminhos, formas, maneiras, 

procedimentos para atingir determinado fim”283. 

Seguindo a taxionomia inicial284, é igualmente possível para nós 

identificar o estudo quanto a seus meios, ou seja, tendo por alicerce os 

procedimentos técnicos empregados.  Obtemos, assim, uma pesquisa de campo, 

documental e bibliográfica. 

Realizamos uma pesquisa de campo porque implicou na coleta e 

sistematização de dados empíricos e aplicação de questionários e entrevistas semi-

estruturadas.  Adotamos esse delineamento, pois, para Gil: 

Como é desenvolvido no próprio local em que ocorrem os 
fenômenos, seus resultados costumam ser mais fidedignos.  
Como não requer equipamentos especiais para a coleta de 
dados, tende a ser mais econômico.  E como o pesquisador 
apresenta nível maior de participação, torna-se maior a 
probabilidade de os sujeitos oferecerem respostas mais 
confiáveis285.  

                                                 
282 OLIVEIRA, S.L. Tratado de Metodologia Científica. 2 ed. São Paulo: Pioneira, 1999. p.134. 
283 VERGARA, S.C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 
47. 
284 Ibidem. 
285 GIL, A.C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 53. 
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Outrossim, podemos classificar a pesquisa realizada como 

documental, porque foram analisadas variadas fontes primárias, a exemplo de anais, 

regulamentos, ofícios, relatórios, leis, provimentos, resoluções, estatísticas e 

instruções normativas das diversas instituições envolvidas. 

Sistematizamos, de igual forma, conhecimento extraído de livros, 

artigos, monografias, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de mestrado e 

trabalhos de conclusão de curso, o que faz com que o estudo possa ser reputado 

como bibliográfico. 

Devemos ter cuidado para não confundir esses dois últimos tipos, 

mormente na verificação do que diz respeito à natureza das fontes.   Boa explicação 

parte de Gil: 

Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente 
das contribuições dos diversos autores sobre determinado 
assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 
ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa286.  

 

Em outras palavras, o levantamento documental é realizado em 

registros gráficos, sobre assuntos específicos, conservados por órgãos ou pessoas, 

enquanto o bibliográfico busca “conhecer as diferentes formas de contribuição 

científica que já se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno”287.  

Associado ao primeiro nível de pesquisa, foi utilizado o Desenho de 

Estudo de Caso que, de acordo com Yin288, na atualidade é encarado como o 

delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno dentro de seu 

contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

percebidos. 

                                                 
286 Ibidem. p. 45. 
287 OLIVEIRA, S.L. Tratado de Metodologia Científica. 2 ed. São Paulo: Pioneira, 1999. p. 119. 
288 YIN, R. K.. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
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Para a devida complementação do estudo, foi utilizada a Etnografia 

que, segundo Geertz289, é descrever densamente, o que significa dizer, analisar e 

interpretar o evento, considerando todo seu arcabouço significativo e conceitual, 

através da observação participativa de alguém inserido no espaço social.  

O autor diz, ainda, que: 

fazer etnografia é como tentar ler um manuscrito estranho, 
desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas 
e comentários tendenciosos, escritos não com os sinais 
convencionais do som, mas como exemplos transitórios de 
comportamento modelado290. 

 

A etnografia permite a análise compreensiva das normas, idéias e 

comportamentos que regem o campo, bem como a relação entre os agentes e entre 

estes e a realidade exógena.  Para Geertz291, essa interpretação participativa nos 

permite mergulhar na dimensão simbólica das ações e interações dos indivíduos de 

maneira microscópica, com o que conseguimos um aprofundamento nas 

especificidades, uma leitura do discurso pelos olhos de quem o lê. 

Com isso, o conhecimento pode ser construído através da 

compreensão, tendo por trunfo a captação de significados particulares, de 

excedentes desses, inclusive, que nenhum outro método consegue alcançar ou 

domesticar, no dizer de Oliveira292.  

Nesse contexto, muito foi documentado a partir de observações 

pessoais, abalizadas por 16 anos de exercício profissional na Justiça Federal de 

primeiro grau, com prática em unidades gerenciais com estruturas distintas, 

concebidas com núcleo uno ou com núcleos separados para cada magistrado. 

Essa experiência nos oportunizou perceber as dissensões e o 

contraste entre os períodos de convivência com um e dois juízes, e reforça a 

tentativa de registrar e dar densidade a investigação daquilo que não decorre de 

análise de documentação material, ou seja, de como compreender a cultura e os 

intradiscursos que permeiam as relações entre os magistrados. 

                                                 
289 GEERTZ, C. A Interpretação da Cultura. Rio de janeiro, 1978. 
290 Ibidem. p. 20. 
291 Ibidem. 
292 OLIVEIRA, R. C. O lugar (e em lugar) do método. Brasília: Mimeo, 1995.(Série Antropologia, 190). 
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Para a construção do cenário, tomamos por universo da pesquisa de 

campo o corpo funcional permanente da área-fim da Justiça Federal de Primeiro 

Grau da 5ª Região, que inclui Juízes Federais, Juízes Federais Substitutos e 

servidores efetivos com lotação em Vara Federal. 

A amostra foi delimitada por acessibilidade293, através de convite à 

participação voluntária, entregue pessoalmente aos servidores e magistrados 

lotados na Seção Judiciária de Sergipe; e por meio eletrônico aos servidores e 

magistrados lotados nas Seções dos Estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco, 

Paraíba e Rio Grande do Norte, bem como nas Varas interiorizadas de Sergipe.  

Há 149 magistrados em exercício na primeira instância da 5ª 

Região, sendo que 77 são Juízes Federais e 72, Juízes Federais Substitutos. Foram 

respondidos 44 questionários, o que representa 29,53% do total de magistrados, e 

uma margem de erro amostral de +/- 12%. 

Os servidores são representados pelos cargos de Analista Judiciário 

(nível superior) e Técnico Judiciário (nível médio).  Obtivemos respostas de 165 

servidores, representando 11% do universo global de 1.501 servidores e margem de 

erro de +/- 4%. 

 O método utilizado na pesquisa foi o da comunicação que, no dizer 

de Mattar294 “consiste no questionamento, oral ou escrito, dos respondentes, para a 

obtenção do dado desejado, que será fornecido por declaração, oral ou escrita, do 

próprio”. 

O instrumento aplicado para a coleta de dados referentes à 

percepção dos servidores consistiu em um questionário/inventário composto por 

questões fechadas, construídas através da operacionalização de variáveis inerentes 

ao tema, conforme Apêndice A; enquanto para a coleta de dados referentes à 

percepção dos magistrados, utilizamos questionário com perguntas abertas, 

enxergável no Apêndice B. 

Em face da preferência majoritária pelo anonimato, para preservar a 

identidade dos juízes sem perder a contribuição conteudística por eles dada, os 

questionários foram enumerados com algarismos romanos, ficando os juízes 

                                                 
293 VERGARA, S.C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
294 MATTAR, F. N. Pesquisa de Marketing: metodologia e planejamento. São Paulo: Atlas, 2001. p. 67. 
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federais designados como JF I a JF XX, e os juízes federais substitutos, como JFS 

XXI a JFS XLIV. 

Também no intuito de preservação da anonímia, os questionários 

respondidos pelos servidores foram ordenados por numeração arábica, identificados 

de 01 a 165. 

Destacamos que, em que pese a divulgação de todos os cuidados 

tomados para resguardar a privacidade dos pronunciamentos e garantir a ampla 

liberdade de expressão, a temática abordada suscitou refração de muitos servidores 

em participar, por temor de ferir suscetibilidades.  Além disso, foi perceptível a 

cautela de muitos magistrados ao tratar do assunto, embora reconheçam a 

importância do mesmo, o que implicou no uso de subterfúgios para não participação 

e até algumas manifestações de descaso e desincentivo. 

A ampla extensão territorial da 5ª Região e a falta de suporte 

financeiro que permitisse a realização de visitas a todas as unidades que a 

compõem, impediu que efetuássemos trabalho de sensibilização que alterasse os 

posicionamentos acima indicados.  Esse fato, embora não tenha comprometido o 

resultado do trabalho, diminuiu sensivelmente a amostra e, junto com a dificuldade 

de dedicação mais profunda à pesquisa bibliográfica e documental, fruto da não 

disponibilidade de maior tempo ocasionada por razões profissionais,  configuraram 

as grandes limitações da pesquisa.   

Foram, ainda, realizadas entrevistas semi-estruturadas com a 

senhora Gláucia Mattos, servidora da Secretaria de Ensino do CEJ/CJF e uma das 

responsáveis pelo desenvolvimento e implantação do Plano Nacional de 

Aperfeiçoamento dos Magistrados da Justiça Federal – PNA; e com a Juíza Federal 

Carla Evelize Justino Hendges, Vice-presidente, na 4ª Região, da Associação dos 

Juízes Federais do Brasil – AJUFE, e em exercício da Presidência, quando do nosso 

encontro. 

Para essas entrevistas, utilizamos como roteiro as questões 

aplicadas aos magistrados, acrescidas de indagação quanto a perspectivas 

institucionais para a discussão levantada. 

Os dados quantificados foram tabulados através do pacote 

estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), ferramenta também 
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utilizada para o cruzamento de variáveis consideradas relevantes; e, para a 

formulação dos gráficos, foi utilizada a planilha eletrônica Excel for Windows.  Os 

qualitativos foram submetido a análise de conteúdo. 

O resultado desse tratamento é a que nos dedicaremos a seguir. 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os questionários foram estruturados levando em consideração duas 

variáveis básicas, concernentes ao perfil dos respondentes e aos pontos fortes e 

francos do ambiente onde atuam dois magistrados. 

Com relação ao perfil dos servidores, temos a indicação do cargo 

ocupado e o tempo de serviço, assim dispostos: 

Tabela nº 1 – Perfil dos servidores 
Cargo  

 F.A F.R 
Não Respondeu 14 8,5% 
Analista Judiciário 50 30,3% 
Técnico Judiciário 101 61,2% 
Total 165 100,0% 

Tempo de Exercício  
  F.A F.R 

Não Respondeu 14 8,5% 
Abaixo de 10 anos 67 40,6% 
Acima de 10 anos 84 50,9% 
Total 165 100,0% 

Já trabalhou em Vara onde estivessem em exercício d ois Juízes?  
  F.A F.R 
Não Respondeu 9 5,5% 
Sim 154 93,3% 
Não 2 1,2% 
Total 165 100,0% 

Fonte: Elaboração própria.  
 

Verificamos a predominância de ocupantes do cargo de Técnico 

Judiciário e de servidores com mais de dez anos de exercício, com maioria 

esmagadora já tendo exercido suas atribuições em unidades onde havia a presença 
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de dois magistrados.  Percebemos essa configuração como muito salutar para a 

confiabilidade dos resultados, pelas seguintes razões: 

a) Os Técnicos Judiciários representam o maior número de cargos 

existentes na Justiça Federal e, entre aqueles lotados em Varas, a maioria exerce 

suas atribuições nas secretarias, ao contrário dos Analistas Judiciários que, por se 

ocuparem cargo de nível superior, geralmente são aproveitados nas assessorias dos 

juízes, onde a estrutura, predominantemente individualizada, pode dificultar a 

percepção da existência de dificuldades oriundas da atuação de dois magistrados na 

mesma Vara.  

b) O maior tempo de serviço oportuniza a experiência em várias 

realidades, em lapsos temporais distintos, o que, muitas vezes, reveste o indivíduo 

de uma percepção mais densa quanto às vantagens e desvantagens de cada 

configuração estrutural.  Além disso, nos últimos dez anos houve significativo 

aumento de cargos de Juiz Federal e Juiz Federal substituto, cuja quantidade mais 

que dobrou, conforme observamos no quadro que segue: 

 
Quadro nº 02: Evolução do Quantitativo de Cargos de Juízes Federais e Juízes Federais 
Substitutos. Período: 1966 a 31/12/2007. 
 

 
Cargos de Juízes criados por 

ano 
Cargos de Juízes criados 
Total acumulado por ano 

 

Ano 
JF JFS Total no 

ano JF JFS Total 
Acumulado  

 1966 44 44 88 44 44 88 
 1971 11 11 22 55 55 110 
 1980 2 0 2 57 55 112 
 1982 38 0 38 95 55 150 
 1983 21 0 21 116 55 171 
 1987 76 30 106 192 85 277 
 1990 2 2 4 194 87 281 
 1991 16 202 218 210 289 499 
 1992 108 109 217 318 398 716 
 1998 102 85 187 420 483 903 
 1999 100 100 200 520 583 1103 
 2003 183 200 383 703 783 1486 
 
Obs.: Não houve criação de cargos para juiz nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. 
Fonte: Estatísticas do CJF295 
  

                                                 
295 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Estatísticas da Justiça Federal. Disponível em: 
<http://daleth.cjf.jus .br/atlas/Internet/EVOLCARGPORANO.htm>. Acesso em: 23 mai. 2009. 
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Em que pese a conveniência dessa menção temporal, quanto ao 

perfil dos magistrados foi traçado apenas o indicador do cargo ocupado, pois o 

tempo de judicatura não modifica a posição ocupada na estrutura organizacional, 

não se nos mostrando relevante para a análise pretendida.  

 

Tabela nº 02: Perfil dos magistrados 

Cargo  
 F.A F.R 

Não Respondeu 0 0,0% 
Juiz Federal 20 45,5% 
Juiz Substituto 24 54,5% 
Total 44 100,0% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Observamos certa simetria nas representatividades, o que era 

esperado, em face da compatibilidade no número de cargos que, na 5ª Região, 

estão assim dispostos: 

 

Quadro nº 03: Cargos de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto na 5ª Região em 31.05.2009 
 

Cargos de JF Cargos de JFS Total Seção 
Judiciária  Existentes Providos Vagos Existentes Providos Vagos Existentes Providos Vagos 

PE 24 24 - 24 21 3 48 45 3 
AL 8 7 1 8 6 2 16 13 3 
CE 21 21 - 21 20 1 42 41 1 
PB 10 10 - 10 9 1 20 19 1 
RN 9 8 1 9 9 - 18 17 1 
SE 7 7 - 7 5 2 14 12 2 

Total 79 77 2 79 70 9 158 147 11 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do TRF5 e Seções Judiciárias. 
 

O preenchimento das vagas de Juiz Federal Substituto depende de 

aprovação em concurso público de provas e títulos, cuja realização já se encontra 

em andamento.  As vagas de Juiz Federal são ocupadas através da promoção de 

Juízes Federais Substitutos, obedecendo aos critérios de antiguidade e 



 100 

merecimento, alternadamente296. 

Com a ocupação de todas as vagas, a promoção só é possível em 

curto ou médio prazo se novas Varas forem abertas.  Em caso contrário, o 

surgimento de uma vaga dependerá de fatos de rara ocorrência, como a morte ou 

aposentadoria de um Juiz Federal, considerando que a magistratura é carreira 

obstinadamente buscada, geralmente por vocacionados que dela não mais sairão, 

salvo compulsoriamente. 

Percebemos, assim, a possibilidade de permanência ad eternum no 

cargo, pois, se houver paralisação na criação de varas federais, é provável que haja 

Juízes substitutos que jamais cheguem a ser promovidos.  Essa estagnação vai de 

encontro ao significado do termo carreira, uma vez que falar em carreira profissional 

pressupõe que a ascensão dentro da mesma é uma possibilidade tangível, com 

obediência a requisitos que não podem depender apenas de fatores imprevisíveis.  

Essa circunstância é determinante para que os Juízes Federais 

Substitutos se mobilizem e atuem em prol de modificações nas suas posições no 

campo organizacional.  Temos, então, o desenvolvimento de um trabalho político de 

construção de uma representação coletiva, ou seja, no dizer de Bourdieu297, a 

formação de uma classe social. 

As atribuições gerenciais, conferidas com exclusividade ao Juiz 

Federal, colocam-no em superior posição de hierarquia em relação ao Juiz 

substituto, já que este deve se submeter às configurações e procedimentos 

adotados por aquele para a secretaria, em que pese dotados de iguais 

competências judicantes e mesmas prerrogativas funcionais. 

Percebemos que o grupo social formado por JFS, no intuito de 

fortalecimento conjunto e modificação da posição ocupada, estabelece regras e 

valores próprios, criando um subcampo298 dentro do campo jurídico, configurado 

pela Vara.  Com isso, passa a tentar demonstrar superioridade de práticas 

funcionais, com vistas a estabelecer relações simbólicas que o ajudem a impor suas 

concepções.  

                                                 
296 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Resolução nº 001, de 20 de fevereiro de 2008. Disponível em: 
<http://daleth2.cjf.gov.br/download/res001-07.pdf >. Acesso em: 23 mai. 2009. Vide art. 22. 
297 BOURDIEU. P. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama, 1997. 
298 Idem. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1982.  
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Por seu turno, o grupo dos JF também configura uma classe distinta 

que, movida pelo interesse, deseja a preservação da estrutura e, para isso, busca 

coibir qualquer estratégia utilizada pelo JFS para alteração da mesma, criando 

regras próprias para auto-preservação. 

Assim, os grupos se digladiam, cada um para impor sua visão de 

mundo, travando as lutas simbólicas, inseridas em um universo de violência 

simbólica, definidas por Bourdieu299.   Como sabemos que essas lutas muitas vezes 

ocorrem de maneira inconsciente, através de estratégias de reprodução de um 

habitus já internalizado300, procuramos saber se os magistrados percebem a 

existência de algum tipo de conflito entre os mesmos, ao que obtivemos 

esmagadora maioria de respostas positivas, conforme gráfico a seguir: 

 

Gráfico nº 01: Percepção dos magistrados da existência de conflito entre eles  
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: O (a) senhor (a) detecta algum 
tipo de conflito entre Juiz Federal e Juiz Federal Substituto? 

 

Ressaltamos que, para uma melhor representação gráfica, como o 

questionário aplicado para os magistrados foi composto de perguntas que permitem 

resposta aberta, classificamos como sim e não as respostas incisivas, com indicação 

clara do posicionamento do respondente, e como depende as respostas com caráter 

evasivo ou elucubratório, mesmo que seja perceptível sua tendência positiva.  

                                                 
299 BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
300 Idem. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
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Nessa seara não decisiva, encontramos geralmente respostas 

ligadas à conflituosidade inerente à natureza humana, a exemplo das seguintes: 

JF III – Em todo relacionamento humano há conflito, por mais 
sutil que seja.  O segredo é tentar contornar da melhor forma 
possível e trabalhar para evitar as causas geradoras. 

 

JF XIII – Às vezes isso existe, muito em função de problemas 
de temperamento e não por conta da posição de cada qual; 

 

Outras vinculam a existência de conflito à não observância de limites 

impostos a cada grupo.  Destacamos, nesse caso, as seguintes respostas: 

JF VII – Em toda instituição há limites, se não de hierarquia , 
de convivência mesma, que devem ser respeitados quando 
presentes, de modo que conflitos só existem quando os limites 
não são observados. (grifo nosso) 

 

JFS XXXII – A relação entre os Magistrados de uma mesma 
Vara, mesmo amistosa e não maculada por qualquer incidente, 
se sustenta em uma linha tênue que pode ser rompida a 
qualquer tempo e por razões que, a princípio, não deveriam 
ensejar conflito, como, p.ex., a modificação por um Juiz de uma 
decisão liminar prolatada por seu colega durante afastamento 
deste, ainda que fundamentadamente.  O ponto nodal de 
qualquer desconforto desse naipe aparentemente é a 
concepção de que a maior abrangência da competência 
administrativa do Juiz Federal (Titular) dentro da estrutura da 
Vara repercute em concepção de superioridade  deste, 
inclusive no plano jurisdicional, quanto ao Juiz Federal 
Substituto. (grifo nosso) 

 

Percebemos, nessas duas respostas, o emprego de expressões que 

tendem a colocar o Juiz Federal em patamar superior que o Juiz Federal Substituto.  

Sabedores de que, legalmente, essa situação é inexistente, verificamos aqui como o 

fato de deter o atributo administrativo carrega o JF de capital simbólico, em mostra 

evidente de como se dá o processo de legitimação da estrutura incorporada e o   

reflexo das transfigurações simbólicas das diferenças301.  

As respostas negativas são sucintas, sem muitas explicações, 

                                                 
301 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
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enquanto as positivas denotam que os conflitos detectados são, invariavelmente, 

desencadeados por divergências no que concerne à condução dos procedimentos 

cartorários, mormente pelo fato, descrito por 16 dentre os 33 magistrados que 

responderam positivamente a indagação, de que poucas são as tentativas de 

estabelecimento de participação mútua na definição de procedimentos.   Há 

respostas bem contundentes, como as abaixo transcritas: 

JF VIII - Sim, principalmente quando o Juiz Substituto, 
esquecendo a transitoriedade de sua permanência na Vara, 
toma atitudes que extrapolam o limite de suas atribuições, 
como ceder servidores ou destituí-los de função comissionada, 
aproveitando-se de afastamentos legais do Titular.  O 
Substituto consciente, ao querer efetuar esse tipo de  
procedimento, deveria passá-lo pelo crivo do Juiz Titular da 
Vara. 

 

JFS XL - Geralmente há conflitos quando alguns Juízes 
Titulares agem como “senhores feudais” de suas unidades 
jurisdicionais, impondo ao Juiz Substituto as determinações e 
diretrizes unilateralmente por eles eleitas, sem dar aos colegas 
qualquer poder de contribuição/opinião sobre aquilo que 
reputam ser mais adequado para o bom andamento dos 
serviços. Além disso, há Juízes Titulares que vão além. Tratam 
os Juízes Substitutos como se fossem inferiores, e adotam 
medidas arbitrárias como: destinar ao Substituto o pior 
mobiliário da vara; impedir que os servidores da Secretaria 
adentrem em seu Gabinete; determinar que os servidores da 
Secretaria só façam conclusão de um determinado número de 
processos/mês, etc. 

 

Em retorno a Bourdieu302, verificamos o acionamento de estratégias 

que visam acúmulo de capital simbólico como forma de desenvolvimento pessoal, 

em verdadeiras lutas de poder.  Como esse capital, no campo jurídico, está ligado a 

signos representativos de prestígio, temos que cada Juiz busca, no subcampo a que 

está vinculado, estruturar o possível campo de ação alheia, através da cooptação de 

servidores e orientação de suas condutas, ou seja, no dizer de Foucault303, do 

exercício de um micropoder. 

Esse poder é exercido com tanta sutileza que, na maioria das vezes, 

                                                 
302 Ibidem. 
303 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 24. ed. São Paulo: Graal, 2007. 
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não é percebido por quem está a ele submetido, estabelecendo-se através de 

relações mútuas de força, que se difundem em todo o grupo social e são 

implantadas no cotidiano dos indivíduos, evidenciando, assim, o caráter não 

repressivo de que se pode revestir o poder304.  

Tanto o é, que não há homogeneidade na percepção de servidores e 

magistrados quanto à existência dos conflitos entre os magistrados.  Em análise aos 

gráficos representativos das respostas dos servidores às indagações sobre as 

relações entre magistrados, percebemos o contraste dos resultados. 

Para melhor entendimento dos gráficos relativos às percepções dos 

servidores, convém registrar que os participantes, no instrumento de coleta de 

dados, atribuíram a graduação de 1(um) a 5(cinco) para cada questão, conforme a 

discriminação abaixo: 

• O grau 1 correspondeu à Não Percepção – NP; 

• O grau 2 correspondeu à Discordância Total – DT; 

• O grau 3 correspondeu à Discordância – D; 

• O grau 4 correspondeu à Concordância - C; e 

• O grau 5 correspondeu à Concordância Plena – CP. 

 

Com essa compreensão, obtivemos os seguintes resultados: 

Gráfico nº 02: Percepção dos servidores sobre existência de conflito entre Juízes  
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: A relação entre Juízes é 
conflituosa? 

                                                 
304 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 24. ed. São Paulo: Graal, 2007. 
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Gráfico nº 03: Percepção dos servidores sobre existência de competição entre Juízes.  
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: Percebe-se competição entre 
os magistrados? 

 

E, ainda, acerca da sobreposição de poderes: 

 

Gráfico nº 04: Percepção dos servidores sobre disputa de poder entre Juízes.  
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: Percebe-se disputa de poder 
entre os magistrados? 

 

Em análise concomitante, percebemos certa similitude de freqüência 
nas respostas dos servidores, com relação às três questões formuladas.  As 
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percepções, porém, são divergentes das dos magistrados, uma vez que verificamos 
maior freqüência na discordância de existência do conflito entre estes, com 
predominância da não percepção quanto aos outros fenômenos interligados.  O 
contraste também pode ser visto no que concerne à sobreposição de poderes, eis 
que os Juízes assim se manifestaram: 

 

Gráfico nº 05: Percepção dos magistrados da existência de sobreposição de poder entre 
eles. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: Existe sobreposição de poder 
entre Juiz Federal e Juiz Federal Substituto? 

 

Nesse diapasão, observamos que os conflitos elencados decorrem 

de dissensos ligados à esfera administrativa, implicados diretamente com as 

atribuições de cada grupo, o que significa dizer, que a existência do conflito está 

intimamente ligada às relações de poder estabelecidas.  Trazemos ao exame 

algumas falas dos magistrados com relação à sobreposição de poderes: 

JF VI – Se não existir a harmonização entre os procedimentos 
administrativos, bem como nas rotinas e mesmo na forma de 
condução dos processos (não se está a falar aqui do conteúdo 
das decisões), haverá sobreposição e tal acarretará possível 
desarmonia no serviço. 

 

JF XIX – Existe, na medida em que não há respeito às 
decisões e posturas do outro e, sempre que algum magistrado 
se afasta, seja titular ou substituto, aproveita-se para modificar 
tudo que não esteja em conformidade com o entendimento 
pessoal. 
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JFS XXVIII - Na teoria, não, uma vez que a administração da 
Vara cabe ao titular; na prática, sim, já que o substituto também 
tem juízo crítico, muitas vezes discorda de decisões do titular 
que o afetam e a Vara acaba ficando bicéfala. 

 

JFS XL - Legalmente não. Mas como as funções da Secretaria 
são de livre nomeação e exoneração pelo Juiz Titular, este, 
quando não tem um espírito cooperativo e voltado para o bom 
andamento dos serviços, acaba por exercer um poder 
unilateral, absoluto e irrestrito sobre os trabalhos da vara, o que 
acaba por prejudicar sobremaneira a atuação do Juiz 
Substituto. Não raros são os casos em que o Substituto, nada 
obstante independente para manifestar seu entendimento em 
cada processo, tem que se avassalar às orientações de 
andamento de processos na Secretaria adotados pelo Titular 
(ex: o Juiz Titular determina quantas audiências a Secretaria 
pode marcar para o cada Magistrado da Vara ao mês) 

 

No sentido de não existência da sobreposição, temos que: 

 

JF XIII – Não, muito embora a administração da secretaria 
facilite bastante ao Juiz Titular a condução dos trabalhos. 

 

JF XIV – Ao Juiz Federal cabe a gestão da Vara, razão pela 
qual toda a parte administrativa é de sua responsabilidade. Já 
o Juiz Substituto é responsável apenas por seu gabinete. (...) 
Com isso, ao menos em tese, não há superposição. 
Superposição haverá quando se evidenciar o indevido 
extrapolamento das atribuições. 

 

JFS XXXII – Se cada um atuar na sua respectiva esfera de 
atribuições, não, até porque as competências, sejam 
jurisdicionais ou administrativas, são bem definidas. 

 

JFS XLIII - Não exatamente sobreposição, que a meu ver 
pressupõe concorrência de poder e preponderância de um 
sujeito relativamente ao outro, como se houvesse relação 
hierárquica. O que verifico é poder exclusivo do Titular em 
restrita matéria administrativa, como a indicação de Diretor de 
Secretaria.  
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Notamos que ambos os discursos, sejam dos Juízes Titulares ou 

dos Substitutos, passam pelo reconhecimento de que as atribuições são bem 

definidas, mas que não existe a devida reverência às mesmas, ou não se as 

reconhecem como legítimas por induzirem a indicação de uma hierarquia 

inexistente. 

Com isso, embora haja um aparente respeito à alteridade, é 

perceptível o conflito da relação que, em muitos casos, beira a hostilidade e, no dizer 

de Foucault305, uma acirrada disputa entre micropoderes.   

Essa circunstância influencia os serviços da Secretaria, pois é 

natural que nesse tipo de convívio a competição acabe mais valorizada que a 

cooperação.  Verificamos que a repartição da tutela jurisdicional entre órgãos 

distintos em uma mesma unidade gerencial provoca dualidade de entendimentos e 

procedimentos que nem sempre conseguem ser postos em ação a contento. 

Corroboram para esse entendimento as percepções, tanto de 

servidores quanto de magistrados sobre a variável considerada, conforme os 

gráficos de nº 06 e 07, a seguir: 

 
Gráfico nº 06: Percepção dos magistrados da influência da lotação de dois Juízes na 
produtividade da Secretaria 
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: O (a) senhor (a) julga que a 
atuação de dois magistrados em uma mesma Vara aumenta significativamente a 
produtividade da mesma? 

                                                 
305 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 24. ed. São Paulo: Graal, 2007. 
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Gráfico nº 07: Percepção dos servidores da influência da lotação de dois Juízes na 
produtividade da Secretaria. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: Os períodos em que apenas 
um Juiz está em exercício são mais produtivos? 
 

 

Notamos que os períodos em que há um só juiz em exercício na 

Vara são considerados mais produtivos para os servidores, embora a maioria dos 

magistrados reconheça que a presença de dois magistrados aumente a 

produtividade. 

Essa incongruência se justifica porque os Juízes, na maioria das 

vezes, têm em mente somente as estatísticas de sentenças e audiências, sem 

considerar os outros serviços prestados pelo cartório, como atendimento às partes e 

confecção de expedientes diversos.  Além disso, ao efetuar o cruzamento das 

variáveis cargo e percepção da produtividade, verificamos assimetria de respostas 

entre os dois grupos de magistrados, o que pode indicar tentativa de valorização de 

cada subcampo constituído. 
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Gráfico nº 08: Cargo X Percepção de produtividade. 
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Fonte: Elaboração própria. 
 

De toda forma, os magistrados indicam que a submissão dos 

servidores a procedimentos diversos é determinante de diminuição no ritmo de 

trabalho do cartório, o que pode ser observado ao se comparar os períodos em que 

há um só Juiz Federal em exercício, conforme o gráfico nº 09, e as demais épocas. 

 
Gráfico nº 09: Percepção dos magistrados da influência da lotação de dois Juízes nas 
funções da Secretaria. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: O (a) senhor (a) enxerga 
alguma alteração nos serviços da Vara durante os períodos em que há somente um 
magistrado em exercício? 
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Nesse sentido, verificamos, nos gráficos 10 e 11, que a maioria dos 

servidores aponta para dificuldades encontradas por conta da diversidade de 

procedimentos. 

 

Gráfico nº 10: Percepção dos servidores da influência da lotação de dois Juízes nas funções 
da Secretaria. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: A diversidade de 
procedimentos diminui o ritmo de trabalho dos servidores? 
 

 
Gráfico nº 11: Percepção dos servidores da influência da lotação de dois Juízes no 
atendimento às partes. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: A existência de entendimentos 
diferentes sobre o mesmo assunto dificulta o atendimento às partes? 
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Ainda nessa perspectiva, observamos que tanto juízes quanto 

servidores atribuem o aspecto negativo apresentado ao cartório pela existência de 

dois magistrados, não a este fato em si, mas à não padronização dos procedimentos 

utilizados por ambos.  Convém transcrever alguns dos comentários tecidos sobre o 

assunto: 

Questionário 41 – A minha avaliação é totalmente positiva em 
razão de os dois juízes com os quais trabalho se entenderem 
muito bem, pois eles decidem juntos a forma de trabalho da 
secretaria, adotando sempre os mesmos procedimentos para 
ambos... 

 

Questionário 159 – Quando há possibilidade de os juízes 
padronizarem os atos e os entendimentos, a produtividade flui 
melhor. 

 

JF III – Sim, quando os entendimentos dos magistrados em 
relação à matéria não coincidem.  Como a Secretaria e a 
assessoria precisam atentar para modelos por vezes distintos, 
é natural que leve mais tempo. 

 

JF XV – Em havendo essa uniformidade de procedimentos 
entre os dois juízes da mesma Vara, a alteração que se 
observa é a ausência de uma pessoa da força de trabalho total 
da unidade. 

 

JFS XXVIII – Os serviços rendem mais, pois os servidores 
acabam trabalhando com um único norte, e não com dois. [com 
somente um magistrado] 

 

JFS XLIII - Observo um esforço por parte dos servidores para 
adequação ao esquema de trabalho do Juiz em exercício e 
vice-versa. Sem embargo do esforço, muitas vezes a 
adaptação gera algum atraso e equívocos de ambas as partes. 

 

Notamos, portanto, que há uma necessidade premente de criação 

de rotinas de trabalho que permitam a padronização de procedimentos.  Embora 

essa igualdade de método venha a ser por muitos considerada excesso de 

formalismo atribuído a burocracias, devemos ter em conta que a estrutura do Poder 

Judiciário não comporta flexibilização suficiente para ir de encontro aos benefícios 
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oferecidos pelo modelo burocrático de Weber, como maneira racional e eficiente de 

organizar pessoas e atribuições306.    

Falamos, assim, em utilização de ferramentas típicas do 

gerencialismo, para incentivar a reflexão e o uso do capital cultural de que dispomos 

para a crítica e resolução das demandas que se nos apresenta, sem abrir mão da 

autonomia funcional e do livre convencimento do magistrado.  

Remetemo-nos aos ensinamentos de Trosa307 para lembrar que a 

sociedade, cônscia de que o Estado a representa, espera da administração pública 

uma nova postura, baseada na civilidade e efetividade, e exige a excelência de seus 

serviços.  Com isso, cabe também ao Poder Judiciário, enfrentar toda a 

complexidade da função pública, através de novas abordagens de gestão. 

Ainda em análise às falas apresentadas, deparamo-nos com outro 

problema relacionado à diversidade de procedimentos em Varas onde atuam dois 

Juízes Federais: a dificuldade no atendimento às partes, tratada no gráfico nº 10.   

Sabemos que cada magistrado tem interiorizado seu conjunto de 

valores, práticas e símbolos, seu habitus, no dizer de Bourdieu308, que é reproduzido 

em suas ações e interpretações e, conseqüentemente, em seus julgados.  É 

possível e não raro que Juízes analisem diferentemente situações análogas e a 

autonomia de que gozam permite que isso aconteça. 

Registramos que nossa intenção não é questionar o Princípio do 

Livre Conhecimento do Juiz, que confere a todo magistrado liberdade para avaliar e 

valorar as provas necessárias à fundamentação de suas decisões; mas apontar para 

outro inconveniente da manutenção de dois Juízes: a dificuldade em fazer um 

cidadão comum entender o porquê de processos idênticos obterem julgamentos 

opostos, em uma mesma unidade judicial.  

Do que foi argumentado, novamente é Bourdieu309 que nos mostra 

que todas as mazelas ocasionadas pelo interesse de cada magistrado em obter 

êxito nas relações estabelecidas no campo, decorrem do resultado negativo das 

                                                 
306 WEBER, M. Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva. v. 2. Brasília: UNB, 1999. 
307 TROSA, S. Gestão Pública por resultados: Quando o Estado se compromete. Rio de Janeiro: Revan. 
Brasília: ENAP, 2001. 
308 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
309 Ibidem. 
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estratégias utilizadas, com o que os Juízes que não obtêm êxito em impor sua visão 

de mundo, acabam por se submeter à lógica imposta, inserida no conceito de 

violência simbólica. 

Com isso, o magistrado que não aceita a dominação simbólica, 

geralmente o Juiz Federal Substituto, em face de seus interesses possuírem caráter 

modificativo difícil de impor no campo jurídico, busca alocação onde possa exercer 

melhor suas potencialidades, o que acarreta alta rotatividade dos Juízes Substitutos 

e serve de entrave para o bom andamento dos serviços, já que, muitas vezes, 

ocorre sucessivamente e em curto espaço de tempo.  Além disso, essas remoções 

implicam gastos excessivos ao erário, que arca com grande parte dos custos dessas 

transferências310. 

Não estamos indo de encontro à inamovibilidade do magistrado, 

garantia constitucional que consideramos essencial para o bom desempenho da 

função judicante.  Incitamos a reflexão sobre o critério utilizado para estabelecer que 

as remoções para preenchimento de cargos vagos, e aqui incluímos também as 

remoções para exercício de função comissionada, interessam à União, a ponto 

desta se responsabilizar por seus custos, ser afeito aos princípios que regem o 

Estado Democrático de Direito ou a todo o poder simbólico de que é revestido o 

Judiciário. 

Acreditamos que, salvo as remoções para titularização, que 

configuram uma promoção e o bom desenvolvimento da carreira, as transferências 

efetuadas para atender a conveniência do solicitante, por implicar aumento de gasto 

e diminuição da produtividade, como podemos perceber através da leitura dos 

gráficos de nº 12 e 13, contraria todos os modernos conceitos de eficiência.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
310 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Resolução nº 001, de 20 de fevereiro de 2008. Disponível em: 
<http://daleth2.cjf.gov.br/download/res001-07.pdf >. Acesso em: 23 mai. 2009. Vide art. 38. 
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Gráfico nº 12: Percepção dos magistrados da influência da rotatividade de JFS. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: A rotatividade de Juízes 
Substitutos tem alguma influência nos serviços da Vara? 

 

 

Gráfico nº 13: Percepção dos servidores da influência da rotatividade de JFS. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: A rotatividade de Juízes 
Substitutos diminui a produtividade do cartório? 

 

Outro fato a se examinar é se as relações estabelecidas entre os 

Juízes exerce influência nas relações entre estes e os servidores. Quanto ao 

assunto, analisemos os gráficos nº 14 e 15. 
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Gráfico nº 14: Percepção dos magistrados sobre as relações com os servidores. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: O (a) senhor (a) verifica 
alguma mudança nas relações entre servidores e magistrados nos períodos em que há dois 
Juízes em exercício? 

 

Gráfico nº 15: Percepção dos servidores sobre as relações com os magistrados. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: A atuação de dois juízes torna 
as relações entre servidores e juízes mais tensas? 

 

Percebemos a divisão de opiniões quanto ao tema abordado, fruto 

talvez, do tabu que envolve as relações entre chefes e subordinados.  Podemos 

asseverar, porém, que sempre existe certa tensão nas relações entre servidores e 

magistrados, principalmente quando dois juízes estão em exercício na Vara. 
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O grande volume de feitos ajuizados na esfera federal torna 

necessária a delegação à Secretaria de atos processuais sem conteúdo decisório.  

Uma vez que não há quadro funcional suficiente para servir especificamente cada 

magistrado, os servidores têm que exercer suas atividades seguindo métodos 

diversos para o mesmo trabalho, como já analisado, o que muitas vezes ocasiona 

insegurança, erros e morosidade. 

Para além disso, em muitas unidades até os atos decisórios mais 

comuns são preparados pelos servidores, o que acarreta grande carga de 

responsabilidade e, no caso de dois magistrados, extrema preocupação com 

modelos e entendimentos diversos. 

Mais que à diversidade de procedimentos, os servidores são 

submetidos a essa guerra simbólica entre o Juiz Federal e o Juiz Federal Substituto 

e, muitas vezes, precisam se desdobrar para evitar maiores atritos entre os mesmos, 

circunstância que, fatalmente, influencia negativamente os serviços da Secretaria. A 

necessidade mútua de demonstração de poder configura um exercício constante de 

micropoderes311, percebido nas Seções Judiciárias da 5ª Região tanto em sua forma 

repressiva quanto na sedutora. 

Notamos, ainda, que o discurso crítico dos Juízes Substitutos ou 

mesmo algumas práticas, usados como estratégia de acumulação de capital, são 

vistos por muitos servidores como úteis às transformações consideradas apropriadas 

ou necessárias por estes, soando como revestidos de caráter inovador e modificador 

da lógica do campo, nem sempre considerada satisfatória.  Por vezes, esse 

entendimento é considerado pelo Juiz Federal como ofensivo, razão pela qual os 

servidores, por medo de represálias, tendem a omitir seus afetos e sensibilidades. 

No dizer de Bourdieu312, temos, então, uma força simbólica originária 

da credibilidade concedida aos magistrados pelos servidores, em função de 

conhecimentos e saberes estruturantes do sistema simbólico em que estabelecida a 

relação social, e que foi interiorizada ao longo dos anos de tal maneira, que já 

legitimaram a lógica do campo judicial e não mais são percebidas como violência, 

mesmo que simbólica. 

                                                 
311 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 24. ed. São Paulo: Graal, 2007. 
312 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
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Talvez por isso, mesmo reconhecendo todos os obstáculos que se 

apresentam com a lotação de dois Juízes em uma mesma Vara, os servidores 

consideram que esses são superados pelos resultados obtidos pelo exercício dos 

dois magistrados, conforme gráfico nº 16. 

 

Gráfico nº 16: Percepção dos servidores: resultados x problemas. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas à pergunta: Os resultados obtidos pelo 
exercício de dois Juízes em uma mesma vara superam os problemas ocasionados? 

 

Esse sentimento não é compactuado pelos magistrados, cuja 

esmagadora maioria defende a reestruturação da carreira, com paridade funcional 

entre Juiz Federal e Juiz Federal Substituto, que passaria a ser apenas um estágio 

inicial. 

Essa tendência repercute em todas as Regiões e já é alvo de política 

da AJUFE.  Para o Órgão313, a manutenção da hodierna configuração da 

Magistratura Federal de primeiro grau não tem base constitucional e realmente dá 

margem a conflitos, fruto de visões gerenciais diferentes, e nem sempre 

compatíveis, em uma mesma unidade. 

Por essa razão, a AJUFE instituiu, através da Portaria 09, de 

setembro de 2008, que pode ser vista no Anexo II, comissão para elaborar projeto 

                                                 
313 Em entrevista concedida pela Juíza Federal Carla Evelise Justino Hendges, no exercício da Presidência da 
AJUFE, em 22 de maio de 2009. 
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de reforma da LOJF, Lei nº 5.010/66.  Essa comissão possui dois Juízes Federais 

vinculados à 5ª Região e apresenta inclinação para, dentre outras matérias, propor 

reestruturação da carreira, com alteração na identidade de número de cargos de JF 

e JFS e na forma de como este último exercer suas atribuições 

Enquanto não ocorrem mudanças estruturais, resta-nos buscar 

maneiras de extinguir os conflitos existentes ou, pelo menos, minimizar os efeitos 

deles decorrentes. 

 

 

UMA NOVA JUSTIÇA, UM NOVO MAGISTRADO 

 

Do que foi analisado, percebemos que a gênese da maioria dos 

conflitos existentes entre JF e JFS se encontra na disparidade em que os grupos 

são posicionados no campo a que pertencem, em que pese, tecnicamente, 

possuírem a mesma função.  A dicotomia entre funções iguais e atribuições 

diferentes gera insatisfações no grupo de JFS e, seu enfrentamento, no de JF. Fica 

estabelecida, assim, uma luta de poderes cujos danos já foram expostos nos itens 

anteriores. 

Além disso, a previsão legal vigente de dois magistrados para cada 

unidade acarreta pouca mobilidade funcional e desestímulo ao JFS que, para se 

titularizar, muitas vezes precisa se deslocar para localidades distantes e nem 

sempre por eles conhecidas.  Uma vez que, se não quiser assumir a vaga, ao 

magistrado só resta permanecer como JFS e ser prejudicado no critério de 

antigüidade, quando chegar a ser titularizado, essa circunstância pode ser 

interpretada, em caráter tácito e subliminar, como atentatória à inamovibilidade de 

que goza. 

Essa vicissitudes, porém, somente podem ser eliminadas através de 

mudanças na estrutura da Justiça Federal e na carreira de seus magistrados, para o 

que destacamos o fundamental papel desempenhado pela AJUFE, que em 1999,  
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em sugestões apresentadas à Comissão da Câmara de Deputados para a reforma 

do Judiciário,  afirmou ser: 

Desnecessária a figura do juiz federal substituto. Tem ele, 
juntamente com o juiz federal, a mesma competência, a 
mesma carga de trabalho. (...)foi este cargo extinto, voltando a 
aparecer com a Lei 7.595, de 8 de abril de 1987, sem nenhuma 
finalidade prática, nem para a carreira, nem para o 
jurisdicionado314. 

 

Nesse sentido, algumas manifestações, em pedido de sugestões 

para a diminuição dos pontos de atrito: 

JF I – Acho que esses atritos só acabarão quando não houver 
substituto, isto é, cada um será titular em sua vara; 

 

JF IX – Somente se as feras forem colocadas em jaulas 
diferentes; 

 

JFS XL - A solução mais extremada talvez fosse uma 
reestruturação da carreira, com a cisão da vara de modo que 
cada Juiz administrasse sozinho a sua unidade. Nesse caso, o 
Magistrado Federal seria Juiz Federal Substituto até o 
vitaliciamento, e após isso, seria alçado a condição de Juiz 
Federal, abolindo-se a figura de Juiz Titular (já que todos seria 
titulares de uma vara); 

 

JFS XXVIII - Não há razão para que a Vara tenha dois juízes: o 
ideal seria um juiz por vara e a unificação da lista de 
antiguidade.  

 

Chamamos a atenção para a analogia feita pelo JF IX.  Acreditamos 

que ela resume a concepção que o juiz tem de si mesmo, com relação ao campo em 

que está inserido, e fortalece o entendimento de que o embate travado entre eles é 

uma luta de poder. 

A sugestão dominante, e da qual compactua a AJUFE, é espelhada 

na exposição do JFS XL.  A inclinação é em favor de que o cargo de Juiz Federal 

Substituto seja a etapa inicial da carreira de Juiz Federal, com termo final quando do 

                                                 
314 AJUFE. A Reforma do Poder Judiciário. Brasília, 1999. Disponível em: <http://www.ajufe.org.br/sites/700/ 
785/00000626.pdf>.  Acesso em: 21 mai. 2009. 
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vitaliciamento, e a extinção paulatina dos cargos existentes, na medida em que seus 

ocupantes forem se titularizando. 

Cremos, porém, que a configuração proposta possui o inconveniente 

de não atentar para dificuldades futuras, advindas de afastamentos e vacâncias.  

Com apenas um juiz por Vara, haveria um exacerbado aumento das atividades 

deste, quando essas situações ocorressem, chegando ao limite da impossibilidade 

humana, dado que o crescimento das demandas está obedecendo a progressões 

geométricas. 

Temos, ainda, que em Subseções com apenas uma Vara, ou até 

com duas unidades, chegaríamos a um pandemônio anedótico, em que se um juiz 

ficasse de férias, o outro não poderia adoecer. 

Propomos, portanto, que o projeto seja aperfeiçoado, através de um 

estudo prévio das necessidades de cada Região.  Essa medida permitiria o 

planejamento do quantitativo de juízes necessários e de onde os mesmos seriam 

lotados.    

Nessa senda, haveria um excedente de novéis magistrados que 

poderiam ser lotados na Seção Judiciária, sem vínculo efetivo com vara alguma, e, 

além de responder pelas Varas da seccional, nos afastamentos dos respectivos 

titulares, prestariam auxílio à Direção do Foro, com atribuições definidas pelo TRF, 

em uma espécie de capacitação contínua para o exercício das funções 

administrativas. 

Poderiam, ainda, ser lotados onde a existência de mais de um juiz 

se impusesse, como, por exemplo, no caso dos Juizados Especiais Federais.  No 

JEF, onde os resultados são considerados excelentes, além da divisão da Secretaria 

em núcleos distintos315 para cada Juiz, o procedimento especial previsto para os 

feitos que por ali tramitam permite a concentração de muitos atos em audiência.  

Como a audiência é ato do Juiz, por um fator lógico, quanto maior a quantidade de 

Juízes, melhores serão os resultados. 

Nas Varas onde fosse detectada essa necessidade, haveria núcleos 

distintos para cada magistrado, onde este teria autonomia também administrativa.  

                                                 
315 Por força da Resolução nº 12/2009-TRF5, houve a fusão dos núcleos do JEF. Como a referida norma só 
passou a vigir em 1º de junho de 2009, ainda não há tempo suficiente para avaliação comparativa.  



 122 

Nesse caso, não haveria um Diretor de Secretaria, mas dois Diretores de Núcleo, 

salvo se o estudo prévio indicasse ser mais acertado definir critérios objetivos que 

permitissem aos juízes envolvidos o compartilhamento tanto do servidor quanto de 

sua indicação.  

As modificações sugeridas podem não ser consideradas perfeitas ou 

ideais, mas têm o condão de eliminar os conflitos existentes no desenho hodierno, e 

gerar uma carreira mais atrativa, que atenda tantos as necessidades individuais 

quanto as sociais. 

Enquanto mudanças mais radicais não ocorrem, cabe ao TRF5 

promover soluções para os problemas encontrados, mormente por uma definição 

mais objetiva das atribuições de cada magistrado e pela atuação enérgica da CG, no 

sentido de coibir abusos de poder de ambos os grupos de juízes.  Essa, aliás, é uma 

lamentação de alguns, a exemplo do JF IX, para quem a CG “cobra muitos números, 

mas é pouco sensível às condições de trabalho”.  Outrossim, a ESMAFE tem grande 

potencial apaziguador, se investir na orientação das condutas para que esses 

conflitos não existam, através de formação e capacitação. 

Sobre capacitação, o trabalho desenvolvido pelo CJF, através do 

Centro de Estudos Judiciários, no desenvolvimento do PNA, tem se mostrado de 

grande relevância por incluir, entre seus objetivos: 

• fortalecer as ações de aperfeiçoamento realizadas pelas 
Escolas e CEJ/CJF; 

• formar rede de articulação uniforme entre as Escolas e o 
CEJ/CJF para otimizar recursos humanos e 
orçamentários316. 

   

Trabalhando em várias linhas de ação, por reconhecer que a 

“natureza das demandas atuais exige do magistrado um conhecimento cada vez 

mais amplo e multidisciplinar”, o PNA vai fomentar a execução de várias ações 

educacionais.  Esse empenho se nos mostra deveras oportuno para que a ESMAFE 

desenvolva um trabalho de formação e capacitação que envolva focos em gestão e 

solução de conflitos. 

                                                 
316 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Plano Nacional de Aperfeiçoamento e de Pesquisa para Juízes 
Federais. Brasília: CJF, (no prelo). 
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Acreditamos que, dessa maneira, seriam desenvolvidas nos 

magistrados competências administrativas latentes que levariam a uma melhor 

comunicação entre JF e JFS, o que culminaria no consenso quanto aos 

procedimentos a serem seguidos, através do respeito à alteridade e do 

compartilhamento de idéias e ideais de promoção do bem comum, estes últimos 

inerentes à função exercida.  

Nesse sentido, podemos buscar inspiração na Comunidade 

Européia que, através da Red Européa de Formación Judicial, vem desenvolvendo 

estudos acerca das competências necessárias à função judicante, tendo por base o 

modelo desenvolvido pela Escuela Judicial do Poder Judicial de España, órgão 

vinculado ao CGPJ. 

No modelo espanhol, ao ingressar na carreira judicial, o “alumno”, 

como é chamado o aspirante a juiz, é submetido a uma espécie de estágio 

remunerado de, no mínimo, dois anos, sem jurisdição própria, até ser investido no 

cargo de magistrado.  Durante esse período, ele fica vinculado a um Juiz que servirá 

de tutor e avaliador, responsável por mostrar as diversas nuanças da carreira, bem 

como verificar se o possível juiz possui as competências necessárias ao cargo ou, 

não as tendo, se pode desenvolvê-las.   A definição de tais competências foi alvo de 

extenso estudo, e é continuamente avaliada pelo CGPJ317. 

Essa preocupação com as competências funcionais de possíveis 

magistrados também já é alvo de política do CONATRIB e, segundo seus registros, 

foi recentemente oficializado no México e República Dominicana.  

Não consideramos que o modelo espanhol seja adequado a nossa 

realidade, mas a valoração dada às competências funcionais nos parece bastante 

razoável.  Percebemos, então, a responsabilidade da ESMAFE na criação de um 

novo perfil para os magistrados federais da 5ª Região, com o estímulo a novos 

padrões e comportamentos.  

Em curto prazo, acreditamos que os conflitos existentes entre JF e 

JFS, podem ser minimizados com a especificação das atribuições de cada 

magistrado de forma mais clara, com edição de expediente de caráter proibitório, por 

                                                 
317 Sobre o assunto, ver o Libro blanco sobre la formación continua de los jueces y magistrados, disponível em: 
<http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm>. Acesso em: 18 jun. 
2008. 



 124 

parte do TRF5, contendo as proibições a cada grupo.  Dessa forma, cada 

magistrado saberia exatamente os limites a si impostos, ficando mais fácil também 

para a CG identificar, reprimir e punir eventuais abusos. 

A Resolução 01/2008-CJF determina que: 

Art. 3º A administração da vara compete exclusivamente ao 
Juiz Federal titular, cabendo ao Juiz Federal Substituto auxiliar 
aquele em todas as atividades de natureza administrativa. 
          (...)  
          § 3º Providências administrativas urgentes poderão ser 

adotadas pelo Juiz Federal Substituto, na ausência 
eventual do Juiz Federal titular, sujeitas a posterior 
ratificação318.  

 

É possível, pois, ao TRF5 especificar quais providências 

administrativas não podem ser consideradas urgentes, a ponto de serem adotadas 

pelo JFS, como, por exemplo, a destituição do Diretor de secretaria.  Por outro lado, 

é possível também, já que se mostra necessário, oficializar a proibição de restrições 

ao exercício da função judicante do JFS, o que também poderia ser solucionado 

com a disponibilidade de corpo específico de servidores. 

Em Instituições hierarquizadas, como a Justiça Federal, normas de 

caráter proibitório sempre exercem efeito positivo no controle de condutas.  As 

atribuições e limitações, então, seriam objeto de abordagem criteriosa nos cursos de 

formação para iniciação profissional, assim como em cursos de capacitação e 

reciclagem. 

Através de normas, direcionamos as ações dos indivíduos, em que 

pese a relativa liberdade que eles gozam para decidir acerca de seus rumos.  Nesse 

sentido, as normas formam uma estrutura social que facilita as ações de quem a ela 

pertence e, funcionando como mecanismos de satisfação coletiva, também podem 

ser definidas como um capital social319.  

Esperamos, assim, que a ação se transforme em costume; que este 

se internalize e vire comportamento; que por sua vez seja reproduzido e converta-se 

                                                 
318 CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL. Resolução nº 001, de 20 de fevereiro de 2008. Disponível em: 
<http://daleth2.cjf.gov.br/download/res001-07.pdf >. Acesso em: 23 mai. 2009. 
319 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
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em cultura, ou, no dizer de Bourdieu320, em habitus.   Teremos, nesse caso, a 

construção de uma nova lógica no campo judicial, com a formação de um novo 

magistrado, uma nova Justiça, durante o tempo em que mudanças estruturais 

conceberão uma nova Justiça, um novo magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
320 Ibidem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho partiu do pressuposto de que os Juízes Federais e 

Juízes Federais Substitutos lotados nas Seções Judiciárias da 5ª Região mantêm 

relações de poderes e micropoderes que afetam de forma negativa os serviços 

executados pelas Secretarias das Varas Federais em que são lotados, para 

empreender uma análise sobre de que forma essas relações são estabelecidas e 

como exercem influência. 

Procuramos mostrar com critério e respeito que a Magistratura 

Federal, classe profissional cercada por tantos símbolos que lhe conferem prestígio 

e ascensão social, também possui suas fragilidades, determinantes de entrave na 

almejada celeridade processual.  O estudo se reveste de especial importância por 

revelar os fatores motivadores dessas fragilidades, ao mesmo tempo em que propõe 

soluções para sua eliminação. 

Com isso, esse é um dos poucos trabalhos no Brasil, se não for o 

primeiro, que busca tornar mais inteligível os meandros que permeiam a relação 

entre Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos da 5ª Região, ineditismo que o 

reveste de caráter exploratório, não obstante ser também intervencionista, pois, para 

além de explicar o fenômeno, busca apresentar meios de resolvê-lo. 

Conseguimos, assim, ter rompido o paradigma que impede maiores 

pesquisas no campo judicial, principalmente no que diz respeito a magistrados, pelo 

medo dos pesquisadores em ferir suscetibilidades, uma vez que acreditamos que 

somente fazendo com que assuntos considerados tabus se tornem mais legíveis à 

percepção comum, é que conseguiremos que a compreensão da realidade social 

gere soluções para as dificuldades nela observadas. 

Através de estudo interdisciplinar, lentes da Ciência Política, 

Sociologia, Filosofia, Direito e tantas outras se convergiram para gerar um saber a 

partir de um lineamento prático, construção inerente à natureza dos mestrados 

profissionais, que priorizam a confluência harmoniosa entre o empírico e o abstrato 

para estabelecer um conhecimento científico que possua efetiva inserção social, 



 127 

próprio da produção científica de sociedades pós-modernas onde não mais se 

concebe o conhecimento como apenas material. 

A pesquisa que fundamentou a dissertação foi realizada em todos 

os Estados que compõem a 5ª Região e, para a sua execução, utilizamos o método 

comunicativo, com aplicação de questionários para coleta dos dados relativos a 

percepções de servidores e magistrados. 

Cremos que, dessa forma, conseguimos alcançar todos os objetivos 

traçados anteriormente, através do desenvolvimento dos capítulos que se sucedem: 

Em Juiz Substituto e a Justiça Federal no Brasil , elaboramos 

diagnóstico histórico sobre a Justiça Federal, situando-a no contexto político 

nacional e expondo as várias mudanças ocorridas em sua estrutura e na carreira da 

magistratura federal ao longo dos anos.  

Já em Símbolos e Estratégias: Sobreposição de Poder , a partir 

das noções de habitus e campo, de Bourdieu, firmamos o entendimento de que as 

escolhas individuais são fruto de uma relação simbólica, que obedece a lógica 

interna de cada campo.  Essa teoria tem o condão de explicar a lógica das 

articulações sociais e, ao mostrar que os indivíduos são agentes transformadores da 

realidade social, permite estudar as ações que ocorrem nas formas distintas de 

relações presentes nas organizações. Com isso, buscamos a gênese do campo 

judicial para analisar sua lógica e, assim, compreender o comportamento e a relação 

de poderes entre os magistrados na 5ª Região. 

No terceiro capítulo, tecemos reflexões teóricas sobre  Poder e 

Políticas Públicas , iniciando com uma síntese da formação do Estado Moderno e 

passando pelas estruturas sociais de Weber até a análise dos modelos burocrático e 

gerencial para compreensão da nova Administração Pública e o entendimento das 

instituições como mediação necessária entre as estruturas sociais e os 

comportamentos individuais.  Encontramos, ainda, a contribuição de Foucault, no 

sentido de compreender o poder não como algo estabelecido ou imputável, de que 

se pode apropriar, mas como uma relação, de natureza efêmera, desencadeada por 

situações cotidianas. 

Por fim, o mais denso dos capítulos, Juiz Federal Substituto: uma 

avaliação na 5ª Região,  traz a base epistemológica, a definição metodológica e a 



 128 

configuração de resultados.  Nele, nós examinamos a atuação dos juízes substitutos 

sob as ópticas deles mesmos, dos juízes federais e dos servidores, sob a 

perspectiva etnográfica e através da análise de tabelas e gráficos com a tabulação 

dos dados coletados. Encontramos, também, a elaboração de propostas para 

eliminação dos atritos existentes entre os magistrados e, em curto prazo, para sua 

minimização. 

Do que foi analisado, percebemos que a maioria dos conflitos 

existentes entre JF e JFS nasce da dicotomia de possuírem funções iguais e 

atribuições diferentes, o que gera insatisfações em ambos e reflete negativamente 

na Secretaria da Vara Federal. 

Esse problema, contudo, só pode ser eliminado através de reforma 

legislativa, em que haja modificações na estrutura da Justiça Federal e na carreira 

da magistratura federal.  Embora tenhamos apresentado algumas sugestões nesse 

sentido, relativas à planejamento e método, elaboramos também proposta de 

modificações paliativas, de execução em curto prazo, no intuito de que os atritos 

sejam minimizados. 

Não obstante a sensação de dever cumprido, encanta-nos a 

percepção de tantas nuanças ainda desconhecidas que entremeiam o Poder 

Judiciário e a magistratura.  Parafraseando Pe. Antônio Vieira, “a presença, para ser 

presença, há de ter alguma coisa de ausência... não há de passar a ser íntima nem 

há de estar totalmente unida, senão, de algum modo distante”321. Longe de esgotar 

o assunto, a execução deste trabalho nos mostrou perspectivas que vieram abalizar 

nosso entendimento de ciência como uma construção permanente.  

Fica, então, a sugestão para que outros pesquisadores busquem 

compreender os diversos fenômenos, signos e lutas do campo judicial, como, por 

exemplo, o uso da linguagem como ferramenta de conservação do monopólio do 

campo, para o que ouso aventar uma base na Análise Crítica do Discurso, com 

Fairclough. 

                                                 
321 VIEIRA, A. Sermões. Rio de Janeiro: Garnier, 1928. p. 42. Tomo I. 
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Aos Magistrados, que em seu abnegado e silencioso trabalho 

intelectual, vão exercendo o nobre ofício judicial, rendemos nossa homenagem com 

a lembrança de Ransson322, que criou um conjunto de regras, resumidas em: 

 

OS VINTE MANDAMENTOS DO JUIZ 

 

I. O juramento prestado guardarás, 
   Com retidão e estritamente. 
 

II. À hora marcada comparecerás 
   À audiência, exatamente. 
 

III. As partes bem tratarás 
   Como a todos, afavelmente. 
 

IV. Para os deserdados, tu o serás 
   Mais que para os outros, benevolente. 
 

V. Da popularidade fugirás 
   E da publicidade, igualmente. 
 

VI. Os litigantes reconciliarás 
   Quando te couber, corajosamente. 
 

VII. O Direito tu harmonizarás 
   Com eqüidade, facilmente. 
 

VIII. Os teus méritos apreciarás 
   Cada vez mais modestamente. 
 

IX. Da rotina te amedontrarás 
   Como da peste, seguramente. 
 

X. Teu erro confessarás 
    Em todo ensejo, humildemente. 
 

XI. Em caso de dúvida, absolverás 
   Sem hesitar, imediatamente. 
 

XII. Aos emperdenidos te mostrarás 
   Severo, impiedosamente. 
 

XIII. Sem nenhum pesar te absterás 
   Do gracejo, muito severamente. 

                                                 
322 RASSON apud BITTENCOURT, E.M. O Juiz. 3. ed. Campinas: Millennium, 2002. p. 117-118. 
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XIV. As formas simplificarás 
   Sempre que puderes, impunemente. 
 

XV. Todas as peças tu lerás 
   Lenta e cuidadosamente. 
 

XVI. A solução tu adotarás 
   Nem rápida, nem lentamente. 
 

XVII. Os suplicantes ouvirás 
   Sem bocejar visivelmente. 
 

XVIII. Tuas sentenças redigirás 
   Curtas e claras, legivelmente. 
 

XIX. Na promoção não pensarás 
   Senão no domingo somente. 
 

XX. Servidor das leis te conservarás 
   Até a morte, simplesmente... 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO APLICADO A MAGISTRADOS 

 

 
 
Informações para o(a) participante: 
 
O(a) senhor(a) está convidado(a) a responder esta entrevista, um dos instrumentos 
utilizados para a coleta de dados da pesquisa em desenvolvimento por Alaide de 
Moura Cardozo, no intuito de subsidiar o trabalho de conclusão de mestrado da 
mesma, que tem por título: 
 

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO NO BRASIL: 
Poder, poderes e micropoderes - a efetividade na 5ª  Região - Sergipe 

 
Caso concorde em participar da pesquisa, garantimos que todas as informações 
aqui prestadas terão utilização exclusivamente acadêmica e que o senhor(a) é livre 
para deixar de responder questões que lhe ocasionem qualquer tipo de 
constrangimento. 
 

 
 
 

Nome: _____________________________________________ ____________ 
 
Cargo:  (      ) Juiz Federal      (      )Juiz Fed eral Substituto 
 
Tempo de judicatura:___________ 
 
 

1) O(a) senhor(a) julga que a atuação de dois magistrados em uma mesma Vara 
aumenta significativamente a produtividade da mesma? 

 

2) O(a) senhor(a) enxerga alguma alteração nos serviços da Vara durante os 
períodos em que há somente um magistrado em exercício?  

 

3)  O(a) senhor(a) detecta algum tipo de conflito entre Juiz Federal e Juiz 
Federal Substituto? 

 

4) Existe sobreposição de poder entre Juiz Federal e Juiz Federal Substituto? 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA  

PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE   

 



 140 

 

5) Quanto à rotatividade de Juízes Substitutos, o(a) senhor(a) considera de 
interesse da União as remoções ocorridas a pedido do magistrado? 

 

6)  As atribuições do Juiz Federal Substituto podem ser otimizadas se ele não 
tiver jurisdição própria? 

 

7) A criação de uma nova Vara Federal em Sergipe proporcionaria uma 
prestação jurisdicional mais efetiva que a manutenção de um quadro de 
Juízes Federais Substitutos? 

 

 

Agradecemos imensamente sua participação e contribuição! 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO APLICADO A SERVIDORES 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA  
PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  

 

 
Informações para o(a) participante: 
 
Você está convidado(a) a responder este questionário, um dos instrumentos 
utilizados para a coleta de dados da pesquisa em desenvolvimento por Alaide de 
Moura Cardozo, no intuito de subsidiar o trabalho de conclusão de mestrado da 
mesma, que tem por título: 
 

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO NO BRASIL: 
Poder, poderes e micropoderes - a efetividade na 5ª  Região - Sergipe 

 
Caso você concorde em participar da pesquisa, garantimos que todas as 
informações aqui prestadas terão utilização exclusivamente acadêmica e que você é 
livre para deixar de responder questões que lhe ocasionem qualquer tipo de 
constrangimento. 
 

 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome: _____________________________________________ ____________ 
 
Cargo:_____________________________Tempo de exercíc io:___________ 
 
Já trabalhou em Vara onde estivessem em exercício d ois Juízes? 
(     )Sim  (     ) Não 
 

QUESTIONÁRIO 
 
Por favor, analise as afirmativas abaixo e utilize a seguinte graduação: 
 

♦ O grau 1  corresponde a Nunca Percebi ; 
♦ O grau 2  corresponde a Discordo Plenamente ; 
♦ O grau 3  corresponde a Discordo ; 
♦ O grau 4  corresponde a Concordo ; 
♦ O grau 5  corresponde a Concordo Plenamente . 

 
Quanto ao exercício de dois juízes em uma mesma vara, 
pode-se afirmar que: 

1 2 3 4 5 

1) Torna as relações entre os servidores mais tensa.      
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2) Torna as relações entre servidores e juízes mais tensas.      

3) Há necessidade dos servidores seguirem procedimentos 
diferentes para atos de mesma natureza. 

     

4) A diversidade de procedimentos diminui o ritmo de 
trabalho dos servidores. 

     

5) Há diminuição na produtividade do cartório.      

6) Os períodos em que apenas um juiz está em exercício 
são mais produtivos. 

     

7) A existência de entendimentos diferentes sobre o 
mesmo assunto dificulta o atendimento às partes. 

     

8) A rotatividade de Juízes Substitutos diminui a 
produtividade do cartório. 

     

9) A relação entre juízes é conflituosa, dada a 
sobreposição de poderes. 

     

10) Percebe-se competição entre magistrados.      

11) Percebe-se disputa de poder entre magistrados.      

12) Os resultados obtidos pelo exercício de dois juízes em 
uma mesma vara superam os problemas ocasionados. 

     

13) A secretaria deve ter quadro funcional específico para 
cada magistrado. 

     

14) O Juiz Substituto deve atuar apenas quando da 
impossibilidade do Juiz Titular.  

     

15) A criação de uma nova Vara Federal em Sergipe 
proporcionaria uma prestação jurisdicional mais efetiva que 
a manutenção de um quadro de Juízes Federais 
Substitutos. 

     

 

Caso queira tecer algum comentário ou sugestão sobre o tema, pode utilizar o 
espaço abaixo: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Agradecemos imensamente sua participação e contribu ição! 
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APÊNDICE C – TABELAS DA PESQUISA COM SERVIDORES 
 

Tabela 1 – Cargo 
 

 F.A F.R 
Não Respondeu 14 8,5% 
Analista Judiciário 50 30,3% 
Técnico Judiciário 101 61,2% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 2 – Tempo de Exercício 
 

  F.A F.R 
Não Respondeu 14 8,5% 
Abaixo de 10 anos 67 40,6% 
Acima de 10 anos 84 50,9% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 3 – Tempo de Exercício Descritivo  
 

  F.A F.R 
Não Respondeu 14 8,5% 
1ano 3 1,8% 
3 anos 5 3,0% 
4 anos 19 11,5% 
5 anos 29 17,6% 
6 anos 3 1,8% 
7 anos 2 1,2% 
8 anos 4 2,4% 
9 anos 2 1,2% 
10 anos 9 5,5% 
12 anos 3 1,8% 
13 anos 9 5,5% 
14 anos 7 4,2% 
15 anos 17 10,3% 
16 anos 18 10,9% 
19 anos 3 1,8% 
20 anos 7 4,2% 
21 anos 2 1,2% 
23 anos 2 1,2% 
24 anos 3 1,8% 
26 anos 1 0,6% 
28 anos 1 0,6% 
30 anos 1 0,6% 
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31 anos 1 0,6% 
Total  165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 4 – Já trabalhou em Vara onde estivessem em exercício dois Juízes? 
 

  F.A F.R 
Não Respondeu 9 5,5% 
Sim 154 93,3% 
Não 2 1,2% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 5 – Torna as relações entre os Servidores ma is tensas. 
 

  F.A F.R 
Não Respondeu 0 0,0% 
Nunca Percebi 27 16,4% 
Discordo Plenamente 32 19,4% 
Discordo 71 43,0% 
Concordo 28 17,0% 
Concordo Plenamente 7 4,2% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 6 – Torna as relações entre Servidores e Juí zes mais tensas. 
 

 F.A F.R 
Não Respondeu 0 0,0% 
Nunca Percebi 18 10,9% 
Discordo Plenamente 20 12,1% 
Discordo 61 37,0% 
Concordo 55 33,3% 
Concordo Plenamente 11 6,7% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 
Tabela 7 – Há necessidade dos Servidores seguirem p rocedimentos diferentes 

para atos da mesma natureza. 
 

  F.A F.R 
Não Respondeu 0 0,0% 
Nunca Percebi 5 3,0% 
Discordo Plenamente 11 6,7% 
Discordo 15 9,1% 
Concordo 88 53,3% 
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Concordo Plenamente 46 27,9% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 8 – A diversidade de procedimentos diminui o  ritmo de trabalho dos 
Servidores. 

 
  F.A F.R 
Não Respondeu 0 0,0% 
Nunca Percebi 8 4,8% 
Discordo Plenamente 10 6,1% 
Discordo 23 13,9% 
Concordo 58 35,2% 
Concordo Plenamente 66 40,0% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 9 – Há diminuição na produtividade do Cartór io. 
 

  F.A F.R 
Não Respondeu 3 1,8% 
Nunca Percebi 6 3,6% 
Discordo Plenamente 18 10,9% 
Discordo 58 35,2% 
Concordo 55 33,3% 
Concordo Plenamente 25 15,2% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 10 – Os períodos em que apenas um Juiz está em exercício são mais 
produtivos. 

 
  F.A F.R 
Não Respondeu 3 1,8% 
Nunca Percebi 6 3,6% 
Discordo Plenamente 19 11,5% 
Discordo 53 32,1% 
Concordo 49 29,7% 
Concordo Plenamente 35 21,2% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 
Tabela 11 – A existência de entendimentos diferente s sobre o mesmo assunto 

dificulta o atendimento às partes. 
 

  F.A F.R 
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Não Respondeu 4 2,4% 
Nunca Percebi 10 6,1% 
Discordo Plenamente 6 3,6% 
Discordo 24 14,5% 
Concordo 71 43,0% 
Concordo Plenamente 50 30,3% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 12 – A rotatividade de Juízes Substitutos di minui a produtividade do 
Cartório. 

 
  F.A F.R 
Não Respondeu 5 3,0% 
Nunca Percebi 16 9,7% 
Discordo Plenamente 12 7,3% 
Discordo 38 23,0% 
Concordo 69 41,8% 
Concordo Plenamente 25 15,2% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 13 – A relação entre Juízes é conflituosa. 
 

  F.A F.R 
Não Respondeu 2 1,2% 
Nunca Percebi 41 24,8% 
Discordo Plenamente 16 9,7% 
Discordo 65 39,4% 
Concordo 34 20,6% 
Concordo Plenamente 7 4,2% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 14 –  Percebe-se competição entre Magistrado s. 
 

  F.A F.R 
Não Respondeu 3 1,8% 
Nunca Percebi 51 30,9% 
Discordo Plenamente 15 9,1% 
Discordo 46 27,9% 
Concordo 40 24,2% 
Concordo Plenamente 10 6,1% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
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Tabela 15 – Percebe-se disputa de poder entre Magis trados. 
 

  F.A F.R 
Não Respondeu 3 1,8% 
Nunca Percebi 52 31,5% 
Discordo Plenamente 19 11,5% 
Discordo 42 25,5% 
Concordo 38 23,0% 
Concordo Plenamente 11 6,7% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 16 – Os resultados obtidos pelo exercício de  dois Juízes em uma 
mesma vara superam os problemas ocasionados. 

 
  F.A F.R 
Não Respondeu 3 1,8% 
Nunca Percebi 13 7,9% 
Discordo Plenamente 7 4,2% 
Discordo 31 18,8% 
Concordo 80 48,5% 
Concordo Plenamente 31 18,8% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

 
Tabela 17 – A Secretaria deve ter quadro funcional específico para cada 

Magistrado. 
 

  F.A F.R 
Não Respondeu 2 1,2% 
Nunca Percebi 4 2,4% 
Discordo Plenamente 42 25,5% 
Discordo 62 37,6% 
Concordo 38 23,0% 
Concordo Plenamente 17 10,3% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 
Tabela 18 – O Juiz Substituto deve atuar apenas qua ndo da impossibilidade do 

Juiz Titular. 
 

  F.A F.R 
Não Respondeu 3 1,8% 
Nunca Percebi 3 1,8% 
Discordo Plenamente 59 35,8% 
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Discordo 65 39,4% 
Concordo 21 12,7% 
Concordo Plenamente 14 8,5% 
Total 165 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
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APÊNDICE D –  TABELAS DA PESQUISA COM MAGISTRADOS 

 
Tabela 1 – Cargo 

 
 F.A F.R 

Não Respondeu 0 0,0% 
Juiz Federal 20 45,5% 
Juiz Substituto 24 54,5% 
Total 44 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 2 - O (a) senhor (a) julga que a atuação de dois magistrados em uma 
mesma Vara aumenta significativamente a produtivida de da mesma? 

 
  F.A F.R 

Não Respondeu 0 0,0% 
Sim 18 40,9% 
Não 16 36,4% 
Depende 10 22,7% 
Total 44 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 
 

Tabela 3 - O (a) senhor (a) enxerga alguma alteraçã o nos serviços da Vara 
durante os períodos em que há somente um magistrado  em exercício? 

 
  F.A F.R 
Não Respondeu 0 0,0% 
Sim 21 47,7% 
Não 12 27,3% 
Depende 11 25,0% 
Total 44 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 4 – O (a) senhor (a) verifica alguma mudança  nas relações entre 
servidores e magistrados nos períodos em que há doi s Juízes em exercício? 

 
  F.A F.R 
Não Respondeu 0 0,0% 
Sim 20 45,5% 
Não 18 40,9% 
Depende 6 13,6% 
Total 44 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
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Tabela 5 – O (a) senhor (a) detecta algum tipo de c onflito entre Juiz Federal e 
Juiz Federal Substituto? 

 
 F.A F.R 

Não Respondeu 0 0,0% 
Sim 33 75,0% 
Não 4 9,1% 
Depende 7 15,9% 
Total 44 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 6 – Existe sobreposição de poder entre Juiz Federal e Juiz Federal 
Substituto? 

 
  F.A F.R 
Não Respondeu 0 0,0% 
Sim 23 52,3% 
Não 18 40,9% 
Depende 3 6,8% 
Total 44 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

 
Tabela 7 –.Quanto à rotatividade de Juízes Substitu tos, o (a) senhor (a) 

considera de interesse da União as remoções ocorrid as a pedido do 
magistrado? 

 
  F.A F.R 
Não Respondeu 0 0,0% 
Sim 24 54,5% 
Não 16 36,4% 
Depende 4 9,1% 
Total 44 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
 

Tabela 8 – A rotatividade de Juízes Substitutos tem  alguma influência nos 
serviços da Vara? 

 
  F.A F.R 
Não Respondeu 0 0,0% 
Sim 38 86,4% 
Não 2 4,5% 
Depende 4 9,1% 
Total 44 100,0% 

Pesquisa de campo (2009) 
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ANEXO A – RESOLUÇÃO 01/2008 – CJF 
 

 
 
 
 
 
 



 152 

 

 



 153 

 

 



 154 

 



 155 

 
 
 
 



 156 

 



 157 

 
 
 
 



 158 

ANEXO B – PORTARIA Nº 9/2008 – AJUFE 
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