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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa objetiva abordar o aspecto da gestão e do funcionamento nas 
Secretarias de Turmas – STs do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 e 
procura verificar se a burocracia judicial pode ser minimizada com a mudança de 
posturas nos procedimentos processuais realizados pelos servidores que integram 
essas Secretarias, a partir do entendimento dos conceitos acerca de burocracia pública 
presentes nas obras de Max Weber, Michel Crozier e Mintzberg; do acesso à justiça, a 
partir das considerações de Cappelletti e da verificação do Princípio da Eficiência 
estabelecida na Emenda Constitucional nº 19/1988, em que se aplicam as diretrizes do 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. A pesquisa adota a classificação 
definida quanto ao seu fim, exploratória (Triviños), descritiva (Gil) e metodológica 
(Vergara) e, quanto aos meios, estudo de caso (Yin) e de campo (Vergara). O eixo 
central da pesquisa é demonstrar que o TRF5 pode inserir ações administrativas nas 
STs, superando a burocracia judicial, e atender ao princípio da eficiência, com 
resultados de acesso à justiça com celeridade. Em decorrência da coleta dos dados 
estatísticos e da aplicação dos questionários aos servidores das Turmas, o resultado da 
análise demonstra a ausência de uniformização nos procedimentos adotados, e 
alteração entre os resultados das atividades desenvolvidas pelas Secretarias de 
Turmas. 
 

Palavras-chave:  Administração Pública; Burocracia Judicial; Princípio da Eficiência; 
Acesso à Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 
 

ABSTRACT 

 

“Secretarias de Turma” (STs) are the management and bureaucratic staff that works to 
support the collegiate of judges used in the brasilian Federal Courts system. This 
research intends to address the aspects of management and operation of the - STs in 
the Regional Federal Court of the 5th Region - TRF5 and aims to verify if the judicial 
bureaucracy can be minimized by changes made in the proceedings executed by the 
STs members during the legal process, based on the understanding of concepts of 
public bureaucracy present in the work of Max Weber, Michel Crozier and Mintzberg; 
access to justice, based on the considerations of Cappelletti and the verification of the 
Principle of Efficiency established by the Constitutional Amendment nº 19/1988, in which 
was applies the guidelines of the Master Plan for the Reform of the State Apparatus. 
This study adopts the classification defined according to its end: exploratory (Triviños), 
descriptive (Gil) and methodological (Vergara), as well as according to its’ means, the 
case study (Yin) and field study (Vergara). The central axis of the research is to 
demonstrate that TRF5 can insert management measures in the STs, overcoming the 
bureaucracy and complying with the Principle of Efficiency, resulting in the rapid access 
to justice. Due to the collection of statistical data and the application of questionnaires to 
the class of servers, the analysis shows the lack of uniformity in the procedures adopted, 
and changes between the results of activities undertaken by the “Secretarias de Turma”. 
 

 

Key words:  Public Administration, Judicial Bureaucracy; Principle of Efficiency, Access 

to Justice. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 
 

INSTITUIÇÕES PESQUISADAS 

 

 

BIBLIOTECA REITOR EDINALDO BASTOS –  CCSA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 

BIBLIOTECA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JUDICIAIS – 

www.cebepej.org.br   

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL – BRASÍLIA-DF- www.justicafederal.jus.br   

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – BRASÍLIA-DF – www.cnj.jus.br  

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS – 

www.ebape.fgv.br  

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – www.presidencia.gov.br  

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO – RECIFE-PE -  www.trf5.jus.br   

 



 

 
 

  

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AC    – Apelação Cível 

ACR – Apelação Criminal 

AGTR – Agravo de Instrumento 

AMS – Apelação em Mandado de Segurança 

APELREEX – Apelação e Remessa Ex-officio 

CF – Constituição Federal 

CJF – Conselho da Justiça Federal 

CNJ – Conselho Nacional de Justiça 

EC – Emenda Constitucional 

HC – Habeas Corpus 

RI – Regimento Interno 

SR – Secretaria de Recursos 

STF – Supremo Tribunal Federal 

STJ – Superior Tribunal de Justiça 

ST – Secretaria de Turma 

TRF5 – Tribunal Regional Federal da 5ª Região 



 

 
 

  

 
 

LISTA DE FIGURAS  

 

 

Figura 1  –  Organograma da Secretaria Judiciária do TRF5  51 

Figura 2 –  Fluxograma de procedimento processual nas STs 55 

Figura 3 –  Fluxograma da Secretaria da Turma A - Apêndice C  128 

Figura 4 –  Fluxograma da Secretaria da Turma B - Apêndice C  129 

Figura 5 –  Fluxograma da Secretaria da Turma C - Apêndice C  130 

Figura 6 –  Fluxograma da Secretaria da Turma D - Apêndice C  131 



 

 
 

  

 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 –  Número de processos julgados por tipo (2004-2008)  62 

Gráfico 2 –  Número de processos julgados por tipo (2004-2008)  63 

Gráfico 3 –  Número de processos julgados por tipo (2004-2008)  64 

Gráfico 4 –  Número de processos julgados por tipo (2004-2008)  65 

Gráfico 5 –  Número de processos julgados por tipo (2004-2008)  66 

Gráfico 6 –  Julgamentos em Sessão e por Despacho das Turmas Julgadoras do TRF5 

(2008)  67 

Gráfico 7 –  Publicação de Acórdãos e Despachos das Turmas Julgadoras do TRF5 

(2008)  68 

Gráfico 8 –  Histograma da variável tempo 01  70 

Gráfico 9 –  Dispersão da variável tempo 01  72 

Gráfico 10 –  Distribuição da variável tempo 02  75 

Gráfico 11 –  Percentual de servidores efetivos por turma  80 

Gráfico 12 –  Idade dos servidores por turma  81 

Gráfico 13 – Percentual de mulheres por turma  82 

Gráfico 14 –  Servidores com curso superior por turma (%) 84 



 

 
 

  

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Variáveis de Interesse  50 

Tabela 2 -  Processos julgados em sessão e por despacho nas turmas julgadoras TRF5 

(2004-2008)  51 

Tabela 3 –  Publicação de Acórdãos e Despachos das Turmas Julgadoras do TRF5 

(2004-2008)  52 

Tabela 4 –  Número de publicações realizadas nas Secretarias de Turmas do TRF5  

(2008)  53 

Tabela 5 –  Processos das Secretarias de Turma do TRF5 com baixa definitiva e com  

remessa à Secretaria de Recursos – 2008  53 

Tabela 6 –  Tipos de Recursos Interpostos (2008)  53 

Tabela 7 –  Características dos servidores da Turma A – 2008  57 

Tabela 8 –  Características dos servidores da Turma B – 2008       58 

Tabela 9 –  Características dos servidores da Turma C – 2008  58 

Tabela 10 –  Características dos servidores da Turma D – 2008       60 

Tabela 11 –  Estatística Descritiva – Nº de processos  61 

Tabela 12 –  Estatística Descritiva – Tempo 01  69 

Tabela 13 –  Estatística Descritiva - Tempo 01 por Turma  70 

Tabela 14 –  ANOVA – Tempo 01 71 

Tabela 15 –  Estatística Descritiva – Tempo 02  73 

Tabela 16 –  Estatística Descritiva - Tempo 02 por Turma  73 

Tabela 17 – ANOVA – Tempo 02 74 

Tabela 18 – Perfil dos Integrantes das Secretarias de Turmas do TRF 5ª Região 77 



 

 
 

  

 
 

Tabela 19 –  Tipo de vínculo dos Servidores  78 

Tabela 20 –  Estatística Descritiva – Idade  78 

Tabela 21 –  Sexo  78 

Tabela 22 –  Estatística Descritiva – Tempo de serviço  79 

Tabela 23 –  Escolaridade máxima  79 

Tabela 24 - Idade dos servidores por Turma  82 

Tabela 25 –  Tempo de serviço por Turma  83 

Tabela 26 –  Questionários respondidos por Turma  85 

Tabela 27 –  Tipo de vínculo dos Servidores  85 

Tabela 28 –  Estatística Descritiva – Idade  85 

Tabela 29 –  Sexo  86 

 Tabela 30 –  Escolaridade máxima  86 

Tabela 31 –  Estatística Descritiva – Tempo de serviço – TRF (ano)  86 

Tabela 32 –  Estatística Descritiva – Tempo de serviço – TURMA (ano)  87 

Tabela 33 –  Estrutura física e tecnológica 88 

Tabela 34 – Padronização no Funcionamento  88 

Tabela 35 –  Relação Institucional  89 

Tabela 36 –  Formação Técnica       89 

Tabela 37 –  Prática Forense  90 

Tabela 38 –  Divisão de Tarefas       90 

 

 



 

 
 

  

 
 

LISTA DE QUADROS  

 

Quadro 1 – Questionário  87 



 

 
 

  

 
 

SUMÁRIO 

 

  INTRODUÇÃO  16 

1     CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  21 

1.1  Burocracia Pública e Judicial  21 

1.2  Administração Pública – Do Modelo Burocrático para o Gerencial  26 

1.3  Nova Imagem para a Administração Pública  29 

1.4  Prestação de serviço com qualidade  31 

2     IMPORTÂNCIA DO ACESSO À JUSTIÇA  37 

2.1  Acesso à Justiça, um Direito Constitucional  37 

2.2  Uma Visão Geral sobre o Acesso à Justiça  40 

2.3  Princípio da Eficiência – uma Norma Constitucional  46 

3    METODOLOGIA DA PESQUISA  49 

3.1  Apresentação  49 

3.2  Dados das Unidades de Análise  51 

3.2.1 Dados da Amostra  55 

3.2.2 Pesquisa de Campo  57 

3.2.2.1 Apresentação das Secretarias de Turma  57 

3.2.2.2 Universo da Pesquisa de Campo  59 

4      ANÁLISE DOS RESULTADOS  61 

4.1   Apresentação dos Dados Estatísticos das Secretarias de Turma  61 

4.2   Procedimento adotado em cada Secretaria de Turma  76 

4.3   Perfil dos Integrantes das Secretarias de Turma  77 

4.4   Dados dos Questionários Aplicados  85 

4.4.1Dados referentes aos Questionários Respondidos  85 

4.4.2Respostas aos Questionários  87 

4.4.3 Discussões e Propostas  92 



 

 
 

  

 
 

5      CONSIDERAÇÕES FINAIS  94 

        REFERÊNCIAS  96 

        APÊNDICES                                                                                                         100 

        APÊNDICE A                                                                                                 100-124 

        APÊNDICE B                                                                                                 125-127 

        APÊNDICE C                                                                                                 128-131 

 



 
 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa está inserida na linha de pesquisa de “organizações e estratégia 

de gestão pública para o desenvolvimento sócio-econômico” e teve como foco a 

abordagem do aspecto da gestão e do funcionamento nas Secretarias de Turma do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Procurou verificar se a burocracia judicial 

poderia ser minimizada com a mudança de posturas nos procedimentos processuais 

realizados pelos servidores que integram essas Secretarias.  

O TRF5 é um órgão do Poder Judiciário Federal, estatuído nos artigos 106 e 

108 da CF/88. A CF/88 criou cinco Tribunais Regionais Federais e as jurisdições foram 

estabelecidas pela Resolução nº 01/88, do então Tribunal Federal de Recursos, com 

sedes nas seguintes cidades: Brasília-DF (1ª Região), Rio de Janeiro-RJ (2ª Região), 

São Paulo-SP (3ª Região), Porto Alegre-RS (4ª Região) e Recife-PE (5ª Região), com o 

fim de atender a uma prestação jurisdicional mais célere no âmbito da Justiça Federal. 

O TRF5 foi instalado no dia 30 de março de 1989 e tem como missão “julgar as 

questões de interesse federal com eficiência, eficácia e rapidez, conduzindo à paz 

social no âmbito dos Estados da 5ª Região”. É composto por 15 Desembargadores 

Federais e dispõe de 680 servidores. Na sua estrutura, possui os seguintes órgãos 

julgadores: o Pleno, que funciona com a totalidade dos Desembargadores Federais do 

Tribunal; quatro Turmas de Julgamento, contendo, cada uma, três Desembargadores 

Federais e o Conselho de Administração, composto por oito membros (RELATÓRIO DE 

GESTÃO, 2005-2007). 

A competência dos Tribunais Regionais Federais encontra-se determinada no 

art.108 da CF/88, 

Art. 108 Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e 
da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os 
membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral; 
b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes 
federais da região; 



 

17
 
 

 

  

 
 

c) os mandados de segurança e os habeas-data contra ato do próprio Tribunal 
ou de juiz federal; 
d) os habeas-corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal; 
e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal; 
II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e 
pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua 
jurisdição. ( BRASIL, 1988). 

A competência das Turmas está definida no art. 8º do Regimento Interno do 

TRF5:     

Às Turmas compete processar e julgar: 
I - os habeas corpus contra ato de Magistrado Federal de primeira instância, de 
Juiz Estadual investido de competência federal ou de autoridade sujeita à 
jurisdição do Tribunal; 
II - os recursos das decisões de Magistrados Federais de Primeira Instância e 
dos Juízes Estaduais no exercício da competência federal da área de sua 
jurisdição, salvo as causas em que forem partes, Estado estrangeiro ou 
organismo internacional, de um lado, e, de outro, Município ou pessoa 
residente ou domiciliada no País (CF/88, art. 105, II, c, e art. 109, II) e, as 
relativas aos crimes políticos (CF/88, art. 102, II, b); 
III - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Juiz Federal e 
de Juiz Estadual investido de competência federal; 
IV - os incidentes e recursos interpostos nas execuções de seus processos 
originários; 
V - as exceções de impedimento e suspeição contra Magistrados de primeiro 
grau; 
VI - os pedidos de desaforamento de julgamento da competência do Tribunal 
do Júri; 
VII - os demais feitos não incluídos na competência do Tribunal Plenário. 

O tema indica, a partir do entendimento de conceitos acerca de burocracia 

pública, acesso à justiça e princípio de eficiência, conduzir ao auxílio de uma prestação 

jurisdicional com celeridade e efetividade no âmbito do TRF5.  

Do ponto de vista social, esperou-se a construção de uma estrutura 

administrativa inovadora e a implantação de ações que venham contribuir para uma 

justiça efetiva, como no dizer de Canotilho (1997, p. 455) “a justiça tardia equivale a 

uma denegação da justiça”. 

O Judiciário é um dos poderes públicos mais burocratizados. A maior 

dificuldade para se ter uma mentalidade empreendedora no âmbito da Justiça é a 

obrigatoriedade para atender às formalidades legais.  É necessário existir uma estrutura 

judiciária capaz de buscar soluções adequadas ao problema sob pena de ocasionar 

negação do direito e o judiciário deixar de cumprir as suas atribuições constitucionais. 
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A pesquisa propôs identificar os procedimentos adotados no âmbito das STs do 

TRF5 que resultam na burocracia judicial, verificando a obediência ao princípio da 

eficiência garantido no art. 37, caput da CF, com redação dada pela EC nº 19/98, que 

diz: “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]”. 

O estudo, ao identificar dificuldades e facilidades na gestão e no funcionamento 

das STs, no âmbito do TRF5, indicou minimizar o problema da morosidade judicial e, 

inclusive, em reduzir o tempo de permanência dos processos nas STs, haja vista que a 

principal atribuição dessas secretarias é efetivar as decisões prolatadas pelos 

Desembargadores. E a pesquisa, ao propor uma organização judiciária célere e 

qualificada no âmbito das STs do TRF5, lembra ao servidor do seu o papel de executar 

os serviços judiciais e sua importância em colaborar na efetividade judicial. 

No Manual do TRF5, as STs têm como atribuições: 

� cumprir as decisões exaradas em processos de competência da 
Turma; 

� prestar informações e dar cumprimento às diligências determinadas 
pelos Desembargadores que compõem a Turma; 

� coordenar o processamento dos recursos; 
� organizar as atividades das sessões de julgamento a que são 

subordinadas, auxiliando o Presidente da Turma e os demais 
Desembargadores na verificação do quórum indispensável à 
realização da sessão, comunicando os pedidos de preferência e/ou 
sustentação oral. 

As STs realizam tarefas consideradas simples e repetitivas, suas operações 

podem ser efetivamente estruturadas pela adoção de regras. Asseveram Osborne e 

Gaebler (1997, p. 121) que “toda regra é estabelecida, a princípio, com a melhor das 

intenções. Porém, seu efeito cumulativo é o da estagnação”.  

De fato, a existência de burocracia evita, em alguns casos, que os atos 

administrativos saiam errados. Por outro lado, muitos desses atos que podem facilitar a 

tramitação processual ficam emperrados por conta da rigidez que a própria burocracia 

impõe. Nesse contexto, é significante saber mais sobre os serviços adotados nas STs. 
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Há evidências no formalismo do Judiciário e o serventuário da justiça tem um 

papel essencial na eficiência da prestação jurisdicional. A burocracia no judiciário 

constitui uma estrutura formal e, via de regra, adota-se para as atividades judiciais a 

padronização dos procedimentos. 

No entanto, a intenção da presente pesquisa foi indicar sugestões para STs 

visando estruturar uma logística nos seus procedimentos judiciais, com a intenção de 

evitar acúmulo de processos nessas secretarias, além do tempo imperioso que é 

determinado pelas leis processuais. 

A garantia constitucional da prestação jurisdicional é inerente ao próprio Estado 

de Direito, papel exclusivamente reservado ao Poder Judiciário. Segundo Moreira 

(2004) 

A crise de eficiência pode ser facilmente identificada em face de um evidente 
descompasso entre a demanda social e a oferta estatal de serviços judiciais, 
que pode ser primeiramente dimensionado em razão da morosidade que 
caracteriza o funcionamento em regra.( MOREIRA, 2004, p.81) 

 O TRF5 precisa estar atento às mudanças e, ao perceber os procedimentos 

insuficientes para atender as pretensões dos jurisdicionados, deve-se procurar soluções 

para tanto, razão pela qual se questionou: 

Como auxiliar na problemática da morosidade judicial, obtendo rotinas céleres e 

qualificadas e reduzindo o tempo de permanência dos processos judiciais nas 

secretarias de turma? 

O presente estudo teve como objetivos: 

� Contextualizar a estrutura e funcionamento do TRF5 com fundamentos 

conceituais de burocracia pública, acesso à justiça e princípio da 

eficiência. 

� Analisar a gestão e o funcionamento das STs do TRF5, com o fim de 

atender ao princípio da eficiência estabelecido na EC nº 19/98. 
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� Propor ações administrativas no âmbito das STs do TRF5 que possam 

reduzir a permanência dos processos em secretaria, além do tempo 

imperioso. 

Dentro do contexto até aqui apresentado, o eixo central da pesquisa realizada é 

demonstrar que o TRF5 pode inserir ações administrativas nas STs, superando a 

burocracia judicial e atendendo ao princípio da eficiência, com resultados de acesso à 

justiça com efetividade e celeridade. 

O estudo está dividido em quatro capítulos: 

� Capítulo 1 – Considerações sobre a Administração Pública – neste 

capítulo, relaciona-se os conceitos de burocracia pública e judicial, a 

mudança da Administração Pública do modelo burocrático para o 

gerencial e uma nova imagem para a Administração Pública; 

� Capítulo 2 – Importância do acesso à justiça – trata do acesso à 

justiça como um direito constitucional e oferece uma visão geral sobre o 

assunto; 

� Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa  – trata da classificação da 

pesquisa, quanto ao seu fim, exploratória, descritiva e metodológica e, 

quantos aos meios de investigação, estudo de caso e de campo, além de 

oferecer os dados da amostra e apresentar as atividades desenvolvidas 

nas STs; 

� Capítulo 4 – Análise dos Resultados  – apresenta os dados estatísticos 

das STs e os dados dos questionários aplicados, os procedimentos 

adotados em cada secretaria, bem como as discussões e as propostas. 
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 1   CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

1.1 Burocracia Pública e Judicial 

 

O termo burocracia surgiu a partir do francês bureau (escritório) e do grego 

kratia (poder). Na concepção de Weber (1982), burocracia é definida como sendo um 

sistema de administração que recomenda a hierarquia, a disciplina rigorosa e a 

veneração à autoridade, defendendo o cumprimento de objetivos organizacionais e 

subjugando os funcionários a uma categoria inferior e de desqualificação. Nesse 

contexto, o pensamento weberiano nos alerta que a burocracia mais do que uma 

estrutura é um tipo de dominação (ou autoridade), que significaria a probabilidade de 

encontrar obediência para ordens específicas dentro de determinado grupo de pessoas.  

De acordo com os conceitos de burocracia de Weber (1982), trata-se de um 

sistema impessoal, que funciona de acordo com normas previamente estabelecidas. 

Esse termo recebeu conotações pejorativas, principalmente no setor público, sendo 

geralmente associando à morosidade dos trâmites administrativos. 

Segundo Weber (1982), a burocracia moderna funciona regida pelo princípio de 

áreas de jurisdição fixas e oficiais, ordenadas segundo regulamentos.  De acordo com a 

sua concepção, as regras fundamentais são caracterizadas da seguinte forma: 

1. As atividades regulares necessárias aos objetivos da estrutura governada 
burocraticamente são distribuídas de forma fixa como deveres oficiais. 

2. A autoridade de dar as ordens necessárias à execução desses deveres 
oficiais se distribui de forma estável, sendo rigorosamente delimitada pelas 
normas relacionadas com os meios de coerção, físicos, sacerdotais ou 
outros, que possam ser colocados à disposição dos funcionários ou 
autoridades. 

3. Tomam-se medidas metódicas para a realização regular e contínua desses 
deveres e para a execução dos direitos correspondentes; somente as 
pessoas que têm qualificações previstas por um regulamento geral são 
empregadas. (WEBER, 1982, p. 229) 
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Afirma Weber (1982) que:  

[...] a burocratização oferece, acima de tudo, a possibilidade ótima de colocar-
se em prática o princípio de especializações das funções administrativas, de 
acordo com considerações exclusivamente objetivas. Tarefas individuais são 
atribuídas a funcionários que têm treinamento especializado e que, pela prática 
constante, aprendem cada vez mais. O cumprimento “objetivo” das tarefas 
significa, primordialmente, um cumprimento de tarefas segundo regras 
calculáveis e “sem relação com pessoas”. (WEBER, 1982, p. 250). 

Do ponto de vista de Crozier (1981), Weber, ao descrever o “tipo ideal” de 

burocracia, fez uma análise em que preparou o terreno para uma sociologia da 

burocracia. Assevera o mencionado autor que, 

 Weber nos oferece uma visão bastante rica e matizada do desenvolvimento da 
“burocratização”. Mas quando afirma a superioridade das organizações 
racionais modernas que correspondem ao seu “tipo ideal”, podemos perguntar-
nos se, no seu pensamento, o sucesso dessas organizações não seria devido 
justamente à existência de seus aspectos negativos, quer dizer, na medida em 
que elas reduzem seus membros a uma situação de “standardização”. 
(CROZIER, 1981, p. 258). 

Crozier (1981, p. 260 apud Aron, 1962) 

O problema central que preocupa a Weber é, efetivamente, o problema do 
“controle social”, e não o da racionalidade. Dentro desse contexto, ele se 
interessa pela legitimidade do poder e não se limita ao problema da eficácia. 
Não obstante, pode salientar-se que, na sua análise da racionalidade 
burocrática, a importância dada por ele à noção da previsibilidade e às formas 
de standardização que, na sua opinião, são as únicas que a tornam possível, 
constitui um ponto de encontro muito significativo com os teóricos da 
organização científica do trabalho.(CROZIER,1981,p.260 apud Aron, 1962) 

 Mintzberg (2008) reporta-se à definição de burocracia utilizada por Max Weber 

para descrever um tipo específico de estrutura organizacional, dando ao termo um 

sentido inteiramente técnico, mantido até hoje nas teorias organizacionais e 

sociológicas, mas a palavra burocracia, em outras situações, tem um significado 

pejorativo. 

Para Mintzberg (2008), Weber descreveu o termo burocracia no sentido de um 

“tipo ideal” de estrutura organizacional e não de um tipo perfeito. Nesse contexto, 

Mintzberg define burocracia como a extensão em que o comportamento organizacional 

pode ser padronizado, ou seja, numa estrutura em que o comportamento seja 

determinado ou previsível. 



 

23
 
 

 

  

 
 

Mintzberg (2008) salienta, ainda, que a descrição para burocracia de Max 

Weber reúne vários conceitos, tais como: divisão de trabalho, especialização, 

formalização do comportamento, hierarquia de autoridade, cadeia de comando, 

comunicação regulamentada e padronização dos processos e das habilidades. 

Na seqüência diz Mintzberg (2008, p. 48): “se algumas organizações enfatizam 

a padronização, outras, presumidamente, não o fazem. São caracterizadas por arranjos 

flexíveis do trabalho, baseando sua coordenação em ajustamento mútuo ou supervisão 

direta”. 

Para Weber (1982, p. 264), quando a burocracia é estabelecida plenamente em 

uma determinada estrutura torna-se mais difícil de ser aniquilada. Explica que “a 

burocracia foi e é um instrumento de poder de primeira ordem – para quem controla o 

aparato burocrático”.  

Prossegue Weber (1982)  

O funcionário recebe tarefas especializadas e normalmente o mecanismo não 
pode ser posto em movimento ou detido por ele, iniciativa essa que tem de 
partir do alto. O burocrata individual está, assim, ligado à comunidade de todos 
os funcionários integrados no mecanismo. Eles têm um interesse comum em 
fazer que o mecanismo continue suas funções e que a autoridade exercida 
socialmente continue. (WEBER, 1982, p.265)  

Na visão de Weber (1982, p. 265), essa burocracia baseia-se no treinamento 

individualizado, uma especificação operacional do trabalho e de uma atitude fixada para 

o domínio habitual de determinada função, metodicamente integrada.  A partir dessa 

idéia afirma: “se o funcionário deixa de trabalhar, ou seu trabalho é interrompido pela 

força, resulta o caos, sendo difícil improvisar substituições entre os governados que são 

capazes de dominar tal caos”. 

Tragtenberg (1992) nos assegura que Weber não é um ideólogo da burocracia, 

mas, sim, um crítico e um estudioso do fenômeno burocrático que visualizou sua 

expansão no sistema social como um perigo ao homem. Além da dimensão cultural, 

deve-se considerar o ambiente histórico-ideológico no qual se originou o modelo 

proposto por Weber, para que se compreenda a real proposição. Saliente-se que, para 
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o citado autor, os escritos sobre a burocracia de Weber fazem a passagem da teoria da 

administração à sociologia da organização. 

Alves (2003) ressalta que: 

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 tradicional. (ALVES, 
2003, p.35). 

Assim como Weber, Alves (2003) concorda que:  

A burocracia baseia-se na crença na legalidade, na obediência às normas 
estabelecidas e preceitos jurídicos. A submissão à autoridade fundamenta-se 
em relações impessoais e os limites para o exercício do poder formal 
circunscreve-se a uma área fixada em leis e regulamentos. (ALVES, 2003, 
p.35) 

Segundo Crozier (1981), as regras adotadas por um sistema burocrático 

buscam proteger os indivíduos diante dos problemas sociais. Com o passar do tempo, 

depois de reiteradas ocorrências de mudanças, a rigidez do modelo burocrático 

começou a provocar ineficiências.   

Ocorre que as transformações ocorridas no mundo contemporâneo vêm 

provocando necessidades de mudanças, inclusive no setor público; além disso, a 

sociedade está cada vez mais exigente com a efetividade de seus direitos e com a 

qualidade nos serviços prestados. Assegura Crozier (1981), seja qual for a função e o 

objetivo de uma organização, se existir a rigidez como característica principal, não irá 

adaptar-se às mudanças e tenderá a resistir a qualquer transformação.  

A partir da teoria geral das organizações, Crozier (1981) descreveu as 

particularidades e os vícios burocráticos. Concluiu que a organização burocrática seria 

ineficiente devido à falta de bons canais de comunicação entre os dirigentes e os 

empregados, situação que levaria à rotina e à rigidez e, conseqüentemente, à causa da 

ineficácia das organizações mais racionais.  
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No rigor das regras, a organização paralisa-se e seus dirigentes perdem a visão 

do todo, não discernindo com nitidez os problemas. Nesse contexto, Crozier (1981) diz 

que o sistema de organização burocrática torna-se inabilitado para corrigir-se e só cede 

às mudanças quando aparecem disfunções graves, contra as quais já se torna 

impraticável a tentativa de proteção. 

Crozier (1981) propõe que a dimensão cultural seja considerada para 

ultrapassar as deficiências da forma burocrática de administrar. Segundo o seu 

entendimento, para que haja uma mudança real é necessário superar os obstáculos 

impostos pelas características de cada sociedade. 

Carneiro (1991, p. 89) avalia a burocratização como uma negação cotidiana e 

interativa de direitos fundamentais do cidadão. No que se refere ao Poder Judiciário, 

considera-o mais vulnerável por conta das excessivas codificações, práticas forenses 

retrógradas e métodos de gestão antiquados, tornando a Justiça lenta e inacessível à 

sociedade. Ressalta que “o direito violado e não reparado macula o conteúdo 

democrático do regime e generaliza a insatisfação social”.  

Analisa Hess (2004) que, 

Os litígios sociais exigem do Poder Judiciário a atuação positiva, com a 
flexibilidade e rapidez no tratamento do conflito. No entanto, o aparelhamento 
insuficiente e a burocracia da máquina judicial não permitem que o acesso à 
justiça desta gama de direitos seja feito adequada e eficientemente. (HESS, 
2004, p. 35). 

No entendimento de Caovilla (2006) 

O Sistema Judiciário não está acompanhando o aumento de demandas 
judiciais. As soluções pelos métodos tradicionais para resolver os conflitos, 
através da aplicação do direito positivo, não estão atendendo às necessidades 
sociais cada vez mais crescentes e emergentes. Impõem-se, dessa forma, 
modelos alternativos para a solução dos conflitos. (p. 45) 
As necessidades da população cresceram, mesmo assim a morosidade e a 
burocratização da justiça permanecem intactas. Na questão do acesso à 
justiça, o Estado tem o dever de oferecer a proteção aos direitos do cidadão, 
independente da situação social em que este se encontra, quando esses 
direitos forem negados. (CAOVILLA, 2006, p. 45-46). 
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1.2  Administração Pública – Do Modelo Burocrático para o Gerencial 

 

No atual contexto social, existe uma necessidade, por parte de agentes 

públicos, de buscar atender aos anseios da sociedade moderna. Na década de 1990, a 

mudança do modelo burocrático para o gerencial no serviço público estende-se também 

com alteração de posturas das pessoas que a integram. Busca-se a qualidade dos 

serviços públicos.  

Na reflexão de Pereira (1995), a Administração Moderna chegou a uma 

condição em que tanto o administrador público quanto o servidor têm aptidão para se 

autogerir, o que pode ser fiscalizado através dos resultados alcançados. É preciso 

tornar a administração pública mais flexível e eficiente, garantindo um serviço público 

de qualidade. 

Da mudança do modelo burocrático weberiano para o gerencial foram adotados 

determinados conceitos gerenciais na administração pública oriundos do setor privado, 

transformando, assim, as antigas estruturas administrativas. 

O modelo burocrático tradicional tem sua diretriz pelo lado contrário dos anseios 

dos cidadãos, quando adota ações rígidas, enquanto que o modelo gerencial atende as 

principais tendências da opinião pública, entre as quais, a demanda pela melhor 

qualidade dos serviços públicos, quando flexibiliza as ações.  

É no modelo gerencial que se encontram as primeiras mudanças no setor 

público, principalmente no que diz respeito ao modelo ideal de gestão, idéia inserida do 

setor privado que, dessa forma, foi incorporada à idéia da qualidade no serviço público. 

Há uma mudança de paradigma quando introduz a perspectiva de qualidade na 

administração pública. 

A reforma gerencial de 1995 acosta-se em um padrão que sugere alterações 

estruturais e de gestão, pois “a burocracia pública constitui ou integra o aparelho do 

Estado” (PEREIRA, 2007, p. 30). 
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Rezende (2004) afirma que: 

O principal objetivo da reforma brasileira era o de substituir o modelo de gestão 
burocrática por um modelo orientado pela performance. A reforma gerencial, 
como se costumou chamar tal política, trazia a imperiosa necessidade de 
transformar as estruturas burocráticas através de um novo mecanismo de 
controle entre o governo federal e organizações voltadas para a performance, 
como no caso inglês.(REZENDE, 2004, p. 29) 

Adverte Pereira (2007, p. 36) que “[...] a reforma gerencial de 1995 tem três 

dimensões: uma institucional, outra cultural e uma terceira de gestão. A prioridade, 

naturalmente, cabia à mudança institucional já que uma reforma é em primeiro lugar 

uma mudança de instituições”.   

Para Pereira (2007), nesse caso, a reforma gerencial de 1995 baseia-se em 

modelo que sugere também alterações estruturais e de gestão, reforçando o núcleo 

estratégico com servidores competentes. Dá ênfase ao controle por resultados, à 

competição administrada por excelência e à participação da sociedade no controle das 

organizações e políticas do Estado, enquanto que a administração pública burocrática 

destaca a supervisão cerrada, o uso de regulamentos rígidos e detalhados e a auditoria 

de procedimentos. Para a implementação da reforma, se fez necessária uma 

subordinação da cultura burocrática a uma crítica sistemática. 

Nesse sentido, Rezende (2004, p. 30) também destaca a mudança institucional 

como outro ponto da reforma. Ressalta que a mudança institucional deveria 

empreender mudanças constitucionais e que a mudança deveria introduzir uma 

transformação da cultura administrativa, “movendo-a de uma concepção burocrática 

para uma concepção gerencial, orientada por resultados”.  

Por fim, Rezende (2004) conclui que: 

A transformação institucional deve ser capaz de tornar a administração pública 
mais eficiente, efetiva e orientada pela performance. Trata-se de iniciativas que 
são mais do que simples “rearranjos” organizacionais, que representam 
alterações na maneira como o poder e o controle são organizados, na 
dinâmica e lógica da organização do governo e no modo específico como a 
mudança institucional se articula com a performance. As reformas envolvem a 
construção de mecanismos que produzam elevação da performance, revisando 
os padrões de autonomia, delegação e, fundamentalmente, de resultados e 
responsabilização.( REZENDE, 2004, p.118)  
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Ressalta Paula (2005) 

No contexto da nova administração pública, as idéias de profissionalização e 
formação de um serviço público competente ganharam nuanças gerencialistas, 
sustentando a substituição do ethos burocrático pelo gerencial. Contudo, é 
importante relembrar que a anatomia da burocracia mudou, bem como as 
características que são valorizadas em um burocrata. Atualmente, o parâmetro 
organizacional é a “burocracia flexível”, que tem características adaptadas às 
necessidades de flexibilização organizacional, mas não descarta a 
profissionalização e a dominação burocrática. Esse modelo de organização foi 
absorvido pela nova administração pública. (PAULA, 2005, p. 144)  

Fadul e Souza (2004, p.1) contextualizam historicamente a administração 

pública brasileira por movimentos reformistas que se concretizaram em planos e 

programas, usualmente denominados de reformas administrativas, com o fim de atingir 

a “eficiência administrativa, aumentando a produtividade, racionalizando as estruturas 

administrativas de recrutamento, de seleção, dentre outros”. 

Para esses autores  

Na segunda metade do século XX a expressão reforma administrativa caiu em 
desuso, por se limitar, apenas, a traduzir procedimentos de remodelagem do 
aparato estatal. Estes processos passaram, em seguida, a ser denominados 
de modernização administrativa, termo ao qual foram atribuídas a conotação e 
a capacidade de transformar, não apenas processos administrativos internos, 
mas também, atuar no desenvolvimento do campo das relações políticas e 
sociais. A modernização administrativa é considerada mais ampla e confere 
um processo de desenvolvimento às sociedades subdesenvolvidas, com 
mudança social, definindo novos objetivos, metas e programas de ação dentre 
outros, procurando adquirir características comuns das sociedades 
desenvolvidas. (FADUL e SOUZA, 2004, p.1) 

Resumem Fadul e Souza (2004) que as reformas administrativas foram 

caracterizadas a partir de dois grupos: as paradigmáticas e as não paradigmáticas. 

Para esses autores, as paradigmáticas provocaram impactos gerenciais, 

organizacionais, burocráticos, que culminaram em novos modelos administrativos e 

padrões de organização do setor público; no que diz às não paradigmáticas, 

envolveram alterações que implicaram em insignificantes avanços, reveses e alguns 

retrocessos em relação às organizações públicas no exercício de suas funções. 

Uma população esclarecida pleiteia por serviços públicos com qualidade e 

passa a exigir instituições menos burocráticas, mais ágeis e capazes de atendê-la com 
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eficiência e eficácia naquilo a que tem direito. É imprescindível, para um gestor, 

desenvolver habilidades que identifiquem diferentes pontos de vista a fim de possibilitar 

ações administrativas que objetivem atingir maior eficácia nos resultados. 

 

1.3  Nova Imagem para a Administração Pública 

 

Afirma Crozier (1981) 

Seja qual for, nenhuma organização moderna pode escapar à necessidade da 
mudança; todas elas são constantemente obrigadas a adaptar-se, tanto às 
transformações do seu ambiente quanto às transformações, menos evidentes, 
porém igualmente profundas do seu pessoal, e não poderão sobreviver se não 
forem suficientemente flexíveis e capazes de adaptação.(CROZIER, 1981, p. 
271).  

Mintzberg (2008) assevera a constatação de Crozier de que muitas regras 

podem limitar os operadores das atividades, como também, podem reduzir o poder 

arbitrário exercidos pelos seus gerentes. As regras e a autoridade central não podem 

regulamentar tudo, porém é a partir dessa área de incerteza que os relacionamentos de 

poder informal puderam se instalar e se desenvolver.  

Tradicionalmente, como descreve Carbone (2000), no Brasil não há 

preocupação em estabelecer bons indicadores de gestão. No entanto, deseja-se 

entender a cultura do setor público brasileiro e desenvolver competências que ajudem a 

capacitar o Brasil. Com as constantes mudanças no mundo, é inevitável que se 

demandem transformações. 

Narra Slomski (2005) que a sociedade tem convivido com o progresso em 

quase todos os segmentos e, no Brasil, tal desenvolvimento pode ser claramente 

percebido após a promulgação da CF de 1988, especialmente no que diz respeito à 

proximidade dos beneficiários com as ações sociais (redução da burocracia), que 

possibilitou o aumento da eficácia e da eficiência no setor público.  
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Nessa conjuntura, continua Slomski (2005), essa aproximação com a 

comunidade leva a um maior conhecimento do cidadão como parceiro e agente 

fiscalizador da administração pública, tendo condições de exigir do gestor público mais 

competência e transparência (accountability). 

Morgan (2007) afirma que: 

Toda a teoria e a prática da organização e da administração baseiam-se em 
imagens, ou metáforas, que nos levam a entender situações de maneira eficaz, 
mas parcial. Quando nos damos conta disto, aprendemos a reconhecer que 
modos que escolhemos para administrar e organizar nos levam a perder a 
oportunidade de usar outros modos de administrar e organizar. Além disso, 
reconhecemos que, como toda metáfora tem vantagens e tem limitações, 
precisamos estar sempre conscientes da existência de pontos cegos que 
prejudicam nossa eficácia. (MORGAN, 2007, p.20) 

Corroborando com Morgan (2007), nenhuma teoria isoladamente trará um 

ponto de vista completo e que enquadre todos os propósitos de uma organização. É 

necessário o administrador encontrar maneiras de ver, entender e modificar as 

situações que se quer organizar e administrar, além de manter um pensamento aberto e 

flexível para adequar às novas situações que apareçam numa organização. É preciso 

manter a flexibilidade na maneira de pensar e agir. 

Assevera, ainda, Morgan (2007) 

Quando os administradores pensam nas organizações como máquinas, 
tendem a gerenciá-las e a planejá-las como máquinas compostas de partes 
interligadas, cada uma com uma função claramente definida no funcionamento 
do todo. Algumas vezes, isto pode ser muito eficaz; outras vezes, pode ter 
muitas conseqüências infelizes. (MORGAN, 2007, p.27) 

Morgan (2007) descreve que, desde a Revolução Industrial, pensar nas 

organizações como máquinas é a principal orientação para a administração. Essa 

orientação trouxe tanto benefícios, elevando a capacidade de produção, quanto falhas, 

no que concerne à rigidez que impede as organizações de se adaptarem às mudanças. 
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1.4   Prestação de serviço com qualidade 

 

Há diversas formas para definir o termo eficiência. Do ponto de vista semântico, 

o termo eficiência é considerado como sinônimo do termo eficácia, significando 

capacidade de atender objetivos esperados. Em síntese, a noção de eficiência está 

relacionada à obtenção de um resultado e o termo eficácia refere-se à qualidade desse 

resultado. 

Tal princípio da eficiência incorpora, também, elementos pertinentes ao termo 

eficácia que, segundo Motta (2005) 

[...] revela-se então amplo campo de reflexão a respeito do conteúdo do termo 
eficiência. A doutrina certamente corresponderá ao apelo finalístico dessa 
diretriz constitucional, aperfeiçoando essa reflexão. A efetividade do princípio, 
sua concretização considerado como comportamento funcional, constitui, 
finalmente, o próprio objetivo da eficácia. ( MOTTA, 2005, p.15) 

A partir dos anos de 1990, surge a idéia de reforma do aparelho do Estado com 

a intenção de torná-lo mais eficiente e tornar administradores mais responsabilizados 

com a função social. A EC nº 19/98 aplica as diretrizes do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado e confere, inclusive, o princípio da eficiência ao serviço público.  

Deve-se à reforma gerencial, iniciada em 1995, tornar o aparelho do Estado 

mais eficiente, conferindo uma constante prestação de contas ao cidadão e sua 

participação no processo político. Ressalta-se que os cidadãos estão cada vez mais 

conscientes em exigir uma administração pública que atenda às demandas da 

sociedade contemporânea.  

Afirma Pereira (1998) 

Algumas características básicas definem a administração pública gerencial. É 
orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados; pressupõe que os 
políticos e os funcionários públicos são merecedores de grau limitado de 
confiança; como estratégia, serve-se da descentralização e do incentivo à 
criatividade e à inovação; e utiliza o contrato de gestão como instrumento de 
controle dos gestores públicos. (PEREIRA, 1998, p. 28) 

Garante Barreto (2000) que: 
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A retomada da eficiência administrativa do Estado é imperativa, por seu valor 
intrínseco, e também porque pode restabelecer o elo de confiança entre os 
cidadãos e o Estado. A reforma do Estado, não ficando restrita a seu aspecto 
apenas “gerencial”, poderia contribuir e muito para redimensionar as relações 
entre Estado e sociedade no país, vale dizer redimensionar a questão da 
cidadania. (BARRETO, 2000, p.204) 

Para Barreto (2000) na reforma do Estado avalia-se: a necessidade de 

accountability, com um Estado mais responsável diante dos cidadãos; a transparência 

no processo de tomada de decisões; a recuperação da confiabilidade dos serviços 

públicos, como decorrência do melhoramento expressivo de sua qualidade e, 

finalmente, considera que as orientações para as alterações a serem realizadas no 

Estado devam ser mais do que uma mera reforma gerencial, como também uma busca 

de eqüidade, reabilitando cidadãos que se encontram à margem da cidadania, como um 

imperativo ético. 

Importante destacar a definição de serviço público, segundo Carvalho Filho 

(2008, p. 293) que afirma ser “toda atividade prestada pelo Estado ou por seus 

delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de 

necessidades essenciais e secundárias da coletividade”. 

Canotilho e Moreira (1993) ressaltam a necessidade de exigir o exercício da 

função administrativa de forma eficiente e congruente. Como também ressalta Meirelles 

(2006) a importância do vínculo do princípio da eficiência ao princípio do bom 

administrador. 

A definição do Princípio da Eficiência, segundo Moraes (2005) 

[...] impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a 
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de 
forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia, e 
sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e 
morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de 
maneira a evitar desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. 
(MORAES, 2005, p.67). 

Salienta Moraes (2005) que: 

A EC nº 19/98, seguindo os passos do Direito Comparado, a fim de pretender 
garantir maior qualidade na atividade pública e na prestação dos serviços 
públicos, passou a proclamar que a Administração Pública direta, indireta ou 
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fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, deverá obedecer, além dos tradicionais princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, também ao princípio da 
eficiência. (MORAES, 2005, p. 107) 

[...] a EC nº 19/98 não só introduziu expressamente na Constituição Federal o 
princípio da eficiência, como também trouxe alterações no sentido de garantir-
lhe plena aplicabilidade e efetividade. Quando no seu § 2º do artigo 39 
estabeleceu que a União, os Estados e o Distrito federal manterão escolas de 
governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 
constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção 
na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre 
os entes federados e ainda no § 4º do artigo 41, previu-se como condição 
obrigatória para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de 
desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (MORAES, 2005,p. 
112-113) 

Extrai-se da Lei nº 8.112/90, nos arts. 116 e 117, a previsão de deveres e 

proibições funcionais, os quais representam o conceito de eficiência: 

 Art.  116.  São deveres do servidor: 
        I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
        II - ser leal às instituições a que servir; 
        III - observar as normas legais e regulamentares; 
        IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 
        V - atender com presteza: 
        a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas 
as protegidas por sigilo; 
        b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou 
esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
        c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.  
        VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de 
que tiver ciência em razão do cargo; 
        VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio 
público; 
        VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição; 
        IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
        X - ser assíduo e pontual ao serviço; 
        XI - tratar com urbanidade as pessoas; 
        XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.  
        Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII será 
encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela 
contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.  
 
Art.  117.  Ao servidor é proibido: 
        I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização 
do chefe imediato; 
        II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto da repartição; 
        III - recusar fé a documentos públicos; 
        IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo 
ou execução de serviço; 
        V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição; 
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        VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em 
lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu 
subordinado; 
        VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação 
profissional ou sindical, ou a partido político; 
        VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 
        IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função pública; 
        X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade 
de acionista, cotista ou comanditário; 
        XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, 
salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de 
parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;  
        XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer 
espécie, em razão de suas atribuições; 
        XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 
        XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas; 
        XV - proceder de forma desidiosa; 
        XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares; 
        XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, 
exceto em situações de emergência e transitórias; 
        XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho; 
        XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado 
        Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo 
não se aplica nos seguintes casos:   
        I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou 
entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no 
capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a 
seus membros; e 
        II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 
91 desta Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. 

Di Pietro (1998, p. 74) adverte que “a eficiência é princípio que se soma aos 

demais princípios impostos à Administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, 

especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao 

próprio Estado de Direito”.  

Para Medauar (1999, p. 145), o princípio da eficiência "determina que a 

Administração deve agir de modo rápido e preciso, para introduzir resultados que 

satisfaçam as necessidades da população". Afinal, é o princípio que norteia toda a 

Administração Pública, conferindo ao administrador o dever da boa administração. 

Na visão de Meirelles (2006) 
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Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas 
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno 
princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o 
serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e 
de seus membros. (MEIRELLES, 2006, p. 92) 

Diz Gabardo (2002) 

[...] que o princípio da eficiência ultrapassa os limites do princípio da 
razoabilidade na medida em que uma maior exigência, decorrente do 
cumprimento do princípio da finalidade, que impõe não somente uma atuação 
suficiente (razoável/racional), mas sim ótima (a melhor possível).(GABARDO, 
2002, p.135) 

Meirelles (2006) salienta ser necessário, além da legalidade, resultados 

positivos para a atividade administrativa, atendendo ao serviço público com presteza, 

perfeição e rendimento funcional, pois a EC nº 45/2004 assegurou no art. 5º, LXXVIII da 

CF, “razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. É como ressalta Moreira Neto (1995) que uma ação Administrativa Pública 

ineficiente deve ser considerada imoralidade administrativa. 

Salienta Bacellar Filho (2005) que a eficiência significa realizar mais e melhor 

com menos, provendo os serviços públicos de forma satisfatória e com qualidade para a 

população. Acrescenta ainda ser o princípio da eficiência uma peça fundamental da 

reforma administrativa. 

O termo eficiência deve denotar a otimização do emprego dos recursos para 

atender da melhor forma e está relacionado à obtenção de resultados positivos na 

prestação dos serviços à sociedade, que na idéia de Meirelles (2006) está vinculado ao 

princípio do bom administrador. 

Moraes ressalta (2005) que: 

O administrador público precisa ser eficiente, ou seja, deve ser aquele que 
produz o efeito desejado, que dá bom resultado, exercendo suas atividades 
sob o manto da igualdade de todos perante a lei, velando pela objetividade e 
imparcialidade. Assim, princípio da eficiência é aquele que impõe à 
Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem 
comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, 
neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia, e sempre em busca 
da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários 
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para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar 
desperdícios e garantir maior rentabilidade social.( MORAIS, 2005, p.108). 

Com a inserção do princípio da eficiência no art. 37 da CF/88 podemos 

caracterizar o Modelo Gerencial no serviço público com condições em promover o 

aumento da qualidade e da eficiência dos serviços sociais prestados pelo poder público. 

Dessa forma, trazendo a transformação de uma administração burocrática para uma 

gerencial orientada para resultados e focada no cidadão. E para que haja resultados 

positivos e concretos, é imperiosa uma mudança estrutural e cultural dos procedimentos 

administrativos e jurisdicionais, para que assim o Poder Judiciário possa atender 

efetivamente aos anseios da população. 
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2    IMPORTÂNCIA DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

2.1  Acesso à Justiça, um Direito Constitucional 

 

O acesso à Justiça encontra-se imerso em uma crise, com isso prejudicando a 

administração judiciária. Para minimizar a situação, há uma constante preocupação em 

promover uma reforma processual e institucional. Alerta Almeida (2003) que a “crise da 

administração da justiça” prolonga-se da década de 1960 até os dias atuais. 

Almeida (2003, p. 21) assegura “o Código de Processo Civil de 1973 foi um 

marco da legislação brasileira preocupado em pôr o sistema processual civil em 

consonância com o progresso científico dos tempos atuais”. 

Afirma Almeida (2003) 

O Código de Processo Civil é uma obra monumental em homenagem ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa, mas não firmou compromisso com 
o acesso à justiça. [...] Um grande número de atos processuais faz o rito se 
arrastar. [...] Em suma, o Código de Processo Civil de 1973 está na raiz do 
problema estrutural da morosidade da Justiça, pois não tem como escopo 
essencial a solução rápida de litígios. (ALMEIDA, 2003, p. 22).   

Conclui Almeida (2003) 

O desafio é construir um novo paradigma sem prejuízo à ampla defesa e do 
contraditório. O modelo ideal terá de garantir o devido processo legal e a 
efetividade. [...] Espera-se que a experiência ensine o que é conveniente e não 
se deixe contaminar pelo tradicionalismo [...]. (ALMEIDA, 2003, p.24). 

Nesse contexto, é preciso haver um sistema processual simplificado para 

reorganizar o Poder Judiciário e desembaraçar a máquina judiciária, pois a forma 

burocrática rígida processual é uma das principais causas de acúmulo de processos, 

resultando numa ineficiente prestação jurisdicional. O Poder Judiciário deve ser 

reestruturado com o fim de restabelecer a função de agente político do Estado, 

equilibrando forças com os Poderes Executivo e Legislativo omissos. Por ser o acesso 

à justiça um direito fundamental, fixado e positivado na CF/88, deve existir um empenho 
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para ampliar seu acesso à população carente, ajustando-se aos direitos fundamentais 

individuais e sociais para asseverar essa garantia constitucional. 

O Poder Judiciário brasileiro passa por reformas estruturais desde a Emenda 

Constitucional nº 45/2004, mais conhecida como “Reforma do Judiciário”. Nesse 

contexto, a EC nº 45/2004 nos traz, entre outras inovações no funcionamento da justiça, 

a criação de mais um órgão do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, com a 

função de: 

Emenda Constitucional nº 45/2004 in verbis: 

Art. 103-B. Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do 
Estatuto da Magistratura, expedindo atos normativos e recomendações; definir 
o planejamento estratégico, os planos de metas e os programas de avaliação 
institucional do Poder Judiciário; receber reclamações contra membros ou 
órgãos do Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e 
órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 
delegação do poder público ou oficializados; julgar processos disciplinares, 
assegurada ampla defesa, podendo determinar a remoção, a disponibilidade 
ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de 
serviço, e aplicar outras sanções administrativas; elaborar e publicar 
semestralmente relatório estatístico sobre movimentação processual e outros 
indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o País. (BRASIL, 
2004) 

A Emenda Constitucional nº 45/2004 incluiu, ainda, na CF que: 

Art. 107, II, § 3 [...] os servidores receberão delegação para a prática de atos 
administrativos e atos de mero expediente sem caráter decisório. (CF, art. 93, 
XIV)  
[…] Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, 
constituindo Câmaras Regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do 
jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. (BRASIL, 2004) 

Surge, a partir daí, a necessidade de otimizar a Justiça e ampliar seu acesso a 

todos os cidadãos e estender-se na questão da efetividade da prestação jurisdicional e 

da modernização da organização judiciária. Apesar da EC nº45/2004 trazer inovações 

para o Poder Judiciário, a lentidão dos procedimentos judiciais é provocada, 

principalmente, pela rigidez da legislação processual. 

É de se concordar com Hess (2004) que o Poder Judiciário não sofreu reformas 

na sua estrutura organizacional para atender a crescente demanda da população à 
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Justiça, com o aumento no rol de direitos e garantias processuais com a CF/88 e suas 

novas leis. Afinal, não é suficiente possibilitar o acesso à justiça enquanto instituição 

estatal e sim, é imprescindível viabilizar a efetividade desse acesso de forma justa. 

Na CF/88 o princípio do acesso à justiça está inserido, de forma geral, no art. 

5º, inciso XXXV, do Capítulo I, dos direitos e deveres individuais e coletivos, no Título II, 

dos direitos e garantias fundamentais, disposto da seguinte forma: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Desse modo, encontramos 

na lei magna brasileira uma base normativa para o direito de acesso à justiça. 

Mesmo sendo uma consignação declarada de forma geral, Ribeiro (2007) 

ressalta que o art. 5º, inciso XXXV dá uma garantia para o indivíduo não ser obrigado a 

exaurir a via administrativa para se amparar do judiciário. Acrescenta, ainda, que o 

inciso LXXIV, quando dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, prevê a obrigação do Estado 

em prestar assistência jurídica aos carentes que não possuírem condições para pagar 

um advogado ou custear as despesas de um processo. 

Rocha (2007) reforça que não se deve explicar esse dispositivo como sendo 

apenas dirigido à lei, mas do mesmo modo dirigido a todos os atos da Administração 

Pública, incluindo os atos particulares que impedem o acesso à prestação jurisdicional, 

pois se trata de garantia constitucional que assegura o acesso à justiça efetivo e 

tempestivo contra qualquer forma de denegação de direito, não apenas ao acesso 

formal aos órgãos judiciários. 

Assevera Rocha (2007) que: 

O acesso à justiça pode ser entendido, em primeiro lugar, como o tradicional 
direito de ação, tão antigo como a própria noção de processo, todavia, nessa 
visão, aparece como algo bastante amplo, otimista e inespecífico, que se 
identifica, apenas, com a faculdade ou a possibilidade de apresentar uma 
postulação às instâncias judiciárias. Contudo, será bastante diferente o 
conceito de acesso à justiça se forem levados em conta os vários contingentes 
da população que ficam privados desse bem da vida, desse bem cultural, de 
modo que seria cabível indagar se, mesmo assim, ainda se poderia dizer que 
tal sistema é assegurador da acessibilidade.(ROCHA, 2007, p.70) 
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Ainda no sentido dos direitos e instrumentos legais para acionar a Justiça – 

apesar de ser pautado por direitos e garantias individuais e pela certeza do 

procedimento legal – os litígios sociais exigem do judiciário uma atuação positiva, 

flexível e rápida no tratamento do conflito para obtenção da prestação jurisdicional. No 

entanto, a burocracia judicial não permite que o acesso à justiça seja feito de forma 

apropriada e eficiente. 

Ressalta-se a importância de garantir o acesso à Justiça, no dizer de Moreira 

(2004, p. 21), “de há muito já se ouve falar na necessidade de processarem-se urgentes 

e profundas mudanças no aparelhamento do Estado, visando uma atuação mais ágil e 

eficiente da Administração Pública, principalmente o da prestação de justiça”. 

 

2.2  Uma Visão Geral sobre o Acesso à Justiça  

 

Hess (2004, p. 10) aduz que o conceito de acesso à justiça proclama um direito 

constitucional do homem em buscar a justiça, o justo, para solucionar os conflitos de 

interesses, com base em preceitos de conduta ética e consoantes leis que regem a 

sociedade e o Estado. Para essa autora, “o acesso à justiça tem sido considerado como 

um direito fundamental positivo emanado da Constituição, de tutela jurídica dos 

tribunais, por meio do devido e justo processo legal”. Do ponto de vista de Hess (2004),  

Não houve correspondência entre o avanço das garantias e ações para a 
defesa de direitos coletivos com o aparelhamento da máquina judiciária. Esta 
não foi devidamente reestruturada e equipada com recursos materiais e 
humanos para enfrentar a conflituosidade coletiva e difusa e o aumento da 
demanda. Daí surgirem problemas de ordem estrutural e funcional para 
atender com eficiência tanto a demanda crescente por interesses individuais, 
como por coletivos e sociais. (HESS, 2004, p. 35) 

A garantia estatal de acesso aos tribunais passou a ser concebida, como 

assinalam Cappelletti e Garth (1988, p. 12), como “requisito fundamental – o mais 

básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que 

pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”. 
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Completam Cappelletti e Garth (1988) que: 

O enfoque sobre o acesso – modo pelo qual os direitos se tornam efetivos – 
também caracteriza crescentemente o estudo do moderno processo civil. A 
discussão teórica, por exemplo, das várias regras do processo civil e de como 
elas podem ser manipuladas em várias situações hipotéticas pode ser 
instrutiva, mas, sob essas descrições neutras, costuma ocultar-se o modelo 
freqüentemente irreal de duas (ou mais) partes em igualdade de condições 
perante a corte, limitadas apenas pelos agrupamentos jurídicos que os 
experientes advogados possam alinhar. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.12) 

Caovilla (2006) recorda que: 

Até o início do século XX a preocupação do sistema judicial era indiferente às 
realidades sociais. Buscavam-se, apenas, o estudo e a solução dogmática e 
formalista para os problemas da sociedade, de forma individual e não coletiva, 
favorecendo, com isso, as categorias mais abastadas. As decisões eram 
apartadas dos direitos humanos, distanciando o cidadão da justiça. A visão 
individualista, típica dos séculos XVIII e XIX, aos poucos foi sendo deixada 
para trás. (CAOVILLA, 2006, p.23).  

Veronese (1997, apud COAVILLA, 2006) 

Nesse contexto, o direito de acesso à proteção jurisdicional tinha uma 
conotação tão-somente formal do indivíduo que se sentisse lesado e, portanto, 
propunha uma ação, a do indivíduo que a contestava. Tinha-se firmado a teoria 
de que, sendo o acesso à justiça um direito natural, este, por ser anterior ao 
Estado, não estava a exigir dele proteção. (VERONESE, 1997, apud 
CAOVILLA, 2006, p.23)  

Não deve ser vista a idéia de acesso à justiça apenas como uma facilidade para 

a população em propor uma ação judicial: deve ter também acepção de um acesso a 

um ordenamento jurídico justo. É indispensável a efetividade do sistema processual 

enquanto instrumento de acesso à justiça para que haja efetividade da própria ordem 

jurídica. No pensar de Teixeira (2008), com a inexistência do modelo processual não há 

como garantir a efetividade das regras do direito material. 

Nas palavras de Teixeira (2008) 

O atual modelo brasileiro é, natural e evidentemente, impregnado de defeitos, 
quase sempre marcas de uma tendência a favorecer determinados segmentos 
da sociedade do País. Mas mirando na utopia de um sistema processual mais 
apto a promover a justiça social desejada pela população como um todo, 
mesmo que com as deficiências naturais ao homem, há espaço para uma 
grande evolução. (TEIXEIRA, 2008, p.239) 
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O direito do cidadão ao acesso à justiça, destarte, não pode prescindir desse 
instrumento conhecido como o processual jurisdicional, no seu modelo atual, 
mesmo em face das deficiências deste. Faz parte da concepção ampla de 
cidadania. Uma vez corporificado o conflito e reconhecida a inviabilidade dos 
demais meios alternativos de composição, é unicamente através desse 
caminho de heterocomposição assegurado pelo Estado que o prejudicado 
poderá ver legitimamente resolvida a controvérsia. (TEIXEIRA, 2008, p. 240-
241) 

Salienta Hess (2004, p. 11) que “sob um ponto de vista mais dinâmico, o 

acesso à justiça abrange não somente a busca da prestação jurisdicional do Poder 

Judiciário do Estado, mas também a pacificação de conflitos de interesses no Estado”. 

Sendo o direito de acesso à justiça um pressuposto dos direitos e garantias 

fundamentais, para Hess isso valida a cadeia hierárquica das regras jurídicas 

infraconstitucionais, a serem aplicadas pelos Tribunais. 

É necessário buscar alternativas para o enfoque do acesso à justiça. Para 

Caovilla (2006) 

O movimento por acesso à justiça tem representado nos últimos decênios uma 
importante – talvez a mais importante – expressão de uma radical 
transformação do pensamento jurídico e das reformas normativas e 
institucionais em um número crescente de países. No Brasil, o acesso à justiça 
está ainda muito centrado no Poder Judiciário, uma vez que é através dele que 
tradicionalmente se resolvem os conflitos. A população brasileira desconhece a 
real abrangência do termo acesso à justiça e, conseqüentemente, desconhece 
seus direitos. (CAOVILLA, 2006, p.30)  

Na opinião de Moreira (2004), quando a CF/88 criou cinco Tribunais 

Regionais Federais e o Superior Tribunal de Justiça, procurou-se resolver o problema 

de sobrecarga para os Tribunais Superiores, em particular ao STF, mas para o cidadão 

comum, esse incremento na estrutura do Judiciário continuou desconhecido, até 

mesmo afastando-o de uma compreensão básica do funcionamento do sistema estatal 

de resolução de conflitos na justiça. Moreira acrescenta que, sob outro aspecto, as 

inovações trazidas pela CF/88 também trouxeram importantes conquistas sociais no 

campo de acesso à justiça. 

Para Moreira (2004), num contexto mais amplo, há um arraigado apego a um 

paradigma normativista de formatação de pensamentos e condutas do próprio Estado. 

Ressalta, ainda, que há duas características nas deficiências no funcionamento do 
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Judiciário: a morosidade no funcionamento de aparato judiciário e a reduzida 

efetividade conferida às decisões judiciais. 

Assevera Moreira (2004) que: 

A crise de eficiência pode ser facilmente identificada em face de um evidente 
descompasso entre a demanda social e a oferta estatal de serviços judiciais, 
que pode ser primeiramente dimensionado em razão da morosidade que 
caracteriza o funcionamento em regra. (MOREIRA, 2004, p.81). 

Taylor (2007) assegura que o Poder Judiciário possui um significativo papel na 

elaboração das políticas públicas, inserido, inclusive, no sistema político brasileiro. 

Analisando as condições que os tribunais possuem em influenciar as decisões no 

âmbito dos poderes Executivo e Legislativo, argumenta que poucos cientistas políticos 

consideram essa atuação do Poder Judiciário brasileiro. 

Para Taylor (2007) o Judiciário desempenha um papel extremamente relevante 

e que precisa ser inserido de forma mais objetiva nas políticas públicas federais, pela 

sua prerrogativa de revisar a constitucionalidade das leis. Objetivamente o Judiciário 

tem um papel significativo na tomada de decisões, embora, como afirma Koener (2005), 

o STF procure agir de forma cautelosa a fim de evitar possíveis conflitos com os outros 

poderes (Executivo e Legislativo). 

Nessa conjuntura, diz Taylor (2007) que: 

O Judiciário pode influenciar os resultados das políticas públicas tanto no 
momento da deliberação quanto na hora da implementação com uma 
variedade de possíveis estratégias: sinalizando as fronteiras permitidas para a 
alteração da política pública, sustentando-a e legitimando-a diante da possível 
oposição, atrasando uma decisão sobre uma determinada política e, assim, 
controlando a agenda de deliberação da política pública ou, até mesmo, 
alterando ou rejeitando a proposta após a implementação. (TAYLOR, 2007, p. 
243). 

Deparamo-nos com o Poder Legislativo elaborando leis que ferem os direitos 

dos cidadãos e, alegando inconstitucionalidade dessas leis, esses buscam o judiciário 

para a defesa de seus direitos. Como conseqüência, além de outras implicações 

jurídicas, temos a obstrução do acesso à justiça, pois encontramos um Poder Judiciário 
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abarrotado em volumes de processos por se encontrar atado às leis ineficientes e 

inconstitucionais. 

Afirma Hess (2004) 

Na medida em que o Executivo e o Legislativo assumirem e exercerem 
efetivamente suas funções típicas constitucionais, com o primeiro na 
consecução de políticas públicas, cumprindo as leis; o segundo, na célere e 
eficiente aprovação de leis modernas e inteligíveis, o acesso ao Poder 
Judiciário tornar-se-á mais efetivo e equilibrado no Estado Federal. Mesmo 
assim, ainda resta restabelecer a importante função político-social do Poder 
Judiciário, garantia de imparciais intervenções na sociedade, a fim de manter o 
balanceamento dos poderes e a unidade jurídica no Estado Democrático e 
Social de Direito. (HESS, 2004, p.47). 

A atualidade depara-se no auge de intenso processo de mudanças sociais e 

políticas. A inquietação com a modernização da Administração Pública é um tema que 

no Brasil se expressa como uma necessidade de melhorar o funcionamento da 

Instituição Pública tornando-a mais eficiente, a fim de atender às necessidades da 

comunidade de forma mais adequada. Esse contexto não é diferente no Poder 

Judiciário Brasileiro. 

Hess (2004) associa a crise do Direito e do acesso à justiça à constante 

mudança de valores de uma sociedade moderna e globalizada frente às tradicionais 

formas burocráticas rígidas de prestação jurisdicional prestada pelo Judiciário. Para se 

ajustar o acesso à justiça no Estado moderno há necessidade de flexibilização da forma 

de exercício da jurisdição.  

Nesse sentido, Caovilla (2006) afirma que:  

A proposta à efetividade do processo é uma mudança de mentalidade dos 
profissionais da área jurídica. É de extrema importância a implantação de uma 
nova forma de pensar o direito, visando, principalmente, ao bem comum, 
abrindo os olhos para o que está acontecendo fora do processo. (CAOVILLA, 
2006, p. 35). 

Continua Caovilla (2006) 

Que se pode alcançar a verdadeira justiça, através da participação efetiva dos 
profissionais da área jurídica, que têm a função de transformar o processo, de 
instrumento técnico em instrumento ético, social, de atuação da efetiva justiça 
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para garantia do restabelecimento dos direitos das pessoas, atendendo a 
função sociopolítica a que se destina. (CAOVILLA, 2006, p.36-37) 

 Assegura Hess (2004) 

O direito natural carece de efetividade de aplicação prática no sistema de 
direito, pela falta de sanção, pela generalidade e abstração. Aquele necessita 
para ser efetivo do exercício do direito positivo, guiado pelas cadeias de 
normas, que formam o arcabouço do ordenamento social no Estado. Por isso, 
para aproximar o direito de acesso à justiça, como um direito natural, da idéia 
de justiça distributiva, faltava a imperatividade e a sanção coercitiva, aplicadas 
na ciência do direito, que dependem da vontade do Estado para ter eficácia 
plena no mundo jurídico. (HESS, 2004, p.10). 

Na visão de Hess (2004), o conceito de acesso à justiça apregoa um juízo de 

valor diretamente vinculado ao direito fundamental do homem em procurar a justiça 

para resolver os conflitos de interesses, com base em preceitos de conduta ética e 

consoantes leis que conduzem a sociedade e o Estado. Nesse contexto, é um tópico 

básico na moderna ciência do Direito o conceito do direito ao acesso à Justiça, além de 

se tratar de um direito fundamental inserido no plano jurídico da Carta Magna. 

Importante destacar o tratamento dado por Cappelletti e Garth (1988) em torno 

do efetivo acesso à justiça. Esses renomados autores afirmam que a primeira solução 

para o acesso à justiça é a assistência judiciária, que eles denominam “primeira onda”. 

O alvo fundamental foi procurar métodos para proporcionar o acesso à justiça para 

aqueles que não podem pagar um advogado. Para os citados autores, a chamada 

"segunda onda" surgiu da necessidade de criação de um sistema que cuidasse dos 

interesses das pessoas não somente de forma individual, assegurando a realização dos 

“direitos públicos”. E por fim, a "terceira onda" atende o enfoque de acesso à justiça 

quando as estruturas anteriores se tornaram insuficientes para proporcionar à 

sociedade o efetivo acesso à justiça. 

Compartilha Caovilla (2006) do entendimento de Cappelletti e Garth que a 

“terceira onda” procura tornar mais acessível à justiça, por meio de procedimentos 

simplificados e formas alternativas de acesso à justiça, como a justiça conciliatória, de 

composição de litígios, ou, como denomina Cappelletti, uma justiça coexistencial. 
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Ademais, afirma Caovilla (2006) 

No Brasil, o acesso à justiça está ainda muito centrado no Poder Judiciário, 
uma vez que é através dele que tradicionalmente se resolvem os conflitos. A 
população brasileira desconhece a real abrangência do termo acesso à justiça 
e, conseqüentemente, desconhece seus direitos. (CAOVILLA, 2006, p.39). 

Advertem, com muita propriedade, Cappelletti e Garth (1988) 

Ao saudar o surgimento de novas e ousadas reformas, não podemos ignorar 
seus riscos e limitações. Podemos ser céticos, por exemplo, a respeito do 
potencial das reformas tendentes ao acesso à justiça em sistemas sociais 
fundamentalmente injustos. É preciso que se reconheça que as reformas 
judiciais e processuais não são substitutos suficientes para as reformas 
políticas e sociais. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 161). 

Argumenta Hess (2004) que tem sido extremamente difícil a desburocratização, 

agilização e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional nos cartórios judiciais, auxiliares 

de juízo. Para a autora, o acesso à justiça depende da produtividade e do treinamento 

de funcionários da justiça, da informatização e racionalização dos serviços judiciais e da 

uniformidade do procedimento dos cartórios. 

Nesse contexto afiança Hess (2004, p.131) que “a uniformidade, ordenação e 

modernização de normas processuais, somada à reforma institucional e estrutural do 

Judiciário, irá proporcionar a efetiva e eficiente prestação jurisdicional à sociedade”. 

 

2.3   Princípio da Eficiência – uma Norma Constituc ional 

 

Os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade foram 

consagrados no art. 37 da CF/88, com o fim de nortear a administração pública no 

Brasil. A EC nº 19/98 introduziu, nesse artigo, o princípio da eficiência com a finalidade 

de oficializá-lo no contexto constitucional brasileiro, ficando com a seguinte redação: “a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 
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Figueredo (2001), ao explicar o Princípio da Eficiência inserido ao texto 

constitucional, pela EC nº 19/98, diz que: 

É de se perquirir o que muda com a inclusão do princípio da eficiência, pois, ao 
que se infere, com segurança, à Administração Pública, sempre coube agir 
com eficiência em seus cometimentos. Na verdade, no novo conceito 
instaurado de Administração Gerencial, de “cliente”, em lugar de administrado, 
o novo “clichê” produzido pelos reformadores, fazia-se importante, até pra 
justificar perante o país as mudanças constitucionais pretendidas, trazer ao 
texto o princípio da eficiência. (FIGUEREDO, 2001, p. 63). 

É possível verificar, a partir do enfoque dado por Fiqueredo (2001), que a EC nº 

19/98, ao inserir a eficiência como um dos princípios da Administração Pública, não 

ocasionou alteração ao regime constitucional, apenas explicitou um princípio que até 

então estava implícito. 

Advertem Castro e Garcia (2004) que: 

O administrador público é obrigado a agir tendo como parâmetro o melhor 
resultado. Na primeira dimensão do princípio da eficiência, insere-se a 
exigência de economicidade, sendo o desperdício a idéia oposta imediata. 
Trata-se da eficiência como qualidade de ação administrativa que maximiza 
recursos na obtenção de resultados previstos. O princípio da eficiência pode 
ser equiparado ao princípio tradicional da boa administração. (CASTRO; 
GARCIA, 2004, p.66). 

A EC nº 19/98 insere dois aspectos importantes para a Administração Pública: 

um em relação à atuação do agente público e outro em relação à organização, estrutura 

e disciplina da Administração Pública. 

A CF, na redação dada pela EC 19/98, introduziu alguns mecanismos tendentes 

a promover o cumprimento do princípio da eficiência, como o da participação do usuário 

na administração pública e a possibilidade de aumentar a autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira de órgãos e entidades da Administração direta e indireta, 

explicitamente no seu § 3º do art. 37: 

Art.37 § 3. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 
I - as reclamações relativas à  prestação  dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no Art. 5º, X e XXXIII; 
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III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de 
cargo, emprego ou função na administração pública. (BRASIL, 1998). 

O princípio da eficiência, como especificado na EC nº 19/98, implicou para o 

setor público uma obrigação de uma prestação de serviço eficiente e uma avaliação de 

desempenho para o próprio servidor público, devendo sempre procurar a solução que 

melhor atenda ao interesse público, devendo agir com rapidez, presteza, perfeição e 

rendimento. 

Acrescenta-se, ainda, que a EC nº 19/98 seguiu a tendência do direito 

administrativo atual que repudia a corrente autoritária da administração burocrática e 

valoriza a participação do cidadão. Nesse contexto, procurou-se criar uma estrutura 

para controlar as condições do serviço público, em que se espera da prestação do 

serviço público a qualidade. A eficiência na Administração Pública tem como um dos 

objetivos executar os serviços prestados de forma que sejam realizados com 

adequação às necessidades da sociedade.  

Afiança Silva (2005, p.337) que “o princípio da eficiência administrativa consiste 

na organização racional dos meios e recursos humanos, materiais e institucionais para 

a prestação de serviços públicos de qualidade em condições econômicas e de 

igualdade dos consumidores”. 

A EC 19/98, segundo Silva (2005), procura orientar a atividade administrativa 

no intuito de atingir melhores resultados e tem como conteúdo a relação “meios e 

resultados”. Norteia a atividade administrativa no sentido de obter melhores resultados 

com os meios escassos e a menor custo. 

Pode-se dizer que a eficiência deve ser o valor a ser buscado constantemente 

pela Administração Pública, objetivando, assim, a qualidade e rapidez nos seus 

serviços prestados ao cidadão.  
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3    METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Apresentação 

Esta pesquisa adotou a classificação, quanto ao seu fim, exploratória, descritiva 

e metodológica.  

Exploratória porque, segundo Triviños (1987, p.109) “os estudos exploratórios 

permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado 

problema”. 

Descritiva, pois, de acordo com Gil (2002, p.42), tem como “objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Para Triviños (1987), o foco essencial do 

estudo descritivo é a compreensão, com exatidão, de fatos e fenômenos de uma 

realidade específica, procurando apresentar as características de situações vivenciadas 

por um indivíduo ou grupo de indivíduos. 

De acordo com Vergara (2007) metodológica porque 

É o estudo que se refere a instrumentos de captação ou de manipulação da 
realidade. Está associada a caminhos, formas, maneiras, procedimentos para 
atingir determinado fim. Construir um instrumento para avaliar o grau de 
descentralização decisória de uma organização é exemplo de pesquisa 
metodológica. (VERGARA, 2007, p.47) 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa foi de estudo de caso e de 

campo. 

Segundo Yin (2005, p.23), o “estudo de caso é uma inquirição empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real”. Por se 

tratar de pesquisa exploratória, este método foi adequado, útil para gerar hipóteses e 

tratar de questões operacionais, permitindo um exame detalhado da organização das 

STs. Foi também pertinente nesta pesquisa a investigação por estudo de caso porque, 
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segundo Yin (2005, p.20), “permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real”. 

Afirma ainda Yin (2005, p.26) que “o estudo de caso é a estratégia escolhida ao 

se examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular 

comportamentos relevantes”. 

Foi considerada a preocupação de Yin (2005) do fato de este método fornecer 

pequena base para generalizações científicas uma vez que só foram analisadas as STs 

do TRF5. A consistência dos dados deveu-se a repetibilidade dos resultados e dos 

procedimentos em situação semelhante no que resultou na fidedignidade.  

A pesquisa de campo, de acordo com Vergara (2007, p. 47), “é investigação 

empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de 

elementos para explicá-lo”.  

A partir dessas diretrizes, a pesquisa procurou delinear os procedimentos 

realizados nas STs do TRF5 através de levantamento estatísticos das quatro turmas 

julgadoras, conforme tabela 1 . 

Tabela 1 – Variáveis de Interesse 

Variável Descrição 
V1 Quantidade de processos julgados em sessão 

e por despacho 
V2 Total de publicações realizadas de 

acórdãos/despachos 
V3 Número de processos com 

acórdãos/despachos publicados 
V4 Quantitativo de petições recebidas 
V5 Tempo para publicar os acórdãos entre a data 

de recebimento na secretaria e a efetivação 
da publicação 

V6 Tempo entre a interposição de recursos e sua 
juntada nos processos judiciais 

 
Fonte:  Elaborado pela autora 

A escolha dessas variáveis deve-se ao fato de elas serem mais significativas no 

contexto das atividades desenvolvidas em uma ST e, a partir delas, verificar o 
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desempenho total de uma turma, pois podem demonstrar eficiência e ineficiência em 

seus procedimentos. 

3.2   Dados das Unidades de Análise 

O funcionamento das STs do TRF5, na conjuntura da Organização institucional 

do TRF5, encontra-se subordinada à Secretaria Judiciária, como evidencia o 

organograma na Figura 1 . 

Figura 1 – Organograma da Secretaria Judiciária do TRF5 

 

Fonte : Elaborado pela autora 

A tabela 2  sumariza os dados dos processos julgado em sessão e por 

despacho nas turmas do TRF5, no período de 2004 a 2008. 

Tabela 2 – Processos julgados em sessão e por despacho nas turmas julgadoras do TRF5 

(2004-2008) 

Processos Julgados 
EM SESSÃO POR DESPACHO Turma 

2004 2005 2006 2007 2008 Total 2004 2005  2006 2007 2008 Total 
Total 

A 7.683 7.831 9.527 9.922 8.939 43.902 1.166 870 1.200 2.756 1.597 7.589 51.491 

B 6.604 6.263 7.647 9.356 8.682 38.552 850 709 336 844 870 3.609 42.161 

C 6.306 8.697 11.087 9.383 11.104 46.577 417 866 699 1.649 1.308 4.939 51.516 

D 8.081 9.306 9.120 10.338 10.102 46.947 1.677 1.216 1.310 1.470 884 6.557 53.504 

Total 28.674  32.097 37.381 38.999 38.827 175.978 4.110 3.661 3.545 6.719 4.659 22.694 198.672 
Fonte : Secretaria Judiciária TRF5 
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De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Judiciária do TRF5, o 

número total de julgados em sessão, nessas Secretarias, passou de 28.674 em 2004 

para 38.827 em 2008, ou seja, um incremento de 35,41%. No que diz respeito à 

quantidade de processos julgados por despacho, o aumento foi de 13,36%, passando 

de 4.110 em 2004 para 4.659 em 2008. A tabela 3, abaixo, retrata o total da publicação 

de acórdãos e despachos nas STs do TRF5, no período de 2004 a 2008. 

Tabela 3 – Publicação de Acórdãos e Despachos das Turmas Julgadoras do TRF5 (2004-2008) 

ACÓRDÃOS DESPACHOS  
Turma  2004 2005 2006 2007 2008 Total 2004  2005 2006 2007 2008 Total 

A  9.936 10.564 11.972 10.994 13.589 57.055 2.989 4.019 3.050 5.989 5.441 21.488 

B  8.393 8.200 10.093 11.645 12.407 50.738 3.258 2.674 2.019 3.381 3.750 15.082 

C  8.052 10.155 11.609 12.299 14.379 56.494 3.221 3.215 2.827 4.506 5.127 18.896 

D  10.112 11.659 11.571 12.435 14.347 60.124 4.176 3.063 3.199 4.367 3.927 18.732 

Total  36.493 40.578 45.245 47.373 54.722 224.411 13.644 12.971 11.095 18.243 18.245 74.198 
 

Fonte : Secretaria Judiciária TRF5 

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Judiciária do TRF5, na 

tabela 3, o número total de acórdãos publicados, nessas Secretarias, passou de 36.493 

em 2004 para 54.722 em 2008, ou seja, um crescimento de 49,95%. Em relação ao 

número de despachos publicados, o incremento foi de 33,72%, passando de 13.644 no 

início da série para 18.245 no final.  

As tabelas 2, 3, 4, 5 e 6 resumem as movimentações processuais realizadas 

nas STs do TRF5, no ano de 2008: 

� Tabela 2: resume o volume de processos julgados em cada Turma; 

� Tabela 3:  apresenta o número de processos com acórdãos e despachos 

publicados nas STs; 

� Tabela 4: mostra o número de publicações realizadas por cada ST; 

� Tabela 5: demonstra a saída definitiva dos processos judiciais que 

tramitaram nas STs (baixa definitiva e remessa à SR); 
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� Tabela 6:  oferece o número de recursos (especial, extraordinário, 

embargos de declaração e agravo regimental/inominado) interpostos nos 

processos judiciais das respectivas Turmas julgadoras. 

Tabela 4 –  Número de publicações realizadas nas Secretarias de Turmas do TRF5 (2008) 

Turma  Acórdãos  Despachos  Total  

A 18 51 69 

B 104 93 197 

C 24 52 76 

D 17 21 38 
Total 163 217 380 

Fonte:  Dados do Sistema Processual do TRF5 

 

Tabela 5 – Processos das Secretarias de Turma do TRF5 com baixa definitiva e com 
remessa à Secretaria de Recursos – 2008 

Turma  Baixa Definitiva  Remessa à SR  Total  

A 12.027 3.209 15.236 

B 11.178 4.377 15.555 

C 11.575 3.545 15.120 

D 10.402 4.717 15.119 
Total 45.182 15.848 61.030  

Fonte: Secretaria Judiciária TRF5 

 

                    Tabela 6 – Tipos de Recursos Interpostos (2008) 

Turma  Especial  Extraordinário  Embargos  Agravo  Total  

A 3.007 1.104 3.436 636 8.183 

B 3.699 782 2.867 372 7.720 

C 3.746 837 3.285 403 8.271 

D 3.941 1.033 4.052 442 9.468 

Total 14.394 3.756 13.640 1.853 33.642  

Fonte : Secretaria Judiciária TRF5 

Para demonstrar a produtividade de cada secretaria, extraiu-se dos dados 

fornecidos da tabela 3  que 72.967 processos publicados nas STs, no ano de 2008, 

representam os processos judiciais que tramitaram nessas secretarias, assim 

distribuídos: 
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� Turma A: 19.030 

� Turma B: 16.157 

� Turma C: 19.506 

� Turma D: 18.274 

As STs têm como atribuições ordenar e cumprir as determinações exaradas nos 

processos judiciais de competência das Turmas julgadoras, bem como organizar as 

atividades das sessões de julgamento. 

A seguir, a figura 2  trata resumidamente do fluxograma do procedimento 

processual realizado nas STs. Observa-se que os processos de competência de Turma 

são recebidos do gabinete pela ST para cumprimento de determinação judicial (acórdão 

ou despacho). Ao chegar na ST, os processos são preparados para publicação. Após 

esse procedimento, ficam no aguardo das partes interessadas para, se for o caso, 

interpor algum recurso (embargos, recursos especiais e extraordinários). Havendo 

resignação, os processos serão baixados ao Juízo que originou a ação para que possa 

o referido acórdão ser executado. Havendo recurso, será procedida a sua juntada, 

certificando nos autos que foram interpostos no prazo legal ou não. Caso trate-se de 

embargos, serão os processos remetidos ao Relator do acórdão para apreciação. 

Tratando-se de recurso especial ou extraordinário, será encaminhado à Secretaria de 

Recurso. Sendo despacho, encontramos um diferencial se o provimento for uma 

determinação de cumprimento de liminar. Depois de atendidas as formalidades da 

determinação, seu processamento é similar ao do acórdão. 
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Figura 2 – Fluxograma de procedimento processual nas STs 

 

Fonte : Elaborado pela autora 

 

3.2.1 Dados da Amostra 

A pesquisa consistiu em verificar, por amostra, nos processos que tramitaram 

no ano de 2008 em cada ST: 

1. o tempo de recebimento do processo na secretaria para publicar um 

acórdão e da sua publicação 

2. o tempo para a juntada do recurso (embargos de declaração, especial, 

extraordinário) a partir da sua interposição 

Salienta-se que não foram consideradas as outras tarefas desempenhadas 

pelas STs, tais como: prestar informações e dar vistas às partes envolvidas aos autos 

judiciais; dar cumprimento às diligências determinadas em despachos pelos 

desembargadores que compõem a Turma julgadora, bem como expedição de ofícios e 

mandados de intimação; coordenar as atividades das sessões de julgamento, assim 

como, a elaboração da Ata de Julgamento e Certidões de Julgamento; expedir certidões 

narrativas dos processos judiciais, por solicitações das partes interessadas; baixa 
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definitiva dos processos às Varas de origem e outras atribuições legais atribuídas às 

STs. 

O cálculo da amostra foi feito com base nos dados fornecidos pela tabela 6  e 

da seguinte fórmula: n = σ2 * p * q * N/ E2 (N-1) + σ2 * p * q onde: n = é o tamanho da 

amostra; σ2  = nível de confiança escolhido (90% = 1; 95% = 2; 99% = 3); p = proporção 

da característica pesquisada no universo (em percentagem); q = 100 – p (em 

percentagem); N = tamanho da população; E2 = erro de estimação permitido. 

O primeiro passo foi determinar o nível de confiança e o erro de estimação, no 

caso em questão, foi adotado um nível de confiança de 95% e um erro de estimação de 

4%. O 2º passo foi substituir os dados na fórmula, em que a amostra ficou a seguinte: 

� Turma A – 149 

� Turma B – 140 

� Turma C – 150 

� Turma D – 173 

A partir da coleta dos dados (Apêndice A ), analisou-se o tempo decorrido entre 

o recebimento do processo na secretaria para publicar um acórdão e a publicação, bem 

como o tempo para a juntada do recurso (embargos de declaração, especial, 

extraordinário) a partir da sua interposição. Por serem mais significantes os expedientes 

de acórdãos, os dados foram obtidos a partir da seleção da amostra dos referidos 

expedientes realizados por essas secretarias.  

Explica-se que, das publicações desses acórdãos, podem ser interpostos 

recursos (embargos de declaração, recursos especial e extraordinário) e alguns 

processos repetem-se na planilha, uma vez que a interposição dos embargos de 

declaração traz novo julgamento para a turma e, consequentemente, nova publicação, 

além da possibilidade de interposição de novos recursos (especial e 
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extraordinário). Esclarece-se que, caso tenha havido a interposição de mais de um 

recurso no mesmo dia, foi considerado apenas um recurso. 

 

3.2.2 Pesquisa de Campo 

 3.2.2.1 Apresentação das Secretarias de Turma 

Cada Turma julgadora é composta por três desembargadores do TRF5 e cada 

ST é estruturada com um diretor, 12 servidores, quatro estagiários de nível superior e 

um estagiário de nível médio. 

Os dados demográficos dos servidores das STs do TRF5, no ano de 2008, têm 

as características quanto ao tipo (efetivo ou requisitado), idade, sexo, tempo de serviço 

no TRF5, grau de instrução e formação, conforme tabelas 7, 8, 9 e 10 . 

Tabela 7 –  Características dos servidores da Turma A – 2008 

Tipo Idade  Sexo Tempo de 
serviço  

Instrução  Formação  

Efetivo 48 M 15 2º Grau -- 
Requisitado 45 M 13 Superior  Direito 
Requisitado 50 F 14 Superior Direito 
Requisitado 45 M 3 2º Grau -- 

Efetivo 42 M 12 2º Grau -- 
Efetivo 46 M 19 Superior Direito 
Efetivo 48 F 15 Superior Fonoaudiologia 
Efetivo 43 F 19 Superior Ciências Sociais / 

Direito Efetivo 42 F 15 2º Grau -- 
Efetivo 50 F 19 Superior Ciências Contábeis 
Efetivo 40 F 15 Superior Ciências Econômicas 

Requisitado 46 F 15 Superior Direito 
Efetivo 43 M 19 Superior Ciências Econômicas 

Fonte : Subsecretaria de Pessoal do TRF5 
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Tabela 8 – Características dos servidores da Turma B – 2008 

Tipo Idade  Sexo Tempo de 
serviço  

Instrução  Formação  

Efetivo 45 M 19 Superior Direito 
Efetivo 40 F 19 Superior Engenharia Civil 

/Direito Efetivo 49 F 10 Superior Enfermagem 
Efetivo 61 F 10 Superior Direito 
Efetivo 46 M 18 2º Grau -- 
Efetivo 45 F 16 Superior Administração 
Efetivo 46 F 16 Superior Psicologia 
Efetivo 46 F 16 Superior Letras 

Requisitado 55 F 10 Superior Psicologia 
Efetivo 61 M 19 2º Grau -- 
Efetivo 44 M 19 Superior Engenharia Civil 
Efetivo 46 M 19 2º Grau -- 
Efetivo 46 M 19 Superior História 

Fonte: Subsecretaria de Pessoal do TRF5 

 

Tabela 9 – Características dos servidores da Turma C – 2008 

Tipo Idade  Sexo Tempo de 
serviço  

Instrução  Formação  

Efetivo 44 F 19 Superior Direito 
Efetivo 48 M 15 Superior Direito 
Efetivo 41 M 16 Superior Direito 
Efetivo 49 F 11 Superior Pedagogia 
Efetivo 42 F 14 Superior Ciências da 

Computação/Direito 

Efetivo 43 F 13 Superior Odontologia 
Efetivo 54 M 15 Superior Direito 
Efetivo 44 F 16 2º Grau -- 
Efetivo 43 F 19 Superior Ciências da Computação 
Efetivo 45 M 16 Superior Matemática/ Direito 
Efetivo 50 F 16 2º Grau -- 
Efetivo 47 F 19 Superior Fisioterapia/Direito 

Requisitado 55 F 13 Superior  

Fonte : Subsecretaria de Pessoal do TRF5 
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Tabela 10 –  Características dos servidores da Turma D – 2008 

Tipo Idade  Sexo Tempo de 
serviço  

Instrução  Formação  

Efetivo 35 F 16 2º Grau -- 
Efetivo 54 F 19 Especialização Letras 
Efetivo 52 M 19 Superior História  
Efetivo 49 M 7 Especialização Administração 
Efetivo 43 F 19 Especialização Pedagogia/Direito 
Efetivo 52 F 19 Superior Direito 
Efetivo 48 F 19 Superior Ciências Contábeis 
Efetivo 44 F 16 Superior Arquitetura 
Efetivo 32 M 7 Especialização Secretariado 
Efetivo 37 F 8 2º Grau -- 
Efetivo 42 F 16 2º Grau -- 
Efetivo 45 M 19 Especialização Ciências Econômicas 
Efetivo 51 F 19 Superior Direito 

Fonte:  Subsecretaria de Pessoal do TRF5 

 

3.2.2.2 Universo da Pesquisa de Campo 

Durante a pesquisa de campo, no período de 11/05/2009 a 21/05/2009, foram 

aplicados 40 questionários, sendo distribuídos dez para cada ST (ver modelo no 

apêndice B ). Os questionários foram de natureza aberta-fechada, apresentando aos 

respondentes afirmações de fatos e opiniões a eles relacionados. Foram respondidos 

32 questionários, perfazendo o percentual de 80%. 

Foram abordadas as seguintes questões: gestão e funcionamento, burocracia 

judicial, possibilidade de melhorar o tempo de tramitação processual; ambiente de 

trabalho, qualificação dos servidores das STs e relação institucional entre os servidores 

das Secretarias e Gabinetes dos Desembargadores do TRF5. 

Foi explicado aos respondentes o objetivo, a relevância da pesquisa, a 

importância da sua colaboração e que seria garantida a confidencialidade. A pretensão 

foi coletar a opinião dos servidores que trabalham nas STs sobre a gestão dessas 

secretarias. 
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 Foram realizadas visitas aos locais de estudo em que foram observadas e 

coletadas evidências sobre como são divididas as tarefas realizadas nas STs. Para Yin 

(2005, p.91) “estas evidências geralmente são úteis para prover informações 

adicionadas sobre o tópico em estudo”.  

Com o método de estudo de caso foi possível coletar possíveis problemas de 

gestão e funcionamento nas STs do TRF5 de difícil abordagem por outros métodos e 

pela dificuldade de isolá-los de seu contexto. 
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4     ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo tem como objetivo identificar as características dos procedimentos 

adotados em cada ST do TRF5 e abordar os resultados coletados a partir da pesquisa 

realizada por meio de: 

� dados demográficos e estatísticos nas STs do TRF5; 

� da aplicação de questionários aos servidores das STs, abordando 

questões de gestão e funcionamento nas STs, possibilidade de melhorar 

o tempo de tramitação processual, ambiente de trabalho, qualificação 

dos servidores das STs e relação institucional entre os servidores das 

Secretarias e Gabinetes dos Desembargadores do TRF5. 

 

4.1  Apresentação dos Dados Estatísticos das Secret arias de Turma 

Com base nos dados das tabelas 2 e 3, constata-se que a Turma B realizou um 

número maior de publicações (acórdãos e despachos) em 2008, totalizando 197 

publicações, ao mesmo tempo, obteve menor número de processos publicados, 16.157. 

Pôde-se observar ainda que no ano de 2008 os processos publicados (acórdãos e 

despachos) na Secretaria da Turma D totalizaram em 18.274 com o total de 38 

publicações realizadas. 

Tabela 11 – Estatística descritiva – Nº de processos 
Variável mínimo máximo média desvio 

P_sessão 6.263 11.104 8.798,85 1431,78 
P_despacho 336 2.756 1.134,70 540,51 

Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

 
 

Como pode ser observado na tabela 11 , em média, julga-se muito mais 

processos em sessão (8.798,85) do que por despacho (1.134,70). Além disso, observa-

se que a heterogeneidade da distribuição é mais pronunciada para o primeiro grupo 

(julgados em sessão), já que ele apresenta um desvio padrão maior (1431,78) quando 
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comparado com o número de processos julgados por despacho (540,51). Em termos 

substantivos, isso quer dizer que a distância dos valores em relação à média é menor 

para o número de processos julgados por despacho, formando um grupo mais 

homogêneo. O gráfico 1 , a seguir, ilustra a distribuição do número de processos por 

tipo, no período entre 2004 e 2008.  
       

Gráfico 1 – Número de processos julgados por tipo (2004-2008) 

 
Fonte : Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

 

O eixo X representa o período analisado (2004-2008). O eixo Y sumariza o total 

de processos julgados. Desde o início da série temporal analisada (2004) que o número 

de processos julgados em sessão não para de crescer. Isso pode ser facilmente 

visualizado pela análise da linha preta na parte superior do gráfico. Em relação ao 

número de processos julgados por despacho, a distribuição é diferente. Ela atinge o 

pico em 2007 e apresenta uma queda no ano de 2008 (basta observar a linha 

pontilhada cinza). Em síntese, a análise do gráfico anterior sugere a existência de dois 
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importantes padrões: (1) a quantidade de processos julgados em sessão não para de 

crescer; (2) 2007 representa o ano em que mais se julgaram processos por despacho. 

A pergunta é: em que medida esses padrões se mantêm consistentes ao se desagregar 

a análise por Turma?  Os próximos gráficos ilustram as respostas.  

 
 

  Gráfico 2 – Número de processos julgados por tipo (2004-2008) 

 
Fonte : Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

Os dados sugerem que apenas o segundo padrão se mantém válido para a 

Turma A. Isso porque, no que diz respeito ao número de processos julgados em 

sessão, o total de 2008 supera o quantitativo de 2007, sugerindo que a tendência ao 

crescimento contínuo não se sustenta. O próximo gráfico replica essa análise tendo 

como categoria de referência a Turma B.     
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Gráfico 3 – Número de processos julgados por tipo (2004-2008) 

 
      Fonte : Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

 

A Turma B não se encaixa em nenhum dos padrões gerais encontrados. Após 

apresentar um incremento expressivo do número de processos julgados em sessão no 

período entre 2005 e 2007, a tendência ao crescimento não se sustenta para o ano de 

2008. No quesito processos julgados por despacho, a Turma B também se distancia do 

padrão geral na medida em que se manteve praticamente estável no período 2007-

2008. 
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Gráfico 4 – Número de processos julgados por tipo (2004-2008) 

 
Fonte : Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

 

Similarmente ao encontrado para a Turma A, os dados sugerem que apenas o 

segundo padrão pode ser observado no âmbito da Turma C. Isso porque a quantidade 

de processos julgados por despacho atinge seu máximo em 2007, caindo no ano 

seguinte. Em relação ao numerário de processos julgados em sessão, registra-se um 

incremento significativo no período entre 2004 e 2006, uma leve queda no ano seguinte 

e uma tendência ao crescimento em 2008.  

 
 

 

 

 



 

66
 
 

 

  

 
 

Gráfico 5 – Número de processos julgados por tipo (2004-2008) 

 

 
 

Fonte : Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

 

Observa-se que, em relação ao número de processos julgados por despacho, a 

Turma D segue o padrão, já que o total no ano de 2007 é maior do que o quantitativo 

geral em 2008. No que diz respeito aos processos julgados em sessão, observa-se uma 

clara tendência ao crescimento, sendo a única exceção o ano de 2008.  No geral, 

todavia, os dados sugerem que o segundo padrão (processos julgados por despacho) é 

mais recorrente do que o primeiro. Uma forma intuitiva de observar esse fenômeno é 

através do desvio padrão apresentado na tabela 11 desse documento, já que a 

distância dos valores em torno da média é muito maior para os processos julgados em 

sessão (1431,78) quando comparada com essa mesma estatística dos processos 

julgados por despacho (540,51).    



 

67
 
 

 

  

 
 

  

 Gráfico 6 –  Julgamentos em Sessão e por Despacho das Turmas Julgadoras do TRF5 (2008) 

 

Fonte : Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

 

Em relação ao total de julgamentos realizados pelas turmas no ano de 2008, 

observa-se que as Turmas C (11.104) e D (10.102) julgaram, comparativamente, mais 

processos em sessão do que as Turmas A (8.939) e B (8.682). Basta visualizar a 

distribuição da linha preta na parte superior do gráfico. Ao se considerar os julgamentos 

por despacho, todavia, a Turma A assume o primeiro lugar (1.597) enquanto que a 

Turma B ocupa a última posição com 870 julgamentos.    
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Gráfico 7 – Publicação de Acórdãos e Despachos das Turmas Julgadoras do TRF5 (2008) 
 

 
         

Fonte : Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5     

O eixo X representa as turmas. O eixo Y totaliza a quantidade de publicações 

realizadas no ano de 2008. A linha preta, no topo do gráfico, ilustra a dispersão das 

publicações do tipo Acórdãos. A linha pontilhada cinza, na parte inferior do gráfico, 

refere-se à distribuição das publicações feitas por despacho. Como pode ser 

observado, as duas distribuições são semelhantes, sendo a diferença de nível (já que o 

volume de publicações via acórdãos é muito superior do que a quantidade de processos 

publicados via despacho). Observa-se que, em função dos acórdãos, a Turma C é 

aquela que apresenta a maior quantidade de publicações (14.379) em 2008. O caso 

oposto ficou por conta da Turma B (12.407). No que diz respeito às publicações por 

despacho, a maior quantidade foi processada pela Turma A (5.441), sendo a Turma D a 
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aquela que apresentou, comparativamente, o menor numerário de publicações dessa 

natureza (3.927).    

 
Tempo 01 - tempo decorrido entre o recebimento do p rocesso na secretaria para 

publicar um acórdão e a publicação 

Tabela 12 – Estatística Descritiva – Tempo 01 
 

Variável  N mínimo máximo média desvio 
padrão      Tempo 01 758 2 210 28,08 24,70 

            
            Fonte : Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

Acima, a tabela 12  apresenta a estatística descritiva da variável Tempo 01 

(tempo decorrido entre o recebimento do processo na secretaria para publicar um 

acórdão e uma publicação). Como pode ser observado (apêndice A ), o procedimento 

mais rápido foi realizado pela Turma B, em relação ao processo AC 411.354, decorridos 

dois dias (valor mínimo). No outro oposto, ou seja, o procedimento que levou mais 

tempo para ser realizado, registra-se que ele ocorreu no âmbito da Turma C, decorridos 

210 dias, e se refere ao processo AC 382.137 (valor máximo). A média é de 28,08, 

dessa forma, é possível afirmar que em um processo típico o tempo decorrido entre o 

recebimento e a publicação de um acórdão é cerca de um mês. Finalmente, ao se 

considerar o desvio padrão, observa-se que o seu valor (24,70) se aproxima da média, 

sugerindo que a distância dos valores em torno do termo médio é muito grande. O 

histograma abaixo ilustra a freqüência desses dados.   
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Gráfico 8 – Histograma da variável tempo 01 

 
                     Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

Esse gráfico deve ser interpretado da seguinte forma: o eixo Y representa a 

freqüência da variável tempo 01. Observa-se que a distribuição se concentra próxima 

ao valor zero, ou seja, longe da média (28,08). A tabela abaixo sintetiza o tempo 

decorrido entre o recebimento do processo na secretaria para publicar um acórdão e a 

publicação por turma.  

Tabela 13 – Estatística descritiva - Tempo 01 por turma 

Turma N mínimo máximo média Desvio padrão 

A 169 5 176 31,66 19,90 

B 185 2 26 9,29 5,58 

C 194 6 210 55,26 26,71 

D 210 3 51 16,64 8,00 
             Fonte : Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5   
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Essa tabela 13  é muito importante para a compreensão do presente trabalho. É 

possível identificar dois grupos: de um lado, estão localizadas as Turmas A e C com 

médias de 31,66 e 55,26 dias, respectivamente. No outro oposto estão as Turmas B e D 

com um tempo médio de publicação de 9,29 e 16,64 dias, respectivamente. Em termos 

substantivos, isso quer dizer que a Turma C é a mais ineficiente, já que demora, em 

média, quase dois meses para receber um processo e publicar um acórdão (tempo 01). 

Comparativamente, a Turma B é aquela mais eficiente na medida em que a sua média 

de tempo de resposta é de menos de 10 dias.  No que diz respeito à heterogeneidade, 

novamente a Turma B é a mais homogênea, já que apresentou o menor desvio padrão 

(5,58). O caso diametralmente oposto é encontrado na Turma C (26,71).  

Ainda que os dados sejam bastante robustos, não é possível fazer inferências 

mais sofisticadas apenas através da estatística descritiva. Para superar esse 

inconveniente, procedeu-se um teste de Análise de Variância (ANOVA) no sentido de 

estimar se a diferença entre as médias das turmas aconteceu ao acaso ou não. Para 

Pallant (2007), a análise de variância utiliza uma variável independente (fator), que tem 

diferentes categorias. Essas categorias correspondem aos diferentes grupos ou 

condições. A análise de variância é assim denominada porque compara a variância 

(variabilidade dos escores) entre diferentes grupos (explicado pela variável 

independente) com a variabilidade dentro dos grupos (explicado aleatoriamente).   

A seguir, a tabela 14  apresenta ambas as variâncias: entre os grupos (between 

groups) e dentro do grupo (within groups).  É importante observar que o valor da 

estatística F (387,148) que representa a divisão do mean square between groups 

(115,673) pelo mean square within groups (0,299) é significativo (p<0,000). Ou seja, há 

muito mais variabilidade no tempo decorrido entre as turmas do que dentro das turmas. 

 
 

Tabela 14 – ANOVA – Tempo 01 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig 
Between Groups 347,020 3 115,673 387,148 0,000 
Within Groups 225,283 754 0,299   

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 
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    Em conjunto, esses resultados sugerem que existe uma dependência entre a 

turma e o tempo decorrido entre o recebimento dos processos e a publicação de 

acórdãos. O gráfico abaixo ilustra a dispersão da variável tempo 01 por turma.  

Gráfico 9– Dispersão da variável tempo 01  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

Como pode ser observado, a Turma C se localiza acima da média (representa no 

gráfico pela linha pontilhada). Ou seja, pode-se afirmar, então, que é essa turma que 

mais demora para processar as suas tarefas. Por outro lado, registra-se que a Turma B 

se localiza abaixo da média, sugerindo que é nessa secretaria onde o tempo decorrido 

entre o recebimento e a publicação dos processos é, comparativamente, menor. A 

Turma D também demonstra um desempenho eficiente e a Turma A completa a 

distribuição se localizando próxima da média.  
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Tempo 02 - o tempo para a juntada do recurso (embar gos de declaração, especial, 

extraordinário) a partir da sua interposição 

Tabela 15 – Estatística Descritiva – Tempo 02 

Variável  N mínimo máximo média desvio 
padrão      Tempo 02 364 1 256 30,81 30,50 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

 
Acima, a tabela 15  apresenta a estatística descritiva da variável Tempo 02 – o 

tempo para a juntada do recurso (embargos de declaração, especial, extraordinário) a 

partir da sua interposição. Como pode ser observado (apêndice A ), o procedimento 

mais rápido foi realizado pela Turma D, em relação ao processo AMS 101.384, 

decorrido um dia (valor mínimo). No outro oposto, ou seja, o procedimento que levou 

mais tempo para ser realizado, ocorreu no âmbito da Turma A, decorridos 256 dias e se 

refere ao processo AMS 99.908. A média é de 30,81. Nesse sentido, é possível afirmar 

que, em um processo típico, o tempo para a juntada do recurso (embargos de 

declaração, especial, extraordinário) a partir da sua interposição é pouco mais de um 

mês. Finalmente, ao se considerar o desvio padrão, observa-se que o seu valor (30,50) 

se aproxima da média, sugerindo que a distância dos valores em torno do termo médio 

é muito grande. A tabela 16 apresenta a estatística descritiva da variável tempo 02 por 

turma.  

Tabela 16 – Estatística Descritiva - Tempo 02 por turma 

Turma N mínimo máximo média desvio padrão 

A 58 8 256 59,67 42,15 

B 115 2 87 26,19 14,61 

C 97 7 211 41,67 30,93 

D 94 1 43 7,44 8,44 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

Curiosamente, o mesmo padrão encontrado para a variável tempo 01  também 

foi encontrado para a variável tempo 02, registre-se: as Turmas B e D são mais 

eficientes quando comparadas com as Turmas A e C. Em especial, a Turma D (7,44) 
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apresenta o melhor desempenho quando comparada com as demais. Destaca-se ainda 

que a Turma A é a que mais demora em relação ao tempo para a juntada do recurso 

(embargos de declaração, especial, extraordinário) a partir da sua interposição. A 

próxima tabela testa se essa diferença é estatisticamente significativa ou ocorreu ao 

acaso.  

Tabela 17 – ANOVA – Tempo 02 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig 
Between Groups 265,058 3 88,353 152,206 0,000 
Within Groups 208,974 360 0,580   

Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

 

Os dados não deixam margem para dúvida: há, de fato, diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias das turmas no que diz respeito à variável 

tempo 02. Além disso, dado o ótimo nível de significância, é possível afirmar tal 

assertiva com menos de 1% de chance de se estar errado. O gráfico abaixo ilustra a 

distribuição do tempo 02 por turma.    
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Gráfico 10–  Distribuição da variável tempo 02 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

Como pode ser observado, tanto a Turma A quanto a Turma C se localizam 

acima da média (representada no gráfico pela linha pontilhada). Ou seja, pode-se 

afirmar que essas turmas são as mais ineficientes no que diz respeito à variável tempo 

02. Por outro lado, registra-se que a Turma B se localiza próxima à média (30,81). 

Comparativamente, a Turma D apresenta o desempenho mais eficiente. 

As estatísticas sugerem que existem indícios suficientes de que há, de fato, 

diferenças entre as médias das turmas analisadas ao se considerar a variável tempo, 

pois é em função dessa variável que todo o teste está organizado. 

Elucida-se que as variáveis dependentes são tempo 01 (tempo decorrido entre o 

recebimento do processo na secretaria para publicar um acórdão e a publicação) e 

tempo 02 (o tempo para a juntada do recurso a partir da sua interposição). 
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Aqui se testa a hipótese do trabalho de que as médias encontradas para as 

diferentes turmas (A, B, C e D) são diversas (hipótese alternativa). Em estatística, as 

hipóteses de trabalho ou alternativas são sempre confrontadas com a chamada 

hipótese nula. No caso em estudo, a hipótese nula afirma que não há diferença entre as 

médias das turmas.  

Em síntese, para a hipótese nula não há diferença entre as médias das turmas e 

a hipótese da pesquisa há diferença entre as médias das turmas. Nas tabelas 13 e 16  é 

demonstrado que as médias das turmas são diferentes. As tabelas 14 e 17  testam se 

essa diferença é estatisticamente significativa.  

Para saber que hipótese está certa, compara-se o valor do Sig com o valor de 

referência (0,05). Se o valor do Sig for maior do que 0,05, conclui-se que não há 

diferenças entre os dois grupos, ou seja, a hipótese nula está certa e a hipótese da 

pesquisa está errada.  

No presente caso, ao verificar última coluna da tabela 14 , intitulada Sig, 

constata-se que o valor do Sig é de 0,000, ou seja, abaixo do valor de referência. 

Examinando a tabela 17  constata-se também que o valor sig é de 0,000. Logo, infere-

se que a hipótese da pesquisa está certa e que a hipótese nula deve ser rejeitada.  

Resumidamente, a diferença entre as médias das turmas é estatisticamente 

significativa, ou seja, a hipótese deste trabalho foi corroborada. 

4.2  Procedimento adotado em cada Secretaria 

Nas figuras 3, 4, 5 e 6 (ver apêndice C ), apresentam-se, de forma simplificada, 

a partir do fluxograma de procedimento processual (figura 2 ), como são distribuídas as 

tarefas de cada ST. 

Na Secretaria da Turma A as publicações de acórdãos são realizadas por três 

servidores, um para cada Relator. As juntadas dos recursos, provenientes das 

intimações de acórdãos, são procedidas por quatro servidores e a baixa dos processos 

ao juízo de origem é realizada por um servidor. Quanto aos processos que chegam à 
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secretaria para cumprimento de despachos, as tarefas são realizadas por três 

servidores, divididos por Relator.  

Nas Secretarias das Turmas B e D todos os procedimentos são realizados por 

grupos de servidores que trabalham por relator.  

Na Secretaria da Turma C as publicações dos acórdãos e despachos são 

realizadas por três servidores, um para cada Relator. A juntada dos recursos é 

cumprida por um grupo de servidores e a remessa dos processos para os gabinetes / 

SR é realizada por outro grupo. A baixa dos processos para o juízo de origem é 

encaminhada por um servidor. 

4.3  Perfil dos integrantes das Secretarias de Turm as 

Tabela 18 – Perfil dos Integrantes das Secretarias de Turmas do TRF 5ª Região 

Variável Abreviação 

Tipo de vínculo Tipo 

Idade do 
entrevistado 

Idade 

Sexo do 
respondente 

Sexo 

Tempo de serviço Tempo_S 

Escolaridade 
máxima 

Instrução 

                                                      Fonte:  Elaborado pela autora 

 

O perfil dos servidores que integram as STs pesquisadas nesse trabalho será 

traçado a partir de cinco variáveis. São elas: Tipo de vínculo (Efetivo ou Requisitado), 

Idade do entrevistado, Sexo do respondente, Tempo de serviço e escolaridade máxima 

atingida. O objetivo é oferecer uma caracterização desses servidores, procurando 

encontrar algum padrão entre o perfil e as respostas ofertadas às questões de 

pesquisa.  A próxima tabela 19  apresenta a dispersão dos servidores por Tipo de 

vínculo.                          
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Tabela 19  – Tipo de vínculo dos Servidores 

Tipo N % 

Requisitado 6 11,50 

Efetivo 
 

46 88,50  

Total  52 100,0 

                        Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

Como pode ser observado, pouco mais de 10% dos servidores são requisitados, 

totalizando seis casos. A maior parte dos integrantes das STs é servidor efetivo do TRF 

(88,50%), perfazendo 46 indivíduos.  

 

Tabela 20 – Estatística descritiva - Idade 

Variável  N mínimo máximo média desvio padrão 
Idade 52 32 61 46,29 5,51 

                       Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

 Os dados sugerem que o servidor mais novo tem 32 anos. No outro extremo, o 

funcionário mais longevo presente nas secretarias apresenta 61 anos de idade, sendo a 

média de 46,29 anos. Como o desvio padrão é baixo (5,51), ganha força o argumento 

de que a média é um estimador eficiente da distribuição dos dados analisados. Logo, 

ela representa a idade típica dos servidores das secretarias analisadas. A tabela 21  

abaixo sintetiza as informações de gênero.  

Tabela 21 – Sexo 

Sexo N % 

Feminino 32 61,50 

Masculino 
 

20 38,50 

Total  52 100,0 

Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

De acordo com os dados, uma característica marcante dos funcionários das 

secretarias é ser do sexo feminino (61,50%), perfazendo 32 observações. Os homens 

correspondem a 38,50%, totalizando 20 casos. Ou seja, diferente de muitos lócus onde 

as mulheres estão subrepresentadas, fica evidenciado que esse não é o caso quando 
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se considera a distribuição de gênero no interior das turmas.  O olhar será deslocado 

agora para a experiência dos servidores dentro das secretarias. A próxima tabela 22  

apresenta essas informações.  

Tabela 22 – Estatística Descritiva – Tempo de serviço 

Variável  N mínimo máximo média desvio padrão 
Tempo_S 52 3 19 15,54 3,90 

                      Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

Por um lado, o servidor menos experiente apresenta três anos de veiculação a 

sua respectiva turma. Por outro, 19 anos é o tempo máximo de experiência 

demonstrada pelos servidores analisados. A média é de 15,54 com um desvio padrão 

de 3,90. Isso quer dizer que, em média, os servidores das secretarias são bastante 

experientes. A última variável analisada diz respeito ao nível máximo de escolaridade 

dos servidores. A tabela 23 abaixo ilustra esses dados.   

                                        Tabela 23 – Escolaridade máxima 

Instrução  N % 

2º grau  12 23,10 

Superior  
 

40 76,90 

Total  52 100,0 

Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

No quesito escolaridade, 23,10% dos servidores têm 2º grau, perfazendo 12 

observações. Além disso, 76,90% dos funcionários das secretarias de turmas 

completaram o terceiro grau, totalizando 40 casos. Isso significa dizer que a educação 

formal é uma característica marcante desse corpo administrativo.   

Em síntese, os dados apresentados nessa seção permitem concluir que: a maior 

parte dos servidores é efetivo (88,50%), possuem uma média de idade de 46,29 anos, 

predominantemente do sexo feminino, com um tempo de serviço típico de 15,54 anos e 

possuem curso superior.  A partir de agora os dados serão desagregados no sentido de 

estimar em que medida as diferentes turmas se aproximam do perfil geral. A primeira 
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variável analisada, seguido a ordem anteriormente proposta, é o tipo de vínculo do 

servidor. O gráfico abaixo ilustra esses dados por turma.  

 

 
Gráfico 11  – Percentual de servidores efetivos por turma 

 

 
Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

O gráfico sugere que a Turma A é aquela que apresenta a menor proporção de 

servidores efetivos (69,20%), quando comparada as demais. Isso quer dizer que é 

nesse agrupamento onde existe o maior percentual de servidores requisitados 

(30,80%). No outro extremo localiza-se a Turma D em que a totalidade dos funcionários 

são efetivos (100%). A média está representada pela linha pontilhada e as Turmas B e 

C completam a distribuição, ambas com 92,30% de seus servidores possuindo o tipo de 

vínculo efetivo. O gráfico abaixo replica a comparação entre turmas, tendo como 

variável de interesse a idade dos servidores.  
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Gráfico 12 – Idade dos servidores por turma 

 
 

Fonte : Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

Similarmente ao gráfico anterior, a média da idade está representada pela linha 

pontilhada e serve como referência para a comparação (46,29). Observa-se que a 

Turma B é aquela que apresenta o corpo administrativo mais longevo (como pode ser 

observado pelo pico da distribuição no gráfico). No outro oposto, as Turmas A e D são 

aquelas com uma média de idade, comparativamente, menor (ambas estão abaixo da 

linha pontilhada). A tabela 24 sumariza esses dados.  
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Tabela 24  - Idade dos servidores por Turma 

Turma mínimo máximo média desvio 

padrão 

A 40 50 45,23 3,17 

B 40 61 48,46 6,48 

C 41 55 46,54 4,46 

D 32 54 44,92 6,99 

                               Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

Como pode ser notado, a Turma C (46,54) se aproxima fortemente da média 

geral (46,29). No quesito heterogeneidade, observa-se dois grupos: as Turmas A (3,17) 

e C (4,46) são mais homogêneas quando comparadas com as Turmas B e D que 

apresentaram desvios de (6,48) e (6,99), respectivamente. O gráfico, a seguir, ilustra o 

percentual de mulheres em cada turma analisada.   

 

                                    Gráfico 13 – percentual de mulheres por turma  

 
Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 
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As turmas estão dispostas no eixo X e o percentual de mulheres no eixo Y. Os 

dados revelam a existência de dois grupos: por um lado, as Turmas A e B estão 

localizadas abaixo da média (representada pela linha pontilhada) com 53,80%. Por 

outro, é possível identificar as Turmas C e D ambas com 69,20% de servidores do sexo 

feminino.  A próxima tabela 25 sintetiza o tempo de serviço por turma.  

 

Tabela 25 – Tempo de serviço por turma   

Turma mínimo máximo média desvio 

padrão 

A 3 19 14,85 4,30 

B 10 19 16,15 3,72 

C 11 19 15,54 2,47 

D 7 19 15,62 4,89 

                               Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

No quesito tempo de serviço, registra-se que não há diferenças significativas 

entre as turmas analisadas. Em termos comparativos, a Turma A é ligeiramente menos 

experiente, apresentando uma média de 14,85 anos. A mais experiente é a Turma B 

(16,15). As Turmas C e D completam a distribuição com 15,54 e 15,62 anos de tempo 

de serviço médio, respectivamente. Em relação à heterogeneidade, a análise do desvio 

padrão sugere que a Turma C é a mais homogênea, ou seja, os valores estão mais 

próximos da média (2,47). O caso polar refere-se à Turma D (4,89). O gráfico abaixo 

ilustra o percentual de servidores com curso superior por turma. 
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Gráfico 14 – Servidores com curso superior por turma (%) 

 
Fonte : Elaborado pela autora a partir de dados do TRF5 

 

O eixo X representa as turmas. O eixo Y o percentual de servidores com curso 

superior. Como pode ser observado, apenas a Turma A se localiza abaixo da média 

(representada pela linha pontilhada). Além disso, tanto a Turma B quanto a Turma D 

estão localizadas exatamente sobre a média (76,90%), sendo a Turma C aquela com a 

maior proporção de servidores com terceiro grau completo (84,60%).    
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4.4 Dados dos Questionários Aplicados 

       4.4.1 Dados referentes aos questionários res pondidos 

Tabela 26 – Questionários respondidos por Turma 

Turma N % 

A 8 25,0 

B 7 21,90 

C 10 31,20 

D 7 21,90 
 Total  32 100,0 

                                                Fonte:  Elaborado pela autora 

 

Conforme se verifica na tabela 26,  no total foram respondidos 32 questionários. 

A distribuição é a seguinte: a Turma C corresponde a 31,20%, seguida pela Turma B 

com 25%. As Turmas A e D apresentam o mesmo percentual, registre-se: 21,90%.   

Tabela 27 – Tipo de vínculo dos Servidores 

Tipo N % 

Requisitado 2 6,20 

Efetivo 
 

30 93,80  

Total 32 100,0 

Fonte:  Elaborado pela autora 

Como pode ser observado na tabela 27 , pouco mais de 5% dos servidores que 

responderam aos questionários são requisitados, totalizando dois casos. A maior parte 

dos respondentes integrantes das STs são servidores efetivos do TRF5 (93,80%), 

perfazendo 30 indivíduos. A tabela 28 , a seguir, sumariza os dados referentes à idade 

dos servidores.  

Tabela 28 – Estatística Descritiva – Idade 

Variável  N mínimo máximo média desvio padrão 
Idade 32 32 55 45,56 5,08 

                        Fonte:  Elaborado pela autora 

O servidor mais novo que respondeu ao questionário tem 32 anos. O mais 

longevo tem 55, sendo a média de 45,56 anos. O desvio padrão é de 5,08, sugerindo 
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uma distribuição razoavelmente simétrica. A tabela 29  ilustra informações referentes ao 

gênero dos servidores.  

Tabela 29 – Sexo 

Sexo N % 

Feminino 20 62,50 

Masculino 
 

12 37,50 

Total 32 100,0 

Fonte:  Elaborado pela autora 

 
Uma característica marcante dos funcionários das secretarias que responderam 

ao questionário é ser do sexo feminino (62,50%), perfazendo 20 observações. Os 

homens correspondem a 37,50%, totalizando 12 casos. O olhar será deslocado agora 

para o grau de instrução dos servidores dentro das secretarias. A próxima tabela 30 

apresenta essas informações.  

                                     Tabela 30 – Escolaridade máxima 

Instrução  N % 

Médio  5 15,60 

Superior  
 

27 84,40 

Total  32 100,0 

Fonte:  Elaborado pela autora 

 

No quesito escolaridade, 15,60% dos servidores que responderam ao 

questionário têm ensino médio, perfazendo cinco observações. Além disso, 84,40% dos 

funcionários das STs completaram o ensino superior, totalizando 27 casos.  

Tabela 31 – Estatística Descritiva – Tempo de serviço – TRF5 (ano) 

Variável  N mínimo máximo média desvio padrão 
Tempo_S 32 6,75 20 16,57 3,41 

                         Fonte:  Elaborado pela autora 

 

O servidor menos experiente possui 6,75 anos de veiculação ao TRF5, sendo 20 

anos o tempo máximo de experiência demonstrada pelos servidores analisados. A 

média é de 16,57 com um desvio padrão de 3,41. Isso quer dizer que, em média, os 
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servidores das secretarias são bastante experientes. A próxima variável diz respeito ao 

tempo de serviço no interior da turma. A tabela 32 abaixo ilustra esses dados.   

 

Tabela 32 – Estatística Descritiva – Tempo de serviço – TURMA (ano) 

Variável  N mínimo máximo média desvio padrão 
Tempo_S2 32 0,50 20 10,88 5,17 

                         Fonte:  Elaborado pela autora 

Observa-se que o servidor mais novato apresenta seis meses de permanência 

em sua respectiva turma (0,5 anos). O mais experiente apresenta 20 anos completos 

em sua turma, sendo a média de 10,88. Registra-se que o desvio padrão, medida de 

heterogeneidade da distribuição, é cerca de metade da média, sugerindo que essa 

medida de tendência central é um estimador eficiente da distribuição analisada.    

 

4.4.2 Respostas ao Questionário 

Quadro 1 - Questionário 

Abreviação  Questões 
V_1 É relevante uma boa estrutura física e tecnológica. 

V_2 É recomendável a padronização no funcionamento entre as 
Secretarias das Turmas. 

V_3 
É satisfatória a relação institucional entre os servidores da 
secretaria e dos gabinetes. 

V_4 É imprescindível a cortesia no atendimento ao cliente/cidadão. 

V_5 
È fator determinante para o desenvolvimento das atividades a 
formação técnica específica. 

V_6 
É necessária uma capacitação de prática forense para o 
servidor exercer suas atribuições. 

V_7 
Quanto à divisão de tarefas, as atividades organizadas por 
relatoria diminuem o tempo de permanência dos processos em 
secretaria. 

Fonte:  Elaborado pela autora 

 
Os servidores das turmas foram inquiridos a partir de sete questões, conforme 

listado acima. As respostas poderiam variar entre Discordo Totalmente, Discordo 

Parcialmente, Não tenho Opinião Formada, Concordo Parcialmente e Concordo 

Totalmente. O objetivo central foi identificar a percepção dos servidores no que diz 

respeito a determinados temas, considerados estratégicos para o funcionamento dos 
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trabalhos desenvolvidos no âmbito das STs do TRF5. As tabelas abaixo sumarizam o 

padrão de respostas ofertadas.    

                                       Tabela 33 –  Estrutura física e tecnológica  

V_1 N % 

Concordo 
Parcialmente 

2 6,20 

Concordo Totalmente  30 93,80 

Total  32 100,0 

Fonte:  Elaborado pela autora 

Em relação à primeira variável, “é relevante uma boa estrutura física e 

tecnológica”, identifica-se uma concentração de respostas em torno da categoria 

“Concordo Totalmente” com 93,80% dos casos. Os dados sugerem a existência de um 

consenso a respeito da importância da estrutura física e tecnológica para o 

desenvolvimento dos trabalhos no âmbito das STs do TRF5. A próxima tabela explora a 

percepção dos servidores em relação à padronização no funcionamento das secretarias 

de turmas (V_2).   
 
 

                               Tabela 34 – Padronização no Funcionamento 

V_2 N % 

Discordo Totalmente 1 3,10 

Discordo 
Parcialmente 

2 6,20 

Não tenho opinião 1 3,10 

Concordo 
Parcialmente 

9 28,10 

Concordo Totalmente 19 59,40 

Total 32 100,0 

                                                          Fonte:  Elaborado pela autora 

Os dados sugerem que a maior parte das respostas se concentrou em duas 

principais categorias: “concordo parcialmente” com 28,10% e “concordo totalmente” 

com 59,40%. Apenas três indivíduos afirmaram discordar da adoção de procedimentos 

padronizados no interior das turmas, menos de 10%, revelando que o apoio a esse tipo 

de iniciativa é bastante consistente entre os servidores analisados. A tabela a seguir 
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sintetiza os dados referentes à seguinte questão: “É satisfatória a relação institucional 

entre os servidores da secretaria e dos gabinetes”. 

                                          Tabela 35  – Relação Institucional  

V_3 N % 

Discordo 
Parcialmente 

5 15,60 

Não tenho opinião 3 9,40 

Concordo 
Parcialmente 

11 34,40 

Concordo Totalmente 13 40,60 

Total 32 100,0 

                                                          Fonte:  Elaborado pela autora 

A maioria dos respondentes concorda que as relações institucionais entre os 

servidores da secretaria e dos gabinetes são satisfatórias. Especificamente, 34,40% 

concordam parcialmente e 40,60% concordam totalmente com esse enunciado. 

Observa-se, ainda, que 15,60% dos servidores discordaram parcialmente dessa 

assertiva.  

No que diz respeito à variável V_4 (Cortesia no Atendimento ao Cliente), todos 

os servidores responderam da mesma forma: concordam totalmente. Dessa forma, fica 

evidente que a qualidade do atendimento público é uma preocupação central dos 

servidores do TRF5. A tabela abaixo ilustra o padrão de respostas à questão V_5 (É 

fator determinante para o desenvolvimento das atividades a formação técnica 

específica). 

                                          Tabela 36  – Formação Técnica 

V_5 N % 

Discordo Totalmente 8 25,0 

Discordo 
Parcialmente 

5 15,60 

Não tenho opinião 1 3,10 

Concordo 
Parcialmente 

13 40,60 

Concordo Totalmente 5 15,60 

Total 32 100,0 

                                                          Fonte:  Elaborado pela autora 
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Quando confrontados com a assertiva “É fator determinante para o 

desenvolvimento das atividades a formação técnica específica”, 40,60% dos servidores 

responderam que concordam parcialmente com o referido enunciado. Ainda, ao se 

considerar aqueles que discordaram parcialmente ou totalmente, chega-se ao mesmo 

percentual (40,60%), totalizando 13 casos. A tabela abaixo ilustra o padrão de 

respostas à questão V_6 (É necessária uma capacitação de prática forense para o 

servidor exercer suas atribuições).  

Tabela 37 – Prática Forense 

V_6 N % 

Discordo Totalmente 5 15,60 

Não tenho opinião 5 15,60 

Concordo 
Parcialmente 

10 31,20 

Concordo Totalmente 12 37,50 

Total 32 100,0  

                                                          Fonte:  Elaborado pela autora 

Como pode ser observado, 15,60% dos servidores discordaram totalmente de 

que “é necessária uma capacitação de prática forense para o servidor exercer suas 

atribuições”. Esse mesmo percentual se aplica àqueles que não têm opinião formada. A 

distribuição se completa com 31,20% que concordam parcialmente e 37,50% que 

concordam totalmente com a referida assertiva.  A tabela abaixo ilustra  o padrão de 

respostas à questão V 7 (Quanto à divisão de tarefas, as atividades organizadas por 

relatoria diminuem o tempo de permanência dos processos em secretaria).  

                                         Tabela 38 – Divisão de Tarefas 

V_7 N % 

Discordo Totalmente 2 6,20 

Discordo 
Parcialmente 

1 3,10 

Não tenho opinião 5 15,60 

Concordo 
Parcialmente 

5 15,60 

Concordo Totalmente 19 59,40 

Total 32 100,0 

                                                          Fonte:  Elaborado pela autora 
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No que diz respeito a V_7, 59,40% dos respondentes afirmaram que concordam 

totalmente que “as atividades organizadas por relatoria diminuem o tempo de 

permanência dos processos na secretaria”. Isso quer dizer que cerca de seis em cada 

dez servidores compartilham dessa visão. No outro oposto, 6,20% dos integrantes das 

turmas declararam que discordam totalmente desse enunciado.  
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4.4.3  Discussões e Propostas 

 

Constatou-se pela estatística descritiva (tabela 13 ) que a Turma C demora, em 

média 55,26 dias (quase dois meses) entre o recebimento de um processo e a 

publicação do seu acórdão. Comparativamente, a Turma B apresenta-se mais eficiente 

na medida em que sua média é de 9,29 dias (menos de 10 dias) para realização da 

mesma tarefa. Salienta-se que a Turma B é a mais homogênea, pois apresentou o 

menor desvio padrão (5,58). Há mais variabilidade no tempo decorrido entre as turmas 

do que dentro das turmas. O gráfico 9  registra que na secretaria da Turma B o tempo 

decorrido é menor e que a Turma D demonstra um desempenho eficiente. 

No que diz respeito à média do tempo entre a interposição do recurso e a sua 

juntada, constatou-se na estatística descritiva que a média é de 30,81 dias (pouco mais 

de um mês). Na tabela 16 , destaca-se que a Turma D apresenta melhor desempenho 

com média de 7,44 dias (menos de oito dias) em oposição à Turma A que demora 

59,67 dias (quase dois meses) para realizar a juntada. Ressalta-se que a Turma D 

apresentou mais homogeneidade, pois demonstrou o menor desvio padrão (8,44). 

Destaca-se que a Turma D apresenta melhor desempenho quando comparada com as 

demais, registrando que a Turma B se localiza mais próxima à média (26,19). 

Dos questionários aplicados, ressalta-se a existência de um consenso entre os 

servidores das STs a respeito da importância da estrutura física e tecnológica para o 

desenvolvimento dos trabalhos na qualidade do atendimento público. 

No que diz respeito à afirmação de que “as atividades organizadas por relatoria 

diminuem o tempo de permanência dos processos na secretaria”, 59,40% dos 

respondentes concordam, ou seja, seis em cada dez servidores compartilham dessa 

visão. 

Observou-se pelos fluxogramas das STs que os procedimentos adotados 

influenciam nos resultados da prestação jurisdicional. O fato, pela análise feita, deve-se 
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à condução determinada pelo gestor, pouco influenciando a opinião dos servidores 

lotados na secretaria. 

Para complementar a análise e as conclusões apresentadas nesta pesquisa, 

sugerem-se algumas medidas que poderão contribuir de forma sistemática e 

abrangente, tais como: 

� seguir o procedimento adotado na secretaria que melhor 

apresentou desempenho de acordo com os dados apresentados, 

por qualquer uma das outras turmas, para permitir a comparação 

dos resultados e, partir daí, realizar pesquisa complementar com 

a análise das mesmas variáveis tempo  a fim de possibilitar a 

confirmação da validade do procedimento adotado; 

� se confirmados os resultados, sugerir à Presidência do TRF5  a 

adoção, através de resolução, de um manual com a finalidade de 

uniformizar os procedimentos de mero expediente entre as STs, 

atendendo ao princípio constitucional da eficiência e ao acesso à 

justiça, conforme as normas processuais e 

� em seguida, capacitar os servidores lotados nas STs com 

orientações específicas às peculiaridades dessas secretarias, 

atendendo aos jurisdicionados com efetividade e qualidade na 

prestação de serviços judiciais, com orientação a resultados. 
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta da pesquisa foi contribuir para o aprimoramento da gestão e 

funcionamento das STs do TRF5 e teve como objetivos: contextualizar a estrutura e 

funcionamento do TRF5 com fundamentos conceituais de burocracia pública, acesso à 

justiça e princípio da eficiência; analisar a gestão e o funcionamento das STs do TRF5, 

com o fim de atender ao princípio da eficiência estabelecido na EC nº 19/98 e propor 

ações administrativas no âmbito das STs do TRF5 que possam reduzir a permanência 

dos processos em secretaria além do tempo que é determinado por lei. 

A escolha do tema visa elaborar observações teóricas a partir do entendimento 

de conceitos acerca de burocracia judicial, acesso à justiça e princípio de eficiência 

para conduzir ao auxílio de uma prestação jurisdicional com celeridade e efetividade no 

âmbito do TRF5. A proposta de conciliar a base teórica com a realidade do objeto de 

estudo, permitiu a identificação das dificuldades e facilidades na gestão e no 

funcionamento das STs, no âmbito do TRF5. O foco da pesquisa direcionou-se a uma 

organização judiciária voltada para a efetividade, propondo uma justiça célere e 

qualificada e, ao mesmo tempo, salientando que os servidores responsáveis em 

executar os procedimentos judiciais possam ter condições em aperfeiçoar esses 

procedimentos. 

Além do mais, considerou-se a perspectiva de mudança de posturas 

administrativas, alinhando as práticas de gestão organizacional para atender ao 

princípio da eficiência. Nesse contexto, ao considerar os objetivos propostos desta 

pesquisa, pode-se inferir a uma proposta de uniformização entre as STs visto que foram 

comprovados que o modo da condução das tarefas desenvolvidas influencia 

sobremaneira nos resultados esperados de uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

Para elucidar o funcionamento das STs, foram apresentados os dados 

estatísticos fornecidos pela Secretaria Judiciária do TRF5 e descritos os procedimentos 

adotados em cada secretaria, através de fluxogramas. Para conhecer as opiniões dos 
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servidores das STs foram aplicados questionários relacionados com questões sobre 

gestão e funcionamento dessas secretarias. 

É preciso ter uma estrutura judiciária capaz de buscar soluções 

adequadas ao problema sob pena do judiciário deixar de cumprir as suas atribuições 

constitucionais. O Poder Judiciário brasileiro necessita melhorar seu desempenho, 

procurando atender com menos burocracia seus jurisdicionados. Para isso, faz-se 

necessário estudar ações de melhorias no ambiente interno da Justiça. Evidentemente, 

não se podem suprir os ditames do Direito Processual Civil e Penal que basicamente 

norteiam os procedimentos das STs, porém se deve, de maneira simplificada, 

uniformizar esses atos de mero expediente ganhando tempo e efetivando as decisões 

prolatadas. Surge, a partir daí, a necessidade de otimizar a Justiça e estender-se na 

questão da efetividade da prestação jurisdicional.  

Por meio da análise dos dados estatísticos foi identificado que, apesar das STs 

possuírem a mesma estrutura, não alcançam os mesmos resultados. Foi constatado 

que a média do tempo decorrido entre o recebimento e a publicação de um acórdão é 

de 28,08 dias (cerca de um mês) e no que se diz respeito ao tempo entre a interposição 

e juntada do recurso a média é de 30,81 dias (pouco mais de um mês). Foi identificado 

que, nas duas variáveis tempo  apresentadas na pesquisa, registrou-se que as Turmas 

B e D foram mais eficientes quando comparadas com as Turmas A e C. Ao analisar os 

resultados dos questionários aplicados, foi possível constatar que o fato deve-se mais 

aos procedimentos adotados pelos gestores dessas secretarias. Em adição, pelos 

fluxogramas apresentados das STs conciliados com os resultados apresentados 

concluiu-se que a condução dos trabalhos realizados pelas STs devem ser 

uniformizadas.  

Destaca-se nesta pesquisa, como a principal contribuição, a tentativa inovadora 

de uniformizar os procedimentos entre as STs. Se validados os resultados de forma 

satisfatória, a pesquisa poderá servir de base para aplicação nos outros TRFs. 
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APÊNDICE A – AMOSTRA DOS PROCESSOS 
 

SECRETARIA DA TURMA A 
RECEBIMENTO DO PROCESSO NA SECRETARIA x PUBLICAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO x JUNTADA  

 

Processo Data do 
recebimento 

Data da 
publicação 

Tempo entre o 
recebimento e a 

publicação 

Interposição de 
Recurso 

Juntada 
do 

Recurso 

Tempo entre a 
interposição e a 

Juntada 

AC 427.932 14/12/07 15/01/08 32 - -  -  
AC 427.601 18/12/07 15/01/08 28  - -  -  
AC 420.760 18/12/07 15/01/08 28  - -  -  
AC 428.441 18/12/07 15/01/08 28 14/02/08 02/05/08 78 
AC 428.441 01/08/08 18/08/08 17 08/10/08 25/11/08 48 
AC 425.937 18/12/07 15/01/08 28  - -  -  
AC 427.199 18/12/07 15/01/08 28  - -  -  
AC 420.396 18/12/07 15/01/08 28  - -  -  
AC 428.016 18/12/07 15/01/08 28  - -  -  
AC 405.661 18/12/07 15/01/08 28 21/01/08 26/03/08 65 
AC 405.661 15/05/08 29/05/08 14 09/06/08 21/08/08 73 
AC 416.478 18/12/07 15/01/08 28 22/04/08 04/09/08 135 
AC 406.691 18/12/07 15/01/08 28 30/01/08 06/05/08 97 
AC 416.478 18/12/07 15/01/08 28 22/04/08 04/09/08 135 
AC 407.092 18/12/07 15/01/08 28  - -  -  
AC 411.395 18/12/07 15/01/08 28  - -  -  
AC 413.452 18/12/07 15/01/08 28  - -  -  
AC 428.631 12/12/07 15/01/08 34  - -  -  
HC 2.988 12/12/07 15/01/08 34  - -  -  
HC 3.016 12/12/07 15/01/08 34  - -  -  

AGTR 79.924 13/12/07 15/01/08 33 14/12/07 26/02/08 74 
AGTR 79.924 22/08/08 15/09/08 24  - -  -  
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AGTR 70.447 08/11/07 15/01/08 68 07/03/08 12/06/08 97 
ACR 5.370 13/12/07 15/01/08 33  - -  -  

MSTR 98.424 13/12/07 15/01/08 33  - -  -  
AMS 99.908 14/12/07 15/01/08 32 25/01/08 07/10/08 256 
AC 426.960 14/12/07 15/01/08 32  - -  -  
AC 426.269 14/12/07 15/01/08 32 19/02/08 06/03/08 16 
AC 426.269 14/08/08 15/09/08 32  - -  -  
AMS 99.556 14/12/07 15/01/08 32 21/01/08 18/04/08 88 
AC 425.251 14/12/07 15/01/08 32 21/01/08 26/02/08 36 
AC 424.951 14/12/07 15/01/08 32  - -  -  
AC 428.046 14/12/07 15/01/08 32  - -  -  
AC 108.065 14/12/07 30/01/08 47  - -  -  
AC 124.478 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 128.400 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 203.694 14/12/07 30/01/08 47 10/03/08 30/05/08 81 
AC 203.694 19/09/08 17/10/08 28 03/12/08 16/02/09 75 
AC 240.516 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 247.441 19/12/07 30/01/08 42  - -  -  
AC 254.736 19/12/07 30/01/08 42 25/02/08 11/03/08 15 
AC 254.736 25/08/08 15/09/08 21 21/10/08 14/11/08 24 
AC 263.266 13/12/07 30/01/08 48 28/03/08 12/05/08 45 
AC 272.004 14/12/07 30/01/08 47  - -  -  
AC 280.419 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 283.056 07/12/07 30/01/08 54  - -  -  
AC 319.059 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 319.762 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 322.584 14/12/07 30/01/08 47 07/02/08 10/03/08 32 
AC 322.584 23/07/08 29/08/08 37 11/09/08 24/10/08 43 
AC 340.935 14/12/07 30/01/08 47 13/02/08 21/02/08 8 
AC 337.633 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 335.618 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 335.170 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
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AC 333.013 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 325.175 13/12/07 30/01/08 48 07/03/08 12/06/08 97 
AC 325.175 13/11/08 02/12/08 19  - -  -  
AC 324.268 13/12/07 30/01/08 48 07/02/08 18/07/08 162 
AC 322.584 14/12/07 30/01/08 47 07/02/08 10/03/08 32 
AC 322.584 23/07/08 29/08/08 37 11/09/08 24/10/08 43 
AC 413.143 19/12/07 30/01/08 42  - -  -  
AC 413.373 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 414.010 13/12/07 30/01/08 48 14/02/08 18/04/08 64 
AC 414.548 14/12/07 30/01/08 47  - -  -  
AC 414.643 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 414.918 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 414.948 13/12/07 30/01/08 48  - -  -  
AC 431.521 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  
AC 430.420 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  

AMS 100.225 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  
AC 430.344 23/01/08 28/02/08 36 24/03/08 03/04/08 10 
AC 430.344 09/04/08 14/04/08 5  - -  -  
AC 430.220 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  
AC 431.269 23/01/08 28/02/08 36 11/03/08 18/04/08 38 
HC 3.071 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  

AC 431.742 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  
AC 431.324 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  
AC 431.490 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  
AC 430.752 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  
AC 431.057 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  
AC 430.922 23/01/08 28/02/08 36 27/03/08 30/04/08 34 
AC 430.922 20/06/08 14/07/08 24 01/09/08 11/09/08 10 
AC 430.039 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  
AC 428.097 23/01/08 28/02/08 36  - -  -  

AGTR 83.386 14/02/08 28/02/08 14  - -  -  
AMS 100.569 14/02/08 28/02/08 14 31/03/08 30/04/08 30 
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AMS 100.569 15/08/08 15/09/08 31  - -  -  
AMS 98.144 14/02/08 28/02/08 14 04/03/08 22/04/08 49 
AMS 98.144 17/06/08 14/07/08 27 04/08/08 29/10/08 86 
AC 330.853 14/02/08 28/02/08 14  - -  -  
AC 405.561 14/02/08 28/02/08 14  - -  -  
AC 382.436 14/02/08 28/02/08 14  - -  -  
AC 406.869 14/02/08 28/02/08 14  - -  -  
AC 408.909 14/02/08 28/02/08 14  - -  -  
AC 409.206 14/02/08 28/02/08 14  - -  -  
AC 392.637 26/02/08 28/03/08 31 17/04/08 29/05/08 42 
AC 392.637 21/08/08 30/09/08 40 28/10/08 20/11/08 23 
AC 395.613 26/02/08 28/03/08 31  - -  -  
AC 392.315 26/02/08 28/03/08 31 17/04/08 03/07/08 77 
AC 392.315 30/10/08 14/11/08 15  - -  -  
AC 395.610 26/02/08 28/03/08 31 17/04/08 11/06/08 55 
AC 395.610 18/09/08 14/11/08 57  - -  -  
AC 393.165 26/02/08 28/03/08 31 17/04/08 13/05/08 26 
AC 393.165 30/10/08 14/11/08 15 11/12/08 11/02/09 62 
AC 398.741 26/02/08 28/03/08 31  - -  -  
AC 319.797 10/03/08 28/03/08 18 24/09/08 05/11/08 42 
AC 319.797 11/02/09 18/03/09 35  - -  -  
AC 400.484 17/01/08 15/04/08 89  - -  -  
AC 420.032 17/01/08 15/04/08 89  - -  -  
AC 360.677 16/01/08 15/04/08 90  - -  -  
AC 398.372 24/03/08 15/04/08 22  - -  -  
AC 410.906 24/03/08 15/04/08 22 30/04/08 17/07/08 78 
AC 251.899 26/03/08 15/04/08 20  - -  -  
AC 425.667 28/03/08 15/04/08 18 30/04/08 30/05/08 30 
AC428.878 28/03/08 15/04/08 18  - -  -  
AC 419.302 11/03/08 15/04/08 35  - -  -  
AC 392.322 22/01/08 15/04/08 84  - -  -  
AC 418.210 24/03/08 15/04/08 22  - -  -  
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AC 363.556 31/03/08 15/04/08 15  - -  -  
AC 387.608 08/02/08 15/04/08 67 05/05/08 21/05/08 16 
AC 387.608 21/08/08 13/02/09 176  - -  -  

AMS 100.880 24/03/08 15/04/08 22  - -  -  
AC 430.785 24/03/08 15/04/08 22  - -  -  
AC 346.520 24/03/08 15/04/08 22  - -  -  
AC 361.340 24/03/08 15/04/08 22  - -  -  
AC 411.503 22/01/08 15/04/08 84  - -  -  

REOMS 101.142 28/03/08 15/04/08 18  - -  -  
AC 423.063 08/04/08 15/04/08 7  - -  -  
AC 424.181 08/04/08 15/04/08 7  - -  -  
AC 436.231 09/04/08 15/04/08 6 30/04/08 30/06/08 61 

AGTR 84.893 09/04/08 15/04/08 6 29/04/08 15/07/08 77 
AC 378.277 09/04/08 15/04/08 6 30/04/08 19/05/08 19 

AGTR 84.686 09/04/08 15/04/08 6 30/04/08 03/06/08 34 
AC 436.434 09/04/08 15/04/08 6 30/04/08 15/07/08 76 
AC 436.183 09/04/08 15/04/08 6 30/04/08 17/07/08 78 
AC 410.024 09/04/08 15/04/08 6  - -  -  
AC 436.818 09/04/08 15/04/08 6  - -  -  
AC 421.589 09/04/08 15/04/08 6  - -  -  
AC 425.410 09/04/08 15/04/08 6  - -  -  
ACR 5.485 14/04/08 14/05/08 30  - -  -  
RSE 1.074 14/04/08 14/05/08 30 16/05/08 06/06/08 21 
RSE 1.074 29/07/08 18/08/08 20 02/09/08 15/10/08 43 
AC 417.276 17/04/08 14/05/08 27 29/05/08 06/08/08 69 
AC 433.718 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 434.773 17/04/08 14/05/08 27 27/05/08 14/08/08 79 
AC 434.892 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 436.813 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 437.437 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 437.589 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 437.718 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
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AC 437.809 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 438.640 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 410.750 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 432.892 17/04/08 14/05/08 27 19/05/08 15/07/08 57 
AC 432.892 28/08/08 30/09/08 33 13/10/08 21/10/08 8 
AC 433.113 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 434.572 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 437.244 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 438.054 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 438.343 17/04/08 14/05/08 27 19/06/08 12/08/08 54 
AC 230.540 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 358.865 17/04/08 14/05/08 27  - -  -  
AC 438.092 06/05/08 14/05/08 8  - -  -  
AC 438.036 06/05/08 14/05/08 8 02/07/08 05/09/08 65 
AC 437.307 06/05/08 14/05/08 8  - -  -  
AC 436.299 06/05/08 14/05/08 8  - -  -  
AC 409.112 06/05/08 14/05/08 8 19/05/08 20/08/08 93 
AC 438.473 06/05/08 14/05/08 8  - -  -  
AC 431.575 06/05/08 14/05/08 8  - -  -  

 

SECRETARIA DA TURMA B 
RECEBIMENTO DO PROCESSO NA SECRETARIA x PUBLICAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO x JUNTADA  

 

Processo Data do 
recebimento 

Data da 
publicação 

Tempo entre o 
recebimento  e a 

publicação 

Interposição de 
Recurso 

Juntada do 
Recurso 

Tempo entre a 
interposição e a 

Juntada 
AGTR 67.801 19/12/07 07/01/08 19  - -  -  

ACR 4.434 17/12/07 10/01/08 24  - -  -  
ACR 4.907 17/12/07 10/01/08 24  - -  -  
ACR 5.035 18/12/07 10/01/08 23  - -  -  
ACR 5.220 17/12/07 10/01/08 24  - -  -  
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ACR 5.335 17/12/07 10/01/08 24  - -  -  
ACR 5.350 17/12/07 10/01/08 24  - -  -  
ACR 5.379 17/12/07 10/01/08 24  - -  -  

AGTR 67.842 19/12/07 14/01/08 26 21/01/08 20/02/08 30 
AGTR 67.842 22/07/08 05/08/08 14 12/08/08 02/09/08 21 
AGTR 71.301 09/01/08 14/01/08 5  - -  -  
AGTR 72.222 09/01/08 14/01/08 5  - -  -  
AGTR 74.130 09/01/08 14/01/08 5  - -  -  
AGTR 74.316 08/01/08 14/01/08 6  - -  -  
AGTR 75.758 19/12/07 14/01/08 26  - -  -  
AGTR 75.884 19/12/07 14/01/08 26  - -  -  
AGTR 76.194 09/01/08 14/01/08 5  - -  -  
AGTR 78.964 09/01/08 14/01/08 5  - -  -  
AGTR 79.136 08/01/08 14/01/08 6 16/01/08 10/03/08 54 
AGTR 79.136 31/03/08 15/04/08 15 29/04/08 06/05/08 7 
AGTR 82.223 08/01/08 14/01/08 6  - -  -  
AC 159.308 08/01/08 14/01/08 6 30/01/08 11/03/08 41 
AC 166.905 08/01/08 14/01/08 6 30/01/08 11/03/08 41 
AC 183.497 09/01/08 14/01/08 5  - -  -  
AC 353.554 09/01/08 14/01/08 5  - -  -  
AC 377.475 09/01/08 14/01/08 5 29/01/08 11/03/08 42 
AC 380.086 09/01/08 14/01/08 5  - -  -  
ACR 4.417 24/01/08 11/02/08 18  - -  -  
ACR 5.084 24/01/08 11/02/08 18  - -  -  
AC 420.470 01/02/08 13/02/08 12  - -  -  
AC 420.620 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 424.104 29/01/08 13/02/08 15 18/02/08 27/03/08 38 
AC 424.104 16/06/08 27/06/08 11 11/07/08 06/10/08 87 
AC 425.049 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 425.423 08/02/08 13/02/08 5 27/02/08 27/03/08 29 
AC 425.626 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 427.027 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
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AC 428.054 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 428.131 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 428.451 08/02/08 13/02/08 5 19/02/08 25/03/08 35 
AC 428.451 18/04/08 28/04/08 10 16/05/08 02/07/08 47 
AC 428.639 01/02/08 13/02/08 12  - -  -  
AC 428.704 08/02/08 13/02/08 5 19/02/08 25/03/08 35 
AC 428.704 18/04/08 28/04/08 10 16/05/08 02/07/08 47 
AC 429.088 01/02/08 13/02/08 12 11/04/08 23/04/08 12 
AC 429.279 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 429.302 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 429.521 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 429.938 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 431.430 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 432.325 01/02/08 13/02/08 12  - -  -  
AC 432.330 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 432.732 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 432.750 08/02/08 13/02/08 5 28/02/08 25/03/08 26 
AC 433.249 08/02/08 13/02/08 5 25/02/08 25/03/08 29 

AGTR 80.865 01/02/08 13/02/08 12  - -  -  
AGTR 80.928 01/02/08 13/02/08 12  - -  -  
AGTR 81.081 01/02/08 13/02/08 12  - -  -  
AGTR 82.053 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AGTR 82.167 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AGTR 82.930 01/02/08 13/02/08 12  - -  -  
AGTR 82.992 08/02/08 13/02/08 5 18/02/08 25/03/08 36 
AGTR 82.992 18/04/08 28/04/08 10 13/05/08 03/07/08 51 
AGTR 83.088 01/02/08 13/02/08 12  - -  -  
AMS 84.154 29/01/08 13/02/08 15  - -  -  
AMS 86.534 23/01/08 13/02/08 21  - -  -  
AC 315.302 08/02/08 13/02/08 5 10/03/08 31/03/08 21 
AC 326.458 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 328.885 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
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AC 345.683 08/02/08 13/02/08 5 13/03/08 14/04/08 32 
AC 369.966 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 373.005 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 393.840 01/02/08 13/02/08 12 25/02/08 25/03/08 29 
AC 397.040 01/02/08 13/02/08 12 18/02/08 25/03/08 36 
AC 399.466 01/02/08 13/02/08 12  - -  -  
AC 399.704 01/02/08 13/02/08 12  - -  -  
AC 399.726 01/02/08 13/02/08 12 19/02/08 25/03/08 35 
AC 399.772 01/02/08 13/02/08 12 25/02/08 27/03/08 31 
AC 399.772 29/04/08 08/05/08 9 30/06/08 29/07/08 29 
AC 399.783 01/02/08 13/02/08 12 25/02/08 27/03/08 31 
AC 399.783 29/04/08 08/05/08 9 30/06/08 29/07/08 29 
AC 411.354 01/02/08 13/02/08 12 28/02/08 14/04/08 46 
AC 411.354 27/05/08 29/05/08 2 07/07/08 04/08/08 28 
AC 411.975 08/02/08 13/02/08 5  - -  -  
AC 430.868 14/02/08 27/02/08 13 01/04/08 23/04/08 22 
AC 430.868 06/06/08 12/06/08 6  - -  -  
AC 430.880 20/02/08 27/02/08 7 02/04/08 24/04/08 22 
AC 430.948 20/02/08 27/02/08 7 02/04/08 24/04/08 22 
AC 430.987 20/02/08 27/02/08 7  - -  -  
AC 431.058 20/02/08 27/02/08 7 03/04/08 28/05/08 55 
AC 431.067 20/02/08 27/02/08 7 01/04/08 24/04/08 23 
AC 431.067 16/06/08 27/06/08 11 22/07/08 12/09/08 52 
AC 431.103 20/02/08 27/02/08 7 01/04/08 24/04/08 23 
AC 431.103 16/06/08 27/06/08 11 22/07/08 02/09/08 42 
AC 431.113 20/02/08 27/02/08 7 01/04/08 24/04/08 23 
AC 431.113 18/06/08 27/06/08 9 07/07/08 02/09/08 57 
AC 431.148 20/02/08 27/02/08 7 01/04/08 23/04/08 22 
AC 431.148 19/06/08 27/06/08 8 07/07/08 02/09/08 57 
AC 431.249 14/02/08 27/02/08 13  - -  -  
AC 431.327 20/02/08 27/02/08 7 01/04/08 24/04/08 23 
AC 431.327 16/06/08 27/06/08 11 22/07/08 02/09/08 42 
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AC 432.058 20/02/08 27/02/08 7  - -  -  
AC 433.132 11/02/08 27/02/08 16  - -  -  
AC 433.668 14/02/08 27/02/08 13 11/04/08 25/04/08 14 
AC 433.902 14/02/08 27/02/08 13 11/04/08 25/04/08 14 
AC 433.908 20/02/08 27/02/08 7 11/04/08 25/04/08 14 
AC 433.910 14/02/08 27/02/08 13 11/04/08 25/04/08 14 
AC 433.923 20/02/08 27/02/08 7 05/05/08 20/05/08 15 
AC 433.937 14/02/08 27/02/08 13 11/04/08 25/04/08 14 
AC 434.139 14/02/08 27/02/08 13 11/04/08 25/04/08 14 
AC 434.157 20/02/08 27/02/08 7  - -  -  
AC 434.858 20/02/08 27/02/08 7  - -  -  
AC 434.921 20/02/08 27/02/08 7  - -  -  
AC 415.818 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
AC 415.818 09/06/08 17/06/08 8 25/06/08 04/07/08 9 
AC 426.589 26/02/08 03/03/08 6 18/03/08 09/04/08 22 
AC 426.840 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
AC 426.840 12/06/08 17/06/08 5 25/06/08 04/07/08 9 
AC 426.842 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 10/04/08 35 
AC 426.842 10/06/08 17/06/08 7 25/06/08 04/07/08 9 
AC 426.872 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 10/04/08 35 
AC 426.872 10/06/08 17/06/08 7 25/06/08 04/07/08 9 
AC 426.875 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 10/04/08 35 
AC 426.875 10/06/08 17/06/08 7 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.128 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
AC 427.128 10/06/08 17/06/08 7 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.179 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
AC 427.179 11/06/08 17/06/08 6 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.180 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
AC 427.180 11/06/08 17/06/08 6 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.182 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
AC 427.182 10/06/08 17/06/08 7 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.188 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
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AC 427.188 10/06/08 17/06/08 7 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.193 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
AC 427.193 11/06/08 17/06/08 6 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.195 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
AC 427.195 12/06/08 17/06/08 5 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.202 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
AC 427.202 10/06/08 17/06/08 7 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.204 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
AC 427.204 11/06/08 17/06/08 6 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.217 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 08/04/08 33 
AC 427.217 11/09/08 17/09/08 6 24/09/08 10/10/08 16 
AC 427.218 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 10/04/08 35 
AC 427.218 10/06/08 17/06/08 7 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.282 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 10/04/08 35 
AC 427.282 10/06/08 17/06/08 7 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.283 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 10/04/08 35 
AC 427.283 11/06/08 17/06/08 6 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.297 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 10/04/08 35 
AC 427.297 11/06/08 17/06/08 6 25/06/08 04/07/08 9 
AC 427.306 26/02/08 03/03/08 6 06/03/08 10/04/08 35 
AC 427.306 30/09/08 08/10/08 8 16/10/08 29/10/08 13 
AC 433.781 06/03/08 10/03/08 4 01/04/08 17/04/08 16 
AC 433.781 11/07/08 04/08/08 24 29/08/08 04/09/08 6 
AC 434.100 06/03/08 10/03/08 4 01/04/08 17/04/08 16 
AC 434.100 11/07/08 04/08/08 24 29/08/08 04/09/08 6 
AC 324.437 06/03/08 10/03/08 4 03/04/08 17/04/08 14 
AC 324.437 13/04/09 22/04/09 9  - -  -  
AC 330.293 06/03/08 10/03/08 4 03/04/08 28/04/08 25 
AC 349.840 06/03/08 10/03/08 4 17/03/08 17/04/08 31 
AC 349.840 30/09/08 08/10/08 8 23/10/08 20/11/08 28 
AC 356.814 06/03/08 10/03/08 4  - -  -  
AC 434.086 13/03/08 17/03/08 4 03/04/08 24/04/08 21 
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AC 434.086 11/07/08 04/08/08 24 02/09/08 04/09/08 2 
AC 434.088 13/03/08 17/03/08 4  - -  -  
AC 434.089 13/03/08 17/03/08 4  - -  -  
AC 434.159 07/03/08 17/03/08 10 01/04/08 24/04/08 23 
AC 434.159 17/07/08 04/08/08 18 18/08/08 28/08/08 10 
AC 434.198 07/03/08 17/03/08 10 31/03/08 24/04/08 24 
AC 434.198 26/09/08 01/10/08 5 06/11/08 24/11/08 18 
AC 434.200 07/03/08 17/03/08 10 01/04/08 24/04/08 23 
AC 434.200 17/07/08 04/08/08 18 18/08/08 28/08/08 10 
AC 434.213 07/03/08 17/03/08 10 01/04/08 24/04/08 23 
AC 434.213 17/07/08 04/08/08 18 08/09/08 18/09/08 10 
AC 336.653 12/03/08 27/03/08 15  - -  -  
ACR 3.993 18/03/08 27/03/08 9 31/03/08 06/05/08 36 
ACR 3.993 26/05/08 29/05/08 3 13/06/08 30/07/08 47 
AC 421.305 10/03/08 27/03/08 17  - -  -  
AC 324.710 11/03/08 27/03/08 16 22/04/08 29/05/08 37 
ACR 5.620 12/03/08 27/03/08 15  - -  -  
AC 360.873 12/03/08 27/03/08 15 01/04/08 20/05/08 49 
AC 360.873 24/07/08 06/08/08 13 14/10/08 23/10/08 9 
AC 419.362 12/03/08 27/03/08 15  - -  -  
AC 386.738 18/03/08 28/03/08 10  - -  -  

 

SECRETARIA DA TURMA C 
RECEBIMENTO DO PROCESSO NA SECRETARIA x PUBLICAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO x JUNTADA  

 

Processo Data do 
recebimento 

Data da 
publicação 

Tempo entre o 
recebimento e a 

publicação 

Interposição de 
Recurso 

Juntada 
do 

Recurso 

Tempo entre a 
interposição e a 

Juntada 
AC 423.820 21/11/07 27/02/08 98  - -  -  
AC 314.511 21/11/07 27/02/08 98  - -  -  
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AC 294.132 21/11/07 27/02/08 98 13/03/08 03/06/08 82 
AGTR 69.102 21/11/07 27/02/08 98 07/04/08 20/05/08 43 
AGTR 66.920 21/11/07 27/02/08 98 07/04/08 18/04/08 11 
AC 420.963 21/11/07 27/02/08 98  - -  -  

AGTR 68.543 21/11/07 27/02/08 98 02/04/08 10/04/08 8 
AGTR 68.543 01/08/08 31/10/08 91  - -  -  
AC 426.293 21/11/07 27/02/08 98  - -  -  
AC 414.988 21/11/07 27/02/08 98 28/03/08 29/05/08 62 
AC 414.988 29/01/09 31/03/09 61  - -  -  
AMS 73.364 21/11/07 27/02/08 98 07/04/08 18/04/08 11 
AMS 73.364 04/11/08 02/12/08 28 13/01/09 04/03/09 50 

HC 3.062 24/01/08 27/02/08 34  - -  -  
ACR 4.803 01/02/08 27/02/08 26 10/06/08 25/06/08 15 

AMS 100.251 15/01/08 27/02/08 43  - -  -  
AC 414.709 28/01/08 27/02/08 30 07/04/08 15/04/08 8 
AC 414.709 17/09/08 18/11/08 62 03/12/08 06/02/09 65 
AC 414.710 28/01/08 27/02/08 30 07/04/08 14/04/08 7 
AC 414.710 17/09/08 18/11/08 62  - -  -  
AC 392.269 17/01/08 28/02/08 42  - -  -  
AC 393.797 17/01/08 28/02/08 42  - -  -  

AGTR 81.356 17/01/08 28/02/08 42 02/04/08 05/05/08 33 
AGTR 81.356 30/09/08 13/11/08 44  - -  -  
AMS 80.781 19/12/07 28/02/08 71 10/06/08 26/06/08 16 
AMS 80.781 21/10/08 03/12/08 43  - -  -  

AGTR 56.737 17/01/08 28/02/08 42  - -  -  
AC 426.014 19/12/07 28/02/08 71 13/03/08 25/03/08 12 
AC 429.747 19/12/07 28/02/08 71 09/04/08 14/05/08 35 
AC 429.747 11/07/08 22/08/08 42 24/09/08 26/02/09 155 
AC 429.968 19/12/07 28/02/08 71 02/05/08 16/05/08 14 

AGTR 76.612 27/11/07 28/02/08 93  - -  -  
AMS 98.084 19/10/07 28/02/08 132  - -  -  
AC 420.930 08/01/08 27/03/08 79  - -  -  
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AC 324.978 08/01/08 27/03/08 79  - -  -  
AC 416.457 08/01/08 27/03/08 79  - -  -  
AC 427.913 08/01/08 27/03/08 79 12/05/08 21/05/08 9 
AC 379.159 08/01/08 27/03/08 79  - -  -  

AGTR 59.287 08/01/08 27/03/08 79 05/05/08 04/06/08 30 
AGTR 59.287 26/11/08 02/12/08 6 18/02/09 13/03/09 23 
AC 411.014 08/01/08 27/03/08 79 01/04/08 23/04/08 22 
AC 411.014 15/10/08 18/11/08 34 01/12/08 10/02/09 71 
AMS 83.063 09/01/08 27/03/08 78 19/05/08 05/06/08 17 
AMS 83.063 06/02/09 31/03/09 53  - -  -  
AC 133.097 08/01/08 27/03/08 79 27/04/08 12/06/08 46 
AC 133.097 09/03/09 31/03/09 22  - -  -  
AC 424.030 08/01/08 27/03/08 79 28/04/08 04/06/08 37 
AC 424.030 26/02/09 31/03/09 33  - -  -  
AC 326.209 09/01/08 27/03/08 78  - -  -  
AC 428.982 09/01/08 27/03/08 78 29/04/08 21/05/08 22 
AC 339.833 09/01/08 27/03/08 78  - -  -  

AGTR 73.164 30/01/08 27/03/08 57 05/05/08 10/06/08 36 
AGTR 73.164 28/07/08 31/10/08 95 24/11/08 03/02/09 71 
AGTR 71.901 30/01/08 27/03/08 57 05/05/08 10/06/08 36 
AGTR 71.901 28/07/08 31/10/08 95 25/11/08 02/02/09 69 
AMS 100.206 13/02/08 01/04/08 48 04/04/08 25/08/08 143 
AMS 100.206 16/10/08 03/12/08 48  - -  -  

ACR 4.919 11/12/07 01/04/08 112 04/04/08 26/08/08 144 
ACR 4.919 21/10/08 03/12/08 43  - -  -  
AC 382.137 01/10/07 28/04/08 210  - -  -  
AC 427.971 12/02/08 28/04/08 76  - -  -  
AC 433.079 12/02/08 28/04/08 76  - -  -  
AC 433.172 12/02/08 28/04/08 76  - -  -  

AGTR 81.162 12/02/08 28/04/08 76 18/11/08 15/12/08 27 
AC 371.506 14/02/08 28/04/08 74 30/04/08 05/08/08 97 
AC 371.506 19/01/09 31/03/09 71  - -  -  
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AMS 88.796 12/03/08 28/04/08 47 05/05/08 19/06/08 45 
AC 429.127 01/04/08 28/04/08 27 05/05/08 03/07/08 59 
AC 432.448 01/04/08 28/04/08 27 05/05/08 11/06/08 37 
AC 432.448 09/10/08 28/11/08 50 09/12/08 21/01/09 43 
AC 411.136 01/04/08 28/04/08 27 13/05/08 16/06/08 34 

AGTR 67.516 14/03/08 28/04/08 45 03/06/08 18/06/08 15 
HC 3.088 14/03/08 28/04/08 45 20/05/08 10/07/08 51 
HC 3.088 29/08/08 05/09/08 7 14/10/08 31/10/08 17 

AGTR 80.232 14/03/08 28/04/08 45  - -  -  
AC 425.486 14/03/08 28/04/08 45 05/05/08 26/06/08 52 
AC 425.486 09/09/08 28/10/08 49  - -  -  
AC 424.279 01/04/08 28/04/08 27  - -  -  

AGTR 83.496 11/04/08 02/05/08 21 27/11/08 12/02/09 77 
AMS 100.606 13/03/08 02/05/08 50  - -  -  
AC 432.423 27/02/08 02/05/08 65  - -  -  

AGTR 82.015 22/02/08 02/05/08 70  - -  -  
AC 423.632 28/03/08 02/05/08 35 09/07/08 10/09/08 63 
AC 423.632 18/02/09 23/03/09 33  - -  -  
AC 436.531 28/03/08 02/05/08 35 09/05/08 30/07/08 82 
AC 436.531 27/08/08 26/09/08 30 13/10/08 23/12/08 71 
AC 433.076 28/03/08 02/05/08 35  - -  -  

AMS 100.583 28/03/08 02/05/08 35  - -  -  
AC 429.106 22/02/08 02/05/08 70  - -  -  
AC 428.051 22/02/08 02/05/08 70  - -  -  
AC 394.187 11/01/08 02/05/08 112  - -  -  
AC 393.043 11/01/08 02/05/08 112  - -  -  
AC 393.808 11/01/08 02/05/08 112  - -  -  
AC 396.548 11/01/08 02/05/08 112  - -  -  
AC 396.529 11/01/08 02/05/08 112  - -  -  
AC 398.839 06/05/08 23/06/08 48  - -  -  
AC 359.133 06/05/08 23/06/08 48 21/07/08 22/08/08 32 
AC 359.133 13/10/08 28/11/08 46 14/01/09 04/03/09 49 
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AGTR 83.873 06/05/08 23/06/08 48 30/06/08 16/09/08 78 
AGTR 82.999 06/05/08 23/06/08 48  - -  -  
AGTR 82.322 06/05/08 23/06/08 48  - -  -  
AC 424.171 29/05/08 23/06/08 25  - -  -  
AC 430.430 29/05/08 23/06/08 25  - -  -  
AC 415.266 03/04/08 23/06/08 81 23/07/08 25/08/08 33 
AC 415.266 18/11/08 08/12/08 20 20/02/09 03/03/09 11 
AC 411.846 26/02/08 23/06/08 118 14/03/08 24/04/08 41 
AC 411.846 28/05/08 23/06/08 26  - -  -  
AC 417.439 28/05/08 23/06/08 26  - -  -  
AC 411.384 05/05/08 23/06/08 49  - -  -  
AMS 98.823 05/05/08 23/06/08 49  - -  -  
AC 413.706 05/05/08 23/06/08 49 22/07/08 22/08/08 31 
AC 431.930 05/05/08 23/06/08 49 30/06/08 11/09/08 73 
AC 431.930 28/10/08 28/11/08 31 15/12/08 10/02/09 57 
AC 424.039 07/05/08 23/06/08 47  - -  -  
AC 437.818 20/05/08 23/06/08 34  - -  -  

AGTR 70.988 08/05/08 23/06/08 46  - -  -  
AMS 90.148 07/05/08 23/06/08 47  - -  -  
AC 395.013 07/05/08 23/06/08 47  - -  -  
AC 421.644 06/05/08 23/06/08 48 07/07/08 22/08/08 46 
AC 439.884 06/05/08 23/06/08 48 08/08/08 11/09/08 34 
AC 439.884 28/01/09 25/03/09 56  - -  -  
AC 437.179 06/05/08 23/06/08 48 15/08/08 15/09/08 31 
AC 437.179 16/02/09 25/03/09 37  - -  -  
AC 437.342 06/05/08 23/06/08 48  - -  -  
AC 436.511 06/05/08 23/06/08 48 15/08/08 15/09/08 31 
AC 436.511 28/01/09 25/03/09 56  - -  -  
AC 430.206 28/05/08 23/06/08 26 27/06/08 26/08/08 60 
AC 430.206 29/01/09 26/02/09 28 25/03/09 01/04/09 7 
AC 401.309 28/05/08 23/06/08 26  - -  -  
AC 423.985 06/05/08 23/06/08 48  - -  -  
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AC 421.903 06/05/08 23/06/08 48 07/07/08 18/08/08 42 
ACR 5.328 23/05/08 23/06/08 31 24/07/08 01/09/08 39 
ACR 5.354 23/05/08 23/06/08 31 24/07/08 02/09/08 40 

AMS 84.472 23/05/08 23/06/08 31  - -  -  
AMS 78.762 08/05/08 23/06/08 46  - -  -  
AC 24.175 23/05/08 23/06/08 31  - -  -  
AC 412.276 17/04/08 23/06/08 67  - -  -  
AC 422.216 06/05/08 23/06/08 48 07/07/08 19/08/08 43 
AC 321.413 21/05/08 24/06/08 34 30/06/08 25/09/08 87 
AC 321.413 22/01/09 23/03/09 60  - -  -  
AC 439.829 16/05/08 24/06/08 39 21/08/08 01/09/08 11 
AC 439.033 16/05/08 24/06/08 39  - -  -  
AC 435.502 16/05/08 24/06/08 39 18/07/08 02/09/08 46 
AC 435.502 26/09/08 23/10/08 27 03/12/08 09/02/09 68 

AGTR 81.696 19/05/08 24/06/08 36 28/08/08 27/09/08 30 
AGTR 81.637 19/05/08 24/06/08 36 28/08/08 27/09/08 30 
AC 330.351 19/05/08 24/06/08 36  - -  -  
AC 414.751 19/05/08 24/06/08 36  - -  -  
AC 435.851 23/04/08 24/06/08 62  - -  -  
AC 392.760 28/04/08 24/06/08 57  - -  -  
AC 434.173 12/06/08 24/07/08 42  - -  -  
AC 438.182 28/04/08 24/07/08 87 25/08/08 22/09/08 28 
AC 438.182 09/12/08 26/02/09 79  - -  -  
AC 440.639 04/06/08 24/07/08 50  - -  -  
AC 438.039 04/06/08 24/07/08 50 15/08/08 19/09/08 35 
AC 438.039 03/02/09 25/03/09 50  - -  -  
AC 440.102 04/06/08 24/07/08 50  - -  -  
AC 439.568 04/06/08 24/07/08 50 25/08/08 25/09/08 31 
AC 439.568 06/02/09 25/03/09 47  - -  -  
AC 423.653 04/06/08 24/07/08 50  - -  -  
AC 440.112 04/06/08 24/07/08 50 15/08/08 15/09/08 31 
AC 436.568 04/06/08 24/07/08 50 25/08/08 25/09/08 31 
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AC 436.568 06/02/09 25/03/09 47  - -  -  
AMS 85.944 24/04/08 24/07/08 91  - -  -  
AC 439.968 05/06/08 24/07/08 49 19/08/08 15/09/08 27 
AC 439.968 11/02/09 25/03/09 42  - -  -  

REOMS 101.509 09/05/08 24/07/08 76 26/08/08 25/09/08 30 
REOMS 101.509 24/10/08 28/11/08 35 15/01/09 20/02/09 36 

AC 398.161 12/06/08 24/07/08 42 15/09/08 28/10/08 43 
AC 432.571 11/06/08 24/07/08 43 29/08/08 25/09/08 27 
AC 432.571 03/11/08 28/11/08 25 16/01/09 02/02/09 17 
AC 382.619 11/06/08 24/07/08 43 05/09/08 22/09/08 17 
AC 441.148 11/06/08 24/07/08 43 29/08/08 25/09/08 27 
AC 441.148 30/10/08 28/11/08 29 07/01/09 17/02/09 41 
AC 409.147 18/06/08 24/07/08 36  - -  -  
AC 378.958 19/06/08 24/07/08 35 02/09/08 25/09/08 23 
AC 417.270 20/05/08 24/07/08 65  - -  -  
AC 394.429 19/06/08 24/07/08 35 08/08/08 04/09/08 27 
AC 430.166 11/06/08 24/07/08 43  - -  -  
AC 436.866 11/06/08 24/07/08 43  - -  -  
AC 438.126 27/06/08 31/07/08 34 27/08/08 23/09/08 27 
AC 438.126 16/10/08 03/12/08 48  - -  -  
AC 431.743 18/06/08 03/07/08 15  - -  -  
AC 385.956 16/06/08 24/07/08 38 14/08/08 16/09/08 33 
AC 442.888 09/06/08 24/07/08 45  - -  -  
AC 445.017 16/06/08 24/07/08 38  - -  -  
AC 444.897 16/06/08 24/07/08 38 14/08/08 15/09/08 32 
AC 373.682 02/06/08 24/07/08 52 07/08/08 08/09/08 32 
AC 386.619 11/06/08 24/07/08 43 29/07/08 15/10/08 78 
AC 386.619 12/12/08 26/02/09 76  - -  -  
AC 441.363 20/05/08 24/07/08 65 06/08/08 04/09/08 29 
AC 439.672 28/04/08 24/07/08 87 15/08/08 15/09/08 31 
AC 439.672 02/04/09 29/04/09 27  - -  -  
AC 423.715 06/06/08 31/07/08 55 05/09/08 27/09/08 22 
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AC 423.715 02/12/08 26/02/09 86 16/04/09 24/04/09 8 
 

SECRETARIA DA TURMA D 
RECEBIMENTO DO PROCESSO NA SECRETARIA x PUBLICAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO x JUNTADA  

 

Processo Data do 
recebimento 

Data da 
publicação 

Tempo entre o 
recebimento e a 

publicação 

Interposição de 
Recurso 

Juntada do 
Recurso 

Tempo entre a 
interposição e a 

Juntada 
AC 427.246 17/12/07 09/01/08 23  - -  -  
AC 431.700 11/12/07 09/01/08 29 18/01/08 21/01/08 3 
AC 432.271 17/12/07 09/01/08 23 15/02/08 18/02/08 3 
AC 432.397 17/12/07 09/01/08 23  - -  -  
AC 432.726 14/12/07 09/01/08 26 20/05/08 02/06/08 13 
AC 412.499 11/12/07 09/01/08 29  - -  -  
AC 412.526 11/12/07 09/01/08 29  - -  -  
AC 417.161 11/12/07 09/01/08 29  - -  -  
AMS 98.039 19/12/07 08/02/08 51  - -  -  
MCTR 2.366 25/02/08 12/03/08 16 07/04/08 10/04/08 3 
MCTR 2.366 09/06/08 16/06/08 7 15/07/08 23/07/08 8 
AC 427.264 05/03/08 12/03/08 7 30/04/08 07/05/08 7 
AC 427.324 02/04/08 16/04/08 14 09/05/08 13/05/08 4 
AC 427.418 25/04/08 02/05/08 7  - -  -  
AC 427.557 23/04/08 02/05/08 9 31/07/08 05/08/08 5 
AC 431.800 12/03/08 02/04/08 21 16/04/08 29/05/08 43 
AC 428.082 10/03/08 02/04/08 23 27/05/08 30/05/08 3 
AC 428.115 10/03/08 02/04/08 23 20/05/08 26/05/08 6 

RSE 978 11/01/08 08/02/08 28 28/02/08 03/03/08 4 
RSE 978 25/04/08 02/05/08 7 23/05/08 28/05/08 5 
HC 3.006 11/01/08 08/02/08 28  - -  -  

ACR 5.307 11/01/08 08/02/08 28  - -  -  
AGTR 74.505 18/01/08 08/02/08 21  - -  -  
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AMS 98.703 29/01/08 08/02/08 10 11/07/08 21/07/08 10 
AMS 98.703 12/11/08 02/12/08 20 29/01/09 02/02/09 4 

AGTR 79.283 22/01/08 08/02/08 17 24/03/08 26/03/08 2 
AGTR 83.322 09/01/08 08/02/08 30  - -  -  
AGTR 83.322 26/08/08 08/09/08 13 16/10/08 17/10/08 1 
AGTR 83.322 11/03/09 26/03/09 15  - -  -  
AMS 100.568 10/01/08 08/02/08 29  - -  -  
AC 368.443 09/01/08 08/02/08 30  - -  -  
AC 430.236 09/01/08 08/02/08 30  - -  -  

AGTR 82.420 08/01/08 08/02/08 31  - -  -  
AMS 100.422 16/01/08 08/02/08 23 15/02/08 20/02/08 5 
AMS 100.422 08/05/08 27/05/08 19  - -  -  
AC 237.045 09/01/08 08/02/08 30 15/02/08 06/03/08 20 
ACR 5.228 27/02/08 12/03/08 14 27/03/08 01/04/08 5 
HC 3.108 10/03/08 02/04/08 23  - -  -  

AC 389.671 26/03/08 02/04/08 7  - -  -  
AGTR 77.580 27/03/08 02/04/08 6  - -  -  
AGTR 84.872 13/03/08 02/04/08 20  - -  -  
AMS 101.066 18/03/08 02/04/08 15 17/04/08 07/05/08 20 
AC 391.740 27/03/08 02/04/08 6  - -  -  

AGTR 82.832 03/03/08 02/04/08 30 24/04/08 29/04/08 5 
AGTR 82.832 11/03/09 26/03/09 15  - -  -  
AC 353.859 10/03/08 02/04/08 23  - -  -  
AC 433.327 25/03/08 02/04/08 8  - -  -  
ACR 4.500 31/03/08 16/04/08 16  - -  -  

AGTR 77.492 04/04/08 16/04/08 12  - -  -  
AMS 99.179 01/04/08 16/04/08 15 22/04/08 16/05/08 24 
AMS 99.179 10/10/08 22/10/08 12 17/11/08 20/11/08 3 
AC 434.983 10/04/08 16/04/08 6 22/04/08 23/04/08 1 
AC 434.983 14/05/08 27/05/08 13 11/06/08 12/06/08 1 
AC 438.067 10/04/08 16/04/08 6  - -  -  
AC 439.483 10/04/08 16/04/08 6  - -  -  
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ACR 5.197 01/04/08 16/04/08 15  - -  -  
AGTR 61.303 07/04/08 16/04/08 9  - -  -  
AC 360.234 31/03/08 16/04/08 16  - -  -  

AGTR 73.982 15/02/08 12/03/08 26  - -  -  
AGTR 75.546 15/02/08 12/03/08 26  - -  -  
AMS 98.628 03/03/08 12/03/08 9  - -  -  
ACR 5.668 19/02/08 12/03/08 22  - -  -  

AGTR 82.768 20/02/08 12/03/08 21  - -  -  
AGTR 83.232 19/02/08 12/03/08 22  - -  -  
AGTR 84.330 12/02/08 12/03/08 29  - -  -  
AC 434.823 26/02/08 12/03/08 15 27/03/08 01/04/08 5 

AMS 100.998 06/03/08 12/03/08 6 17/03/08 31/03/08 14 
AMS 100.998 02/05/08 27/05/08 25 25/06/08 30/06/08 5 
AC 435.338 25/02/08 12/03/08 16  - -  -  

RSE 995 18/02/08 12/03/08 23 31/03/08 02/04/08 2 
RSE 995 20/05/08 16/06/08 27 28/07/08 30/07/08 2 

AGTR 76.200 01/02/08 12/03/08 40  - -  -  
RSE 1.012 25/04/08 02/05/08 7  - -  -  
HC 3.096 16/04/08 02/05/08 16  - -  -  

ACR 5.521 16/04/08 02/05/08 16  - -  -  
RSE 1.052 22/04/08 02/05/08 10  - -  -  
HC 3.152 22/04/08 02/05/08 10  - -  -  

ACR 5.250 17/04/08 02/05/08 15 07/05/08 12/05/08 5 
ACR 5.250 13/06/08 07/07/08 24  - -  -  

AGTR 85.368 24/04/08 02/05/08 8 20/06/08 26/06/08 6 
AGTR 85.368 13/08/08 18/08/08 5 07/10/08 09/10/08 2 

RSE 1.082 24/04/08 02/05/08 8  - -  -  
HC 3.157 24/04/08 02/05/08 8  - -  -  

MCTR 2.403 28/04/08 27/05/08 29 27/06/08 06/07/08 9 
MCTR 2.403 18/02/09 04/03/09 14  - -  -  
ACR 4.423 07/05/08 27/05/08 20  - -  -  

AGTR 80377 09/05/08 27/05/08 18  - -  -  
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AMS 98.740 07/05/08 27/05/08 20 18/06/08 20/06/08 2 
AMS 98.740 13/08/08 18/08/08 5 12/09/08 17/09/08 5 
AMS 98.904 29/04/08 27/05/08 28  - -  -  
ACR 5.416 30/04/08 27/05/08 27  - -  -  

AGTR 83.077 05/05/08 27/05/08 22 02/06/08 05/06/08 3 
AGTR 83.077 15/07/08 28/07/08 13 04/08/08 07/08/08 3 
AGTR 85.289 08/05/08 27/05/08 19  - -  -  
AMS 101.573 15/05/08 27/05/08 12  - -  -  
AC 431.394 02/05/08 27/05/08 25  - -  -  
MCTR 2.169 09/05/08 27/05/08 18  - -  -  
AGTR 59.860 09/05/08 27/05/08 18  - -  -  
AC 367.772 09/05/08 27/05/08 18 27/06/08 02/07/08 5 
AC 367.772 05/08/08 18/08/08 13 07/10/08 09/10/08 2 
AC 374.408 09/05/08 27/05/08 18  - -  -  
RSE 1.059 11/06/08 16/06/08 5  - -  -  

MCTR 2.280 09/06/08 16/06/08 7 19/06/08 10/07/08 21 
MCTR 2.280 13/03/09 26/03/09 13  - -  -  

HC 3.174 26/05/08 16/06/08 21  - -  -  
AC 5.065 11/06/08 16/06/08 5 17/07/08 24/07/08 7 
AC 5.065 29/09/08 02/10/08 3 18/11/08 19/11/08 1 

ACR 5.382 04/06/08 16/06/08 12 18/06/08 27/06/08 9 
ACR 5.382 19/08/08 08/09/08 20 24/09/08 20/10/08 26 
ACR 5.414 26/05/08 16/06/08 21  - -  -  
ACR 5.466 26/05/08 16/06/08 21  - -  -  
AC 21.771 03/06/08 16/06/08 13 20/06/08 01/08/08 42 
AC 21.771 11/09/08 02/10/08 21 17/10/08 06/11/08 20 
RSE 1.047 03/06/08 16/06/08 13 31/07/08 04/08/08 4 
RSE 1.093 26/05/08 16/06/08 21 09/07/08 10/07/08 1 
ACR 4.194 02/06/08 16/06/08 14 07/07/08 08/07/08 1 
AC 444.478 04/06/08 16/06/08 12 17/07/08 21/07/08 4 
AC 444.478 02/09/08 08/09/08 6  - -  -  

AGTR 66.603 03/06/08 16/06/08 13  - -  -  
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AMS 97.246 28/05/08 16/06/08 19  - -  -  
AC 326.586 03/06/08 16/06/08 13  - -  -  
HC 3.215 02/07/08 07/07/08 5  - -  -  

AGTR 78.927 13/06/08 07/07/08 24  - -  -  
AGTR 79.331 13/06/08 07/07/08 24  - -  -  
AMS 97.782 13/06/08 07/07/08 24 03/09/08 15/09/08 12 
AMS 97.782 22/10/08 11/11/08 20  - -  -  
AMS 97.824 02/07/08 07/07/08 5  - -  -  

HC 3.209 27/06/08 07/07/08 10  - -  -  
ACR 5.338 20/06/08 07/07/08 17  - -  -  
ACR 5.494 27/06/08 07/07/08 10  - -  -  

AGTR 82.659 17/06/08 07/07/08 20  - -  -  
AGTR 83.093 17/06/08 07/07/08 20 14/07/08 01/08/08 18 
AGTR 83.093 19/09/08 02/10/08 13 17/10/08 28/10/08 11 
AGTR 67.277 11/06/08 07/07/08 26  - -  -  
AGTR 68.081 09/06/08 07/07/08 28  - -  -  
AMS 88.343 02/07/08 07/07/08 5 10/07/08 14/07/08 4 
AMS 88.343 06/04/09 17/04/09 11  - -  -  
AMS 91.123 02/07/08 07/07/08 5  - -  -  
AMS 100.467 02/07/08 07/07/08 5  - -  -  

HC 3.223 11/07/08 28/07/08 17 04/08/08 15/08/08 11 
HC 3.239 22/07/08 28/07/08 6  - -  -  

ACR 5.696 09/07/08 28/07/08 19  - -  -  
ACR 5.715 22/07/08 28/07/08 6  - -  -  

AGTR 73.427 15/07/08 28/07/08 13  - -  -  
AGTR 77.539 21/07/08 28/07/08 7  - -  -  
AGTR 82.100 04/07/08 28/07/08 24  - -  -  
AGTR 82.186 04/07/08 28/07/08 24  - -  -  
AGTR 82.400 14/07/08 28/07/08 14  - -  -  
AMS 99.504 15/07/08 28/07/08 13 31/07/08 25/08/08 25 
AMS 99.504 09/10/08 22/10/08 13  - -  -  

APELREEX 14 18/07/08 28/07/08 10  - -  -  
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APELREEX 49 15/07/08 28/07/08 13 31/07/08 04/08/08 4 
APELREEX 49 22/10/08 11/11/08 20 26/11/08 28/11/08 2 
APELREEX 54 18/07/08 28/07/08 10  - -  -  
APELREEX 233 22/07/08 28/07/08 6  - -  -  

HC 3.180 09/07/08 28/07/08 19  - -  -  
HC 3.227 09/07/08 28/07/08 19  - -  -  

ACR 5.619 09/07/08 28/07/08 19  - -  -  
AGTR 82.813 18/07/08 28/07/08 10 04/08/08 06/08/08 2 
AGTR 82.813 17/09/08 02/10/08 15  - -  -  
AGTR 83.991 22/07/08 28/07/08 6  - -  -  
AGTR 87.581 11/07/08 28/07/08 17 27/08/08 02/09/08 6 
AGTR 87.581 06/11/08 02/12/08 26 12/02/09 16/02/09 4 

HC 3.136 18/07/08 28/07/08 10  - -  -  
HC 3.259 18/07/08 28/07/08 10  - -  -  

AGTR 70.069 17/07/08 28/07/08 11  - -  -  
AGTR 70.123 17/07/08 28/07/08 11  - -  -  
AGTR 70.800 23/07/08 28/07/08 5  - -  -  
AMS 89.544 18/07/08 28/07/08 10 26/08/08 28/08/08 2 
AMS 89.544 16/09/08 02/10/08 16 12/11/08 13/11/08 1 
AMS 90.381 18/07/08 28/07/08 10  - -  -  
AMS 91.287 18/07/08 28/07/08 10 21/08/08 25/08/08 4 
AC 313.760 18/07/08 28/07/08 10  - -  -  
AC 318.380 03/07/08 28/07/08 25  - -  -  
RSE 1.113 06/08/08 18/08/08 12 20/08/08 21/08/08 1 
RSE 1.113 26/09/08 02/10/08 6 17/10/08 21/10/08 4 
RSE 1.121 06/08/08 18/08/08 12  - -  -  
HC 3.262 25/07/08 18/08/08 24  - -  -  
HC 3.291 06/08/08 18/08/08 12 20/08/08 21/08/08 1 

ACR 5.615 08/08/08 18/08/08 10  - -  -  
ACR 5.639 24/07/08 18/08/08 25  - -  -  

AGTR 83.226 24/07/08 18/08/08 25 11/09/08 16/09/08 5 
AGTR 83.419 13/08/08 18/08/08 5  - -  -  
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AGTR 86.919 06/08/08 18/08/08 12 25/08/08 15/09/08 21 
AGTR 86.919 07/11/08 02/12/08 25  - -  -  
AMS 101.158 24/07/08 18/08/08 25 17/09/08 19/09/08 2 
AMS 101.158 29/10/08 11/11/08 13 30/12/08 08/01/09 9 
AMS 101.384 28/07/08 18/08/08 21 18/09/08 19/09/08 1 
AMS 101.736 25/07/08 18/08/08 24 19/09/08 01/10/08 12 
AC 333.430 31/07/08 18/08/08 18  - -  -  
AC 357.976 25/07/08 18/08/08 24  - -  -  
AC 367.924 29/07/08 18/08/08 20  - -  -  

APELREEX 95 28/07/08 18/08/08 21 24/09/08 30/09/08 6 
APELREEX 132 05/08/08 18/08/08 13 15/09/08 19/09/08 4 
APELREEX 132 16/10/08 22/10/08 6 19/11/08 25/11/08 6 
APELREEX 187 05/08/08 18/08/08 13 28/10/08 30/10/08 2 
APELREEX 191 28/07/08 18/08/08 21 10/09/08 15/09/08 5 
AGTR 85.268 30/07/08 18/08/08 19 02/09/08 03/09/08 1 
AGTR 86.392 06/08/08 18/08/08 12 02/09/08 03/09/08 1 
AGTR 73.227 05/08/08 18/08/08 13 12/09/08 16/09/08 4 
AGTR 74.422 05/08/08 18/08/08 13 10/09/08 15/09/08 5 
AGTR 74.422 29/01/09 11/02/09 13 01/04/09 03/04/09 2 
AGTR 76.762 05/08/08 18/08/08 13 11/09/08 15/09/08 4 
AGTR 76.762 05/12/08 16/01/09 42 09/03/09 17/03/09 8 
AMS 94.361 30/07/08 18/08/08 19 19/09/08 25/09/08 6 
AMS 94.361 31/10/08 11/11/08 11 12/12/08 16/12/08 4 
AMS 95.029 30/07/08 18/08/08 19 25/08/08 01/09/08 7 
AMS 95.029 20/10/08 11/11/08 22 26/11/08 10/12/08 14 

AGTR 83.607 19/08/08 08/09/08 20 09/10/08 14/10/08 5 
APELREEX 458 25/08/08 08/09/08 14 15/09/08 18/09/08 3 
APELREEX 458 12/11/08 02/12/08 20 16/12/08 21/01/09 36 
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APÊNDICE B – Modelo do Questionário 

Informações para o(a) participante: 

Este é um dos instrumentos utilizados para a coleta de dados da pesquisa em 
desenvolvimento por Lisiane Rodrigues Cavalcanti, no intuito de subsidiar o trabalho de 
conclusão de mestrado da mesma, que tem por título: Gestão e Funcionamento nas 
Secretarias de Turma: prestação jurisdicional célere e qualificada. Um estudo de caso 
no Tribunal Regional Federal da 5ª região 
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. 

1. Servidor:      (   ) Efetivo 

      (   ) Requisitado 

2. Gênero:  (    ) Masculino 

(    ) Feminino 

3. Escolaridade: (   ) 2º Grau 

   (   ) Superior – Formação: _______________ 

                         (   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

4.Tempo de serviço no TRF5: ______________ 

5.Tempo de lotação na Secretaria de Turma: _________________ 

 
Para as questões a seguir, deve-se assinalar apenas  uma opção de 1 a 5, que 
corresponde a uma escala que vai de discordo totalm ente até concordo 
totalmente, conforme a tabela a seguir: 
 

1 Discordo totalmente 
2 Discordo parcialmente 
3 Nem discordo nem concordo 
4 Concordo parcialmente 
5 Concordo totalmente 

 
 
Na sua opinião, nas Secretarias das Turmas: 
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6. É relevante uma boa estrutura física e tecnológica. 

    Discordo totalmente  Concordo totalmente  

  

7. É recomendável a padronização no 

funcionamento entre as Secretarias das Turmas 

    Discordo totalmente  Concordo totalmente  

  

8. É satisfatória a relação institucional entre os servidores da secretaria e dos 

gabinetes. 

 

    Discordo totalmente  Concordo totalmente  

  

9. É imprescindível a cortesia no atendimento ao 

cliente/cidadão 

 

    Discordo totalmente  Concordo totalmente  

  

10. É fator determinante para o desenvolvimento das 
atividades a formação técnica específica. 
 

    Discordo totalmente  Concordo totalmente  

  

11. É necessária uma capacitação de prática forense 
para o servidor exercer suas atribuições. 
 

    Discordo totalmente  Concordo totalmente  

  

12. Quanto à divisão de tarefas, as atividades 
organizadas por relatoria diminuem o tempo de 
permanência dos processos em secretaria. 
 

    Discordo totalmente  Concordo totalmente  

  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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13. Caso queira tecer algum comentário ou sugestão sobre o tema, pode utilizar o 
espaço abaixo: 
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APÊNDICE C – FLUXOGRAMAS 

Figura 3 –  Fluxograma da Secretaria Turma A 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 4 – Fluxograma da Secretaria da Turma B 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 5 – Fluxograma da Secretaria da Turma C 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 6 – Fluxograma da Secretaria da Turma D 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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