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RESUMO 

 

Partindo da premissa de que o Brasil está desenvolvendo um processo de 
democratização do acesso à Justiça, esta pesquisa estruturou-se com o objetivo de, 
como estudo de caso, mapear o conjunto das práticas procedimentais de todos os 
setores de uma das 3 Varas de Juizados Especiais Federais Cíveis (JEFs) com sede 
em Recife, capital do Estado de Pernambuco — a 14ª Vara Federal/PE —, cuja 
Secretaria trabalha com processo judicial eletrônico. Desse modo, como tema de 
relevância social e de extrema utilidade pública, busca-se o desenvolvimento de 
reflexões para minimizar os problemas de padronização, da falta de controle 
operacional e do possível retrabalho, com vistas à efetividade da prestação 
jurisdicional, ante os princípios constitucionais e os anseios da sociedade pela 
rápida solução dos seus litígios com os entes públicos federais. O eixo teórico 
percorreu, prioritariamente, os ditames da Burocracia, de Max Weber; da 
Administração Gerencial, de Michel Crözier; e da Administração Pública, de Bresser 
Pereira, Nesse cenário, vislumbra-se, inclusive, a legislação pátria – Leis n. 
10.259/2001, 9.099/95 e 11.419/2006, a primeira, que de forma concisa, dispõe 
sobre a instituição dos Juizados no âmbito da Justiça Federal; a segunda, embora 
voltada para os Juizados Estaduais, de forma subsidiária cita os princípios basilares 
dos Juizados, quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, economia 
processual, conciliação e a celeridade das ações; e a última, que normatiza a 
informatização do processo judicial. Com a utilização de questionários e entrevistas 
semi-estruturadas, três suposições foram testadas e confirmadas: Suposição 1: O 
mapeamento do conjunto de práticas procedimentais dos diversos setores da 14ª 
Vara Federal/PE identifica dificuldades que repercutem na qualidade dos serviços 
jurisdicionais prestados à população. Suposição 2: O mapeamento do conjunto de 
práticas procedimentais dos diversos setores da 14ª Vara Federal/PE oportuniza a 
difusão de proposições de melhorias que aperfeiçoa a qualidade dos serviços 
jurisdicionais prestados à população. Suposição 3: O mapeamento do conjunto de 
práticas procedimentais dos diversos setores da 14ª Vara Federal/PE reduz o índice 
de retrabalho dos supracitados serviços jurisdicionais.  
 
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Juizados Especiais Federais Cíveis. Mapeamento 
de processos. 
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ABSTRACT 
 
 

Considering Brazil has been developing a democratization of access to Justice 
process, this research is structured aiming, as a case study, to map the 
procedimental practices of all sectors on one of the 3 Federal Small Claims Courts 
established in Recife, capital of Pernambuco State – the 14th Federal Court/PE –, 
whose office works with electronic judicial process. So, as a socially relevant and of 
extreme public usage theme, the search is for the development of thoughts to 
minimize the standardization problems, the lack of operational control and the 
possible rework, aiming the jurisdictional rendering effectiveness, towards the 
constitutional principles and the society’s anxiety for the quick solution of its quarrels 
with federal public entities. The theoretical shaft has passed through, mainly, Max 
Weber’s Bureaucracy dictate; Michel Crözier’s Managerialism; and Bresser Pereira’s 
Public Management. In this scenery, a glimpse of the homeland legislation – Laws n. 
10.259/2001, 9.099/95 and 11.419/2006, the first one, that, in a concise way, lays out 
under the Court institution on what concerns to Federal Court; the second one, 
although related to the State Court, in a subsidiary way mentions the basilar Court 
principles, that are: oralty, simplicity, informality, processual economy, conciliation 
and the action celerities; and the last one, that normatizes the judicial process 
informatization. Making use of surveys and semi-structured interviews, three 
assumptions have been tested and confirmed: Assumption 1: Mapping the group of 
procedimental practices of 14th Federal Court/PE diverse sections identifies 
difficulties that reflect on the quality of jurisdictional services rendered to the 
population. Assumption 2: Mapping the group of procedimental practices of 14th 
Federal Court/PE diverse sections gives the opportunity to diffuse improvement 
proposals to enhance the quality of jurisdictional services rendered to the population. 
Assumption 3: Mapping the group of procedimental practices of 14th Federal 
Court/PE diverse sections reduces the rework ration of the jurisdictional services 
mentioned above. 
 
Keywords: Access to Justice. Federal Small Claims Court. Process mapping. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Estado tem como objetivo precípuo a consecução do bem comum. 

Entretanto, para que tal papel seja cumprido, há de se empenhar na busca 

constante da melhoria da qualidade de vida da população, envidando esforços para 

a geração de empregos, redução da pobreza, redistribuição das rendas etc. 

 

Assim, a governança se aperfeiçoa na construção adequada das condições 

para gerir as relações e interações dos processos institucionais, tudo em benefício 

do cidadão (MATIAS-PEREIRA, 2005). 

 

Nos últimos anos, apesar das mudanças ocorridas nas instituições e de certo 

modo fora do círculo da literatura gerencial, ainda há ênfase para os modelos 

alternativos de gestão nas organizações burocráticas, cujos objetivos, notadamente 

descritivos e com base na obra weberiana, concebe o fenômeno da burocracia não 

como uma técnica administrativa, mas como verdadeiro poder social moderno 

(CRUBELLATE, 2004). 

 
E não era para menos. A teoria weberiana presente na administração pública 

brasileira, eleva a formalidade e a legalidade a princípios-chave, na medida em que 

a legitimidade de um ato se confunde com a legalidade, 

valorizando,  sobremaneira, os atos realizados pelo administrador (MEREB, 2006). 

Desse modo, a burocracia desenvolvida seria mais estável tornando-se uma 

estrutura difícil de ser destruída. 

 

Por outro lado, o funcionamento das organizações públicas e a forma como 

os seus dirigentes se relacionam com os cidadãos estão ligados intrinsecamente ao 

modelo de coordenação das atividades do governo, o qual, em sendo baseado nos 

estudos de Max Weber sobre a burocracia, apresenta as atividades organizadas de 

acordo com uma hierarquia formal responsável pelo fornecimento direto dos 

serviços, por intermédio de uma estrutura centralizada, com relações de tipo 

superior-subordinado, cuja confiança subsiste no sistema impessoal de regras e de 

registros (ARAÚJO, 2002). 
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De todo modo, a nova administração federal destaca os aspectos relativos à 

construção de um Estado ágil, transparente, eficiente e eficaz — gestão eficiente 

dentro de um Estado eficiente —, voltado para o atendimento das demandas da 

sociedade quanto a produtos e serviços públicos em quantidade e qualidade 

adequadas.  

 

Para tanto, torna-se necessário aprimorar e racionalizar as estruturas 

organizacionais da administração pública federal, definir políticas e diretrizes para 

recursos humanos e fomentar ações de desburocratização e de melhoria da 

qualidade dos serviços prestados à população, com a reestruturação do 

funcionamento do Estado.  

 

Também não deve ser esquecido o investimento em inovações tecnológicas, 

bem como a definição de um novo perfil para os servidores públicos, no sentido de 

que possam atuar de forma mais estratégica, contribuindo bem mais para a 

ampliação do grau de profissionalização do aparelho estatal.  

 

Desse modo, ao tempo em que são ampliados os mecanismos de 

participação de todos os envolvidos nesse cenário, a aproximação da sociedade 

permite o resgate da legitimidade dos servidores públicos dos três poderes da 

República, como agentes de promoção do bem-estar do cidadão (SILVA, 2003). 

 

Entretanto, como estão fora do objeto deste estudo as questões concernentes 

ao Legislativo e ao Executivo, a atenção será volvida para o Poder Judiciário Federal 

(PJF). 

 

A Justiça Federal brasileira nasceu junto com a República, e esta instituiu o 

regime federativo (CJF, 1999). Uma vez implantada a Federação, abriram-se as 

portas para a definição de um sistema dual de Justiça, no qual passaram a coexistir, 

independente e harmonicamente, órgãos judiciários federais e estaduais (VELLOSO, 

1995). 

 

Desde 1891, vige o mencionado sistema dual, ou seja, há uma justiça federal 

e vinte e sete justiças estaduais, cada uma delas com suas respectivas 
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competências jurisdicionais, de acordo com os arts. 92; 96, I, a, III; 102; 105; 108; 

109; 111, § 3º; 113; 114; 121, caput; 124 parágrafo único; e 125, § 1º, da 

Constituição pátria (SALLES in: BRASIL, 1993). 

 

É nesse contexto que a democratização do acesso à Justiça eleva-se em 

defesa da cidadania, sendo, sobremodo, a principal virtude proporcionada pelo 

surgimento de uma instituição que viria revolucionar o sistema judiciário: o Juizado 

Especial Federal Cível (JEF).  

 

O referido órgão possui como função precípua garantir a todos o direito à 

justiça rápida e efetiva nas causas cíveis de menor valor econômico (até 60 salários-

mínimos), contanto que sejam em demandas de interesse federal. 

 

Assim, para que tal missão seja levada a bom termo, torna-se necessária a 

constante busca da satisfação do cidadão-cliente, este aqui entendido como 

jurisdicionado. Para tanto, há de ser melhorado o desempenho dos trabalhos 

cartorários, além de outros fatores, tais como a padronização de procedimentos, o 

constante treinamento dos integrantes dos JEFs e a preocupação em diminuir os 

custos administrativos e operacionais (FERNANDO, 2005). 

 

Segundo o referido autor, a par das leis 9.099/19951 e 10.259/20012, o 

dinamismo próprio do trabalho realizado nos JEFs dá margem à criação de idéias 

inovadoras que podem ser difundidas e compartilhadas com os envolvidos no 

processo, desenvolvendo-se o intenso intercâmbio desses cartórios, não só entre os 

da Seção Judiciária de Pernambuco, mas, quiçá, com as unidades além fronteiras. 

 

Ainda de acordo com Fernando (2005), observa-se que o estabelecimento de 

parcerias e convênios com os órgãos públicos envolvidos nas demandas federais, 

tais como: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Caixa Econômica Federal 

                                                 
1 Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais. D.O.U. de 27 set. 1995. Disponível em <http://www.planalto.gov.br 
/ccivil_03/Leis/L9099.htm>. Acesso em 30 mar. 2008. 
2 Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. D.O.U. de 13 jul. 2001. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/_Leis/LEIS_2001 /L10259.htm>. Acesso em 30 mar. 
2008. 
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(CAIXA), União Federal (UF), universidades e outros, só traz benefícios, pois, ao 

tempo em que diminui os níveis burocráticos, por si, já aponta para o 

desenvolvimento da conciliação, ato que acelera de forma efetiva a solução do 

litígio. 

 

Por oportuno, necessário se torna falar acerca da especificidade das ações 

que tramitam nos mencionados JEFs, vez que são processos eletrônicos, nos 

moldes da Lei n. 11.419/20063, ou seja, todos os atos, petições e documentos são 

tratados de forma digital.  

 

Assim, o advogado se cadastra no Sistema Creta4 dos JEFs, ocasião em que 

cria uma senha de seu uso exclusivo, obtendo a assinatura digital, podendo, a partir 

desse momento, atuar no processo desde o envio de petição inicial, juntar provas ou 

quaisquer outros documentos digitados ou digitalizados em scanner5. 

 

Pode, também, receber as intimações dos decisórios judiciais, estas também 

validadas eletronicamente, tudo sendo praticado pela rede internacional de 

computadores, trazendo imensos benefícios, principalmente no que concerne à 

redução do tempo de tramitação do processo e quanto à preservação ambiental, 

pela economia de papel, dentre outros. 

 

Apesar da existência das já mencionadas Leis n. 9.099/1995 e 10.259/2001 

que normatizam a linha processual das ações que tramitam nos JEFs, bem como as 

diretrizes procedimentais expedidas pelo Conselho de Justiça Federal (CJF) e pelo 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), serão considerados, neste estudo, 

os procedimentos processuais efetivamente identificados nos métodos de trabalho 

tão-somente da 14ª Vara Federal/PE, uma das três varas federais que comportam 

                                                 
3 Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre a informatização do processo 
judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. D.O.U. 
de 20 dez 2006. Disponível em <http://www.planalto.gov.br /Ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Lei/L11419.htm>. Acesso em 30 mar. 2008. 
4  Sistema de processos virtuais utilizado pelos (JEFs) da 5ª Região (do Ceará a Sergipe) 
5 Segundo o Dicionário Aurélio: [Ingl.] Substantivo masculino. Inform. 1.Qualquer aparelho 
capaz de captar imagens e convertê-las em um conjunto correspondente de sinais elétricos. 
2. Restr. Periférico que realiza a transformação de imagens em dados digitais, ger. na forma 
de uma matriz de pontos. [Tb. us. como s. f.]. 
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os JEFs sediados em Recife/PE. 

 

 

1.1 Definição do problema de pesquisa 

 

 

Diante de todo o exposto, a presente dissertação tem a intenção de verificar 

se o mapeamento do conjunto de práticas procedimentais da 14ª Vara Federal, 

órgão que comporta um dos JEFs sediados em Recife/PE, pode contribuir para o 

estudo das práticas exitosas adotadas pelo mencionado Juizado, no sentido de 

disseminar procedimentos que garantam maior efetividade na prestação 

jurisdicional, num cenário onde o Poder Judiciário Federal é tradicionalmente tido 

como moroso e ineficiente. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Geral 

 

 

Analisar e mapear o conjunto dos procedimentos processuais das ações em 

tramitação na 14ª Vara Federal - JEF sediado em Recife/PE, com vistas a identificar 

as dificuldades encontradas nesse processo e elencar as proposições de melhoria. 

 

 

1.2.2 Específicos 

 

 

a) Descrever e mapear o funcionamento da 14ª Vara Federal/PE, como um 

todo; 

 

b) Descrever e mapear o funcionamento de cada um dos setores da 14ª Vara 

Federal/PE; 
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c) Identificar as dificuldades encontradas nas práticas procedimentais das 

ações em cada um dos setores da 14ª Vara Federal/PE; e 

 

d) Identificar as proposições de melhoria para mitigar as dificuldades 

encontradas nas práticas procedimentais das ações em cada um dos setores da 14ª 

Vara Federal/PE. 

 

 

1.3 Justificativas 

 

 

Em face da democratização do acesso à Justiça, os cidadãos brasileiros 

estão a exigir do Poder Judiciário atuação mais dinâmica.  

 

Assim, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de ser analisado e 

difundido o mapeamento do conjunto das práticas procedimentais das ações 

ajuizadas na 14ª Vara Federal/PE, com vistas a eliminar os problemas de 

padronização, da falta de controle operacional e do possível retrabalho. 

 

Posteriormente, a implementação de melhorias e maior fiscalização no 

desempenho do processo, será o corolário da busca constante da efetividade 

jurisdicional, questão de extrema utilidade pública ante os princípios constitucionais 

e os anseios da sociedade pela rápida solução dos seus litígios com os entes 

públicos federais. 

 

Neste contexto, será de grande importância, no primeiro momento, o 

mapeamento gerencial da vara, vez que é requisito necessário para a identificação 

dos clientes, quais suas necessidades e como está o desempenho do processo, 

devendo o gestor entender e direcionar as regras de execução do trabalho, 

notadamente no contexto do órgão em estudo, que trabalha com o princípio da 

descentralização do processo decisório. 

 

Desse modo, parte-se da visão macro do fluxo de atividades da vara, a fim de 

identificar quando e quais informações são passadas de um participante para o 
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próximo.  

 

No segundo momento, será indispensável ampliar o nível de detalhamento 

dos fluxos de trabalho de todos os setores da 14ª Vara Federal/PE, para que a 

documentação gerada seja uma eficiente ferramenta de treinamento das pessoas, 

objetivando-se a melhoria das atividades operacionais, nas quais a uniformização 

de procedimentos é essencial para se garantir a qualidade dos serviços prestados à 

sociedade. 

 

Como tema de relevância social, apresenta aspectos positivos por 

desenvolver os princípios que orientam esses órgãos, quais sejam: oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual, conciliação e, notadamente, a 

celeridade processual das ações, nos termos do art. 2º da Lei n. 9.099/95. 

 

Neste cenário, os aludidos JEFs aproximam a Justiça Federal (JF) do 

cidadão hipossuficiente, do grande público e da sociedade em geral, muito mais 

agora com o advento do processo eletrônico, que mudou o perfil de todos os 

envolvidos nessa seara (servidores, magistrados, partes e auxiliares da Justiça), 

sem contar a redução de custos operacionais e administrativos para a Fazenda 

Pública. 

 

 

1.4 Delimitações da Pesquisa  

 

 

Apesar de a Seção Judiciária de Pernambuco contar com três varas de JEFs 

(14ª, 15ª e 19ª, respectivamente), o presente estudo limitar-se-á à 14ª Vara 

Federal/PE, sendo importante ressaltar que o ajuizamento das novas ações apenas 

ocorre pela via eletrônica, embora ainda sejam encontrados, excetuando na 19ª, 

processos físicos remanescentes, entretanto, em vias de arquivamento. 
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1.5 Estrutura da Pesquisa  

 

 

A pesquisa está estruturada da seguinte forma: o capítulo 1 apresenta a sua 

contextualização, sua questão central, seus objetivos, justificativas e delimitação.  

 

Na seqüência, o capítulo 2 discorre sobre a burocracia à luz de Max Weber. 

Traça as linhas das disfunções burocráticas, buscando subsídios em Merton, 

Gouldner e Crozier dentre outros. Comenta os aspectos da eficiência, eficácia e 

efetividade, trazendo esses conceitos para a gestão estatal, convergindo o 

raciocínio para a administração pública gerencial pelas idéias de Bresser-Pereira.  

 

Trata do mapeamento de processos e a subseqüente padronização de 

procedimentos, e, por fim, ao tempo em que destaca o Poder Judiciário Federal, 

individualiza os Juizados Especiais Federais Cíveis para apresentar a 14ª Vara 

Federal/PE. 

 

O capítulo 3 mostra os procedimentos metodológicos utilizados na 

investigação, a dinâmica operacionalizada e as limitações da pesquisa. 

 

O capítulo 4 narra os dados do objeto do estudo de caso da pesquisa, 

discutindo-os e analisando-os em profundidade. 

 

Por fim, no capítulo 5, são expostas as conclusões do trabalho e exibidas as 

suas recomendações e sugestões para pesquisas futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados os referenciais usados para o 

desenvolvimento da dissertação. Ressalta-se que não se tem por objetivo esgotar o 

assunto, mas apresentar os pontos que contribuem para o entendimento da 

presente pesquisa, partindo-se da teoria da Burocracia, de Max Weber, e dos vários 

referenciais de contexto do tema proposto, com uma abordagem mais específica 

para a problematização descrita. 

 

 

2.1 A Burocracia à luz de Max Weber 

 

 

O surgimento do conceito de burocracia não tem uma data certa na História. 

Segundo o magistério de Chinoy (2003, p. 22), “a burocracia em larga escala surgiu, 

provavelmente, pela primeira vez, como resposta a problemas de organização 

política e militar no antigo Egito e na China, mais ou menos ao tempo de Cristo e na 

Roma Imperial”.  

 

Em conseqüência, surgiu também a idéia de que a burocracia responde às 

necessidades quaisquer de desenvolvimento e organização do Estado, 

notadamente quanto à sua extensão territorial, atividades e população. 

 

Na esteira desse raciocínio, veio a burocracia a ser tida como uma forma de 

organização humana que se baseia na racionalidade, ou seja, na adequação dos 

meios aos objetivos almejados, a fim de ser garantida a máxima eficiência possível 

na consecução desses objetivos.  

 

O Estado moderno é caracterizado por Weber (1974) como uma instituição 

na qual a burocracia realmente governa, vez que o poder, seja ele civil ou militar, 

não é exercido por explanações parlamentares nem por dicções monárquicas, mas, 

tão-somente, mediante as rotinas da administração.  

 



 25 

Sustenta o mencionado autor que os sistemas de produção, tipicamente 

racionais e capitalistas, se originaram da Ética Protestante, posto que o árduo 

trabalho e o ascetismo6 proporcionaram a poupança e reaplicação das rendas 

excedentes, em vez de dispêndio para o consumo. 

 

De acordo com Weber (1976), a autoridade classifica-se em tradicional, 

carismática e racional, legal ou burocrática. A autoridade tradicional baseia a sua 

legitimidade nos aspectos herdados pelo senhor e no patriarca, presentes no 

costume e na tradição. Os subalternos aceitam as ordens dos superiores porque tais 

regras sociais vêm dos seus antepassados.  

 

A autoridade carismática está subsumida nas características pessoais, nas 

excepcionais capacidades demonstradas pelos líderes em determinadas condições 

políticas, econômicas, sociais ou religiosas.  

 

Por sua vez, a autoridade racional, legal ou burocrática ocorre quando os 

subordinados aceitam ordens dos superiores como justificativas, porque concordam 

com normas que consideram legitimas. A obediência não é devida à pessoa em si, 

mas a um conjunto de regras e regulamentos legais estabelecidos. 

 
 
 Podemos resumir nos 2 quadros,7 a seguir: 
 

                                                 
6 Segundo o Michaelis, Moderno dicionário da Língua Portuguesa: 1. Moral filosófica 
baseada no desprezo do corpo e das sensações corporais, e que tende a assegurar, pelos 
sofrimentos físicos, o triunfo do espírito sobre os instintos e as paixões; asceticismo. 2. 
Profissão de vida ascética; ascese. 
7 Todos os quadros foram confeccionados segundo o item 5.9 – Ilustrações, da ABNT NBR 
14724:2005, a saber: Qualquer que seja seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, 
fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros) sua 
identificação aparece na parte inferior, precedida da palavra designativa, seguida de seu 
número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou 
legenda explicativa de forma breve e clara, dispensando consulta ao texto, e da fonte. A 
ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme o 
projeto gráfico. 
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Tipos de 

dominação 

e 

autoridade  

 
 

Características  

 
 

Legitimação  

 
 

Exemplos  

 
 
 
Tradicional 

Patriarcal e 
patrimonial. 
Conservadorismo 
Não é racional. 
Poder herdado ou 
delegado. Baseado 
no “senhor” 

Tradição, hábitos, 
usos e costumes 

Clã, tribo, família, 
empresas patriarcais, 
setores da 
administração pública 

 
 
 
Carismática 

Centrada numa 
pessoa, mística e 
arbitrária. 
Revolucionária. 
Não é racional, 
nem herdada, nem 
delegável. 
Baseada no 
carisma. 

Características 
pessoais e 
carismáticas do líder. 

Partidos políticos, 
nações em revolução. 

 
 
Racional 

Racionalidade de 
meios e de 
objetivos. Racional, 
legal, impessoal, 
formal. Baseada no 
mérito. 

Justiça da lei. 
Promulgação e 
regulamentação de 
normas legais 
previamente 
definidas. 

Estados modernos e 
grandes empresas 

 
Quadro 1  - Tipos de dominação e autoridade 

(Fonte : Weber, 1976)8 
 

 

Autoridade Aparato Administrativo 

Tradicional Formas patrimonial e feudal 

Carismática Inconstante e instável 

Racional Burocrático 

 
Quadro 2  - Tipologia Weberiana 

(Fonte : Weber, 1976) 

                                                 
8 Adaptado pelo autor. 
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  Weber (1976) também explica que a autoridade legal, a par da mencionada 
administração, demonstra a sua efetividade na plena aceitação dos aspectos a 
seguir descritos: 

 

a) toda norma legal dada pode ser estabelecida por acordo ou 
imposição, visando fins utilitários ou valores racionais – ou 
ambos; 

b) todo Direito consiste, essencialmente, num sistema integrado 
de normas abstratas; 

c) que, assim, a pessoa representa tipicamente a autoridade 
ocupa um cargo; 

d) que a pessoa que obedece a autoridade o faz, apenas na 
qualidade de membro do grupo; e 

e) que os membros do grupo, enquanto obedientes àquele que 
representa a autoridade, não devem obediência a ele como 
indivíduo, mas à ordem impessoal (WEBER, 1976, p. 16/17). 

 

Segundo Daft (1999), muitas empresas européias, no século XIX, eram 

gerenciadas de forma tipicamente pessoal, impondo-se o direcionamento familiar. 

Desse modo, a lealdade dos empregados era dirigida a uma pessoa 

individualmente, havendo ênfase para a realização dos anseios e ganhos 

individuais, deixando-se de lado os objetivos da organização. Os estudos de Weber 

presumiram que as organizações deveriam ser gerenciadas em bases impessoais e 

racionais. Tal forma organizacional foi denominada de burocracia. 

 

Stoner e Freeman (1999); e Maximiniano (2000) lembram que a Teoria da 

Burocracia foi desenvolvida no cerne da administração na década de 40, vez que as 

Teorias Clássicas apresentavam nítidos sintomas de fragilidade e parcialidade, 

dificultando a completa abordagem dos problemas organizacionais, pela 

impossibilidade de avaliar todas as seguintes variáveis: a) do processo; b) do 

comportamento dos integrantes da organização; c) das diversas formas de 

organização humana; e d) do tamanho e complexidade dessas organizações. 

 

Nesse cenário, Max Weber (1864-1920), sociólogo alemão, com sua 

Sociologia da Burocracia, descreve um modelo de organização a partir da sua lógica 

interpretativa, que não tardou em ser aplicado nas empresas, como tipo ideal de 

gestão, surgindo, assim, a Teoria da Burocracia na Administração. 
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Motta e Vasconcelos (2002) mostram, de forma objetiva, que a preocupação 

central da obra de Weber é a racionalidade instrumental que versa sobre a 

adequação a determinados fins. Vide quadro 3, a seguir: 

 

Conhecimento Aprender objetivamente a significação das intenções 
do outro a partir de suas condutas. 

Ação Humana Pré-estruturada, mas não determinada. Crenças e 
valores do indivíduo influenciam suas condutas. 

Realidade Construção de significados compartilhados pelos 
atores sociais. 

Tipo ideal de 
burocracia 

Sistema Racional – Instrumental que busca organizar 
de forma estável e duradoura a cooperação humana 
para o atingimento de objetivos explícitos e 
formalizados. 

 
Quadro 3 : Racionalidade instrumental weberiana 

(Fonte : Motta e Vasconcelos (2002, p. 139)). 
 
 

Weber (1976 apud Araújo et al. 2006), defendia que uma organização 

desenvolvida com base na autoridade racional seria mais eficiente e adaptável a 

mudanças, porque a sobrevivência de uma organização é relacionada com a 

estrutura e posições, e não a uma pessoa determinada, que pode retirar-se ou 

falecer.  

 

Daft (1999) enfatiza que a racionalidade em uma organização, ou seja, a 

utilização de regras e procedimentos formais significa que os seus integrantes foram 

selecionados e promovidos com base tão-somente em sua competência. Desse 

modo, para o gestor não basta apenas a sua personalidade para administrar com 

êxito, mas do poder legal investido em seu cargo.  

 

Araújo et al. (2006) nos mostram, de forma sucinta, os princípios, as 

características e as vantagens de uma estrutura burocrática. Vide abaixo: 
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Funções definidas e competências determinadas por 

regulamentos 

Divisão de tarefas racional e se baseia em regras específicas 

Todos têm direitos e deveres delimitados por regras e 

regulamentos 

Há uma hierarquia definida (autoridade e limites) 

Recrutamento é feito por meio de regras previamente 

estabelecidas 

Remuneração igual para o exercício de cargos e funções 

semelhantes 

 

 

 

 

 

Princípios 

 

Promoções reguladas por normas (evita-se o favoristismo) 

Funções definidas e competências estabelecidas por normas 

(lei) 

Direitos e deveres fundamentados no princípio da igualdade 

burocrática 

Definições de hierarquia e especialização de cargos e funções 

Impessoalidade nas relações 

Objetivos explícitos e estrutura formalizada 

 

 

 

Características  

 

Autoridade racional-legal e racionalidade instrumental 

Análise racional para o aprimoramento dos processos de 

produção 

Lógica científica predomina sobre a lógica intuitiva 

Ética profissional alicerçada na ética da responsabilidade 

Formalização de direitos e deveres 

Evita-se o clientismo e o favoritismo com as regras e normas 

 

 

 

Vantagens 

 

A impessoalidade facilita a comunicação e a expansão dos 

negócios 

 
Quadro 4  – Princípios, características e vantagens de uma estrutura burocrática 

(Fonte : Araújo et al. 2006) 
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Nesse tear, Motta e Vasconcelos (2002) compreendem Burocracia como um 

sistema que: 

 

... busca organizar, de forma estável e duradoura, a 
cooperação de um grande número de indivíduos, cada qual 
detendo uma função especializada. Separa-se a esfera 
pessoal, privada e familiar da esfera do trabalho, visto como 
esfera pública de atuação do indivíduo. Nas sociedades 
tradicionais, normalmente a esfera familiar e a esfera trabalho 
se confundiam, dado o caráter pessoal das relações. Na 
sociedade industrial há uma ruptura destes padrões (MOTTA e 
VASCONCELOS, 2002, p. 139).  

 
 

Weber (1976) descreve a burocracia como parâmetro de organização 

eficiente por excelência. No entanto, necessário se torna que o processo de trabalho 

seja mostrado de forma detalhada, para que se desenvolva como sistema racional, 

sendo uma ferramenta na busca da estabilidade e durabilidade dos recursos 

humanos envolvidos, visando atingir os objetivos colimados.  

 
Mas as organizações públicas se desenvolvem de modo intimamente ligado à 

forma como os seus respectivos gestores se relacionam com a sociedade, daí 

advindo múltiplos modelos de gestão administrativa.  

 

Segundo Araújo (2002), dos diferentes modelos apresentados pelos países 

ocidentais para a gestão de organizações públicas, desponta aquele baseado nos 

estudos de Max Weber sobre a burocracia. 

 

Neste modelo as atividades são organizadas de acordo com 
uma hierarquia formal responsável pelo fornecimento direto 
dos serviços através de uma estrutura centralizada e um 
sistema impessoal de regras. A coordenação das atividades 
caracteriza-se pela definição de áreas de atuação, relações 
de tipo superior-subordinado e pela confiança nas regras e 
nos registros (ARAÚJO, 2002, p. 4). 

 

Partindo dos pressupostos de que a administração pública foi construída com 

base na ortodoxia das teorias da organização, ainda segundo o mencionado autor, 

o modelo burocrático de Max Weber tem particular destaque, na medida em que 

facilita o desenvolvimento da administração profissional, preocupando-se com a 
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centralização, a divisão do trabalho, a legitimidade, a orientação e direção de toda a 

atividade por intermédio da hierarquia (ARAÚJO, 2002). 

 

Defende ainda o supracitado estudioso que, se por um lado a sociedade 

exige uma nova forma de relacionamento dos gestores públicos, por outra banda, a 

própria administração pública percebe que a relação com os cidadãos não pode ser 

de meros fornecedores e utilizadores, havendo de se preocupar com os desafios a 

vencer, notadamente acerca da gestão eficiente e eficaz dos órgãos públicos, para 

que possam satisfazer as expectativas da sociedade.  

 

Daí a procura de soluções criativas e a realização de parcerias no 

desenvolvimento do processo de governança, com a necessária criação de canais 

de comunicação, envolvimento do maior número possível de pessoas e início de 

processos de trabalho conjunto, por que não dizer, no próprio ambiente originário 

dos órgãos.  

 

Todavia, a realidade não permite ao pesquisador a dedução de leis, na 

medida em que esta não nos fornece critérios do que deve ser valorizado pelo 

estudioso. Dessa forma, Weber (1991 apud Gonzalez 2002) acentuava que não 

existe um conhecimento da realidade “livre de pressupostos”.  

 

As idéias de valor são decorrentes do ponto de vista do 
indivíduo e são elas, conseqüentemente, que norteiam o 
sentido atribuído a um determinado problema, o seu objeto de 
estudo, os limites destes e, também, a significação atribuída a 
ele. A significação cultural é a base do interesse científico, 
independentemente de seu conteúdo. Weber admitia, com 
isso, que “o conhecimento é subordinado a pontos de vista 
particulares” (WEBER, 1991, apud GONZALEZ, 2002, p. 5). 

 

Diante da necessidade de se trabalhar com consensos, a criação de equipes 

é parte essencial desse tipo de gestão, pois os processos de reunir, estimular, 

facilitar, criar visões, resolver problemas, expandir a participação e o envolvimento 

são importantes nesse modelo.  

 

Por oportuno, salienta-se a necessidade de ser criada uma estrutura que 
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possa introduzir a colaboração orientada pela participação de parcerias múltiplas 

com outras organizações, do público externo e, principalmente, do seu público 

interno. 

 

Entretanto, por mais que se deseje modernizar o gerenciamento da 

administração pública, ainda persistem arraigados em sua estrutura, vestígios do 

supracitado modelo burocrático de Weber que podem, de certo modo, produzir 

efeitos inibidores para a motivação no ambiente de trabalho, por limitar a autonomia 

e criatividade do líder, bem como dos demais subalternos.  

 

Além disso, o citado modelo, que funcionou bem durante muitas décadas e 

serviu para combater o modelo patrimonialista, pode não mais se aplicar com tanto 

sucesso no ambiente globalizado (CALDAS SILVA, 2006). 

 

Diante dos desafios apresentados pela busca constante da eficiência 

organizacional, outros estudiosos apresentaram contribuições ou críticas ao modelo 

weberiano, surgindo as denominadas disfunções da burocracia. 

  

 

2.2 As Disfunções da Burocracia 

 

 

Menegassi (2007) ressalta que a burocracia, desde o início, suscitou a crítica 

de inúmeros estudiosos.  

 

Na verdade, Weber (1976) ao trazer o seu tipo ideal de burocracia, não afirma 

que ele existe de fato, mas sim, que é um modelo que pode se aproximar ou 

distanciar-se da realidade das organizações, comparando-as ou simplesmente, 

avaliando-as. Desse modo, “a racionalização, quando aplicada à realidade, é usada 

para desvelar a causa da ação social” (SANTOS FILHO, 1995, p. 34). 

 

O modelo burocrático de Weber foi utilizado nas organizações em nome da 

eficiência, sendo, entretanto, compreendido por alguns autores como o causador de 

diversas contradições e conflitos, gerando o oposto, ou seja, a ineficiência.  
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  A título de exemplo, Merton (1968) assinala que a disciplina é considerada 

uma das características da burocracia que mais pode gerar contradições: 

 
A disciplina, facilmente interpretada como conformação aos 
regulamentos, qualquer que seja a situação é vista não como 
uma medida designada para finalidade específica, mas se 
transforma em valor imediato na organização de vida do 
burocrata. Esta ênfase, resultando do deslocamento dos 
objetivos originais, desenvolve-se em rigidez e numa 
inabilidade para se ajustar prontamente (MERTON, 1968, p. 
275-276). 

 

  Sustenta Perrow (1976) que a burocracia é impassível, árida, lenta e 

insensível às mudanças e idéias inovadoras, pois os regulamentos doutrinadores, se 

por um lado, ditam os procedimentos, por outro, inibem toda e qualquer liberdade 

ativa.  

 

Decisões centralizadas, constante separação de trabalhadores e os joguetes 

de poder para com os subalternos são outras disfunções que se destacam na 

burocracia (MEYER, 2004, apud MENEGASSI, 2007).  

 

Blau (1978) acrescenta, ainda, que o controle cerrado dos superiores, além 

de não produzir o efeito esperado, gera inquietações entre os trabalhadores. 

 

  Motta (1986) compreende a burocracia como um instrumento que pode levar 

à alienação, vez que cada indivíduo tem a única responsabilidade de cumprir a sua 

tarefa sem estabelecer nenhum juízo de valor. Segundo ele, "o trabalhador se 

defronta com o produto de seu trabalho como um objeto que lhe é estranho, com o 

qual não se identifica" (MOTTA, 1986, p. 71).  

 

  É bem verdade que a literatura aponta para uma estreita relação entre 

burocracia e alienação, mas não há unanimidade quanto a esse fator.   

 

  Merton (1978) indica a crítica maior com relação às normas, vez que com o 

passar do tempo elas deixam de ter significado e passam a ter finalidades próprias, 

pelo hábito da obediência geral.  
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  Assim, vários elementos do modelo inicialmente desenvolvido para buscar a 

eficiência, são os mesmos fatores que demonstram ineficiência, e por oprimirem o 

trabalhador, mostram-se "incompatíveis com o pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas" (RAMOS, 1989, p.135).  

 

  Como há inúmeros procedimentos impostos aos funcionários no seu ofício 

diário, podem surgir daí as preferências e antipatias, disfunções apresentadas por 

Merton (1968), que acrescenta: 

 

... as ações baseadas em treinamentos e habilidades que 
foram aplicados com bom resultado no passado, podem 
redundar em reações inapropriadas para circunstâncias novas. 
Uma flexibilidade inadequada na aplicação das habilidades 
num meio modificado provocará desajustamentos mais ou 
menos graves (MERTON, 1968, p. 274) 

 
 
  Diante das estruturas rígidas encontradas nas organizações burocráticas, Hall 

(1976) constatou que a autonomia profissional é inibida, diminuindo a fluidez de um 

trabalho mais dinâmico. No que concerne à impessoalidade por certo exigida no 

modelo burocrático, as circunstâncias especiais de cada situação não são levadas 

na devida consideração.  

 

  Desse modo, se um determinado caso exige uma atenção especial e 

individualizada, e não é atendido dessa maneira, pode gerar no interessado grande 

descontentamento a respeito da organização, fator que trilha para o lado oposto da 

eficiência pretendida pela burocracia.  

 

  Outra crítica posta sobre as considerações de Weber é a falta de distinção 

entre as diversas atividades, cargos e setores de uma organização burocrática.  

 

  Conforme Gouldner (1978), díspares realidades foram tratadas de forma 

semelhante, prejudicando a veracidade das situações em certos casos. O mesmo 

autor critica, ainda, acerca das múltiplas circunstâncias que envolvem a efetividade 

da burocracia, afirmando que Weber não percebe que tais fatores podem variar 

segundo o modo pelo qual as normas são implantadas: se impostas ou por acordo. 
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 A despeito de tantas disfunções observadas no estudo da burocracia, Crozier 

(2004 apud Menegassi 2007) indaga sobre uma questão levantada por alguns 

autores: Por que tal modelo persiste já que não é eficaz? 

 

A resposta a esta pergunta é complexa e nem mesmo o autor 
chegou a uma conclusão definitiva. Entretanto, o que se acena 
a este respeito é que apesar de todas as disfunções que 
derivam do modelo burocrático, a dominação, o controle, a 
divisão do trabalho, a hierarquia, sistema de normas, entre 
outras características da burocracia, ainda são vistas como 
essenciais para obter-se previsibilidade das situações e para 
manter a ordem e o bom andamento da organização 
(MENEGASSI, 2007, p. 42). 

 

  Na verdade, percebe-se facilmente que os vários questionamentos e críticas 

acerca do modelo burocrático estão em paralelo com o modo de organizar a 

produção e o trabalho, além dos aspectos inerentes à importância do ser humano 

nas organizações (VIEIRA, 1989). 

 

  Clegg (1990 apud Dellagnelo 2000) indica a década de 80 para o início do 

surgimento de novos modelos de gestão que contestaram os vários aspectos do 

modelo de organização burocrática, sugerindo novos paradigmas, tais como: maior 

flexibilidade na organização e descentralização no processo decisório e do controle 

das informações, diminuição dos níveis de hierarquia, desenvolvimento de indivíduos 

multifuncionais e do trabalho em equipe. 

 

  Dellagnelo e Machado da Silva (2000, p. 121) nos trazem alguns desses 

debates acerca das novas formas de organização: "redesenho organizacional, 

flexibilidade organizacional, novos paradigmas na administração, pós-modernismo, 

equipes de trabalho, organizações de aprendizagem e redes organizacionais.” 

 

  Nas discussões sobre os novos modelos de gestão, muito embora haja a forte 

tendência de flexibilizar o modelo weberiano, este modelo não rompeu por completo 

com as novas formas de pensar.  

 

  Pode-se deduzir que as ações preponderantes nas organizações se reportam, 

de uma forma ou de outra, ao molde burocrático, o qual, segundo o magistério de 
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Misoczky (2001), não é uma forma ruim em si mesma, pois outros valores e critérios 

para organizar e gerir organizações podem ser intercalados, como o da justiça 

social, já que perceptíveis as disfunções da burocracia. 

 

 Conforme Campos (2002), o Estado contemporâneo preocupou-se em 

aumentar sua área de atuação, acarretando a ineficiência já conhecida pela 

sociedade. 

 

  Crozier (1989), referindo-se à pseudograndeza do Estado e a de todos os 

seus agentes, afirma que: 

 

Um Estado arrogante, onipresente, onicompetente é 
necessariamente impotente, pois sabe somente dar ordens a 
partir de princípios abstratos e visões gerais. Somente um 
Estado modesto pode verdadeiramente se revelar ativo, pois é 
o único que terá condições de escutar a sociedade, 
compreender os cidadãos e então servi-los, ajudando-os a 
realizar, eles mesmos, seus objetivos (CROZIER, 1989, p. 9). 

 

 Asseguram Echebarría e Losada (1993) que o desenvolvimento de princípios 

tais como: hierarquia, formalismo excessivo, impessoalidade, uniformidade e 

controle de processos foi o motivo principal da ineficiência da Administração Pública, 

vez que a utilização da estrutura tipicamente burocrática, mostrou-se inadequada 

para a resolução das questões plurais da gestão pública. 

  

  Partindo de idêntica constatação, Crozier (1997) conclui: 

 

Os padrões burocráticos chegam a ser tão difíceis de manejar 
que não logram dominar a complexidade crescente de nossas 
atividades coletivas. Ademais, a obediência que antes 
constituía a virtude cardinal que fazia funcionar o sistema já 
não é mais aceita de bom grado pelos cidadãos e funcionários 
públicos, que agora exigem liberdade pessoal e autonomia 
individual de forma incontrolável. A complexidade oferece aos 
agentes a oportunidade de conseguir liberdade, ao passo que, 
ao inverso, a liberdade dos agentes aumenta essa 
complexidade. Os arranjos legais negociados sempre 
existiram; não obstante, depois que a burocracia se viu na 
necessidade de ditar cada vez mais regras para controlar a 
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complexidade, o respeito a estas diminuiu e o sistema gerou 
confusão e irresponsabilidade9 (CROZIER, 1997, p. 12). 

 

  Diante desse cenário, e em nome da melhoria da produtividade da 

Administração Pública (AP), estudos vários surgiram em prol da utilização de 

ferramentas ditas gerenciais, vez que, como consigna Crozier (1989), se a 

sociedade necessita de uma AP moderna, voltada para a cidadania e equidade, a 

gestão estatal deve desapegar-se de certos princípios e hábitos do passado e abrir a 

sua visão para novas filosofias e diferentes modos de pensar, principalmente 

quando se sabe da capacidade de inovação inerente às pessoas humanas. 

 

  Ora, se a AP é composta de múltiplos atores, Crozier (1989) vislumbra a 

necessidade de fomentar o incremento de exposições de idéias desses 

componentes para a busca do consenso e mútuos comprometimentos na resolução 

dos problemas, vez que valores não são produzidos por projetos de lei ou decretos, 

mas, certamente pela interação das pessoas envolvidas no contexto, 

independentemente de suas formas de pensamento e tipos de culturas. 

 

  Assevera Medeiros (2003) que antes da eclosão dos movimentos reformistas, 

estudos sobre a burocracia, como O Fenômeno Burocrático de Michel Crozier 

(1981), contribuíram para diminuir na literatura das organizações a sua visão 

literalmente empresarial.  

 

  Investigando empiricamente na década de 60, Crozier (1981, p. 11) destaca 

na citada obra duas representações da AP: a primeira pesquisa tratou do caso de 

uma grande organização administrativa parisiense, “rígida, estandardizada e muito 

impessoal.” E a segunda, por sua vez, examinou uma desenvolvida organização 

industrial francesa pertencente ao Estado.  

 

  Nesses estudos, Crozier (1981) identificou os denominados vícios da 

burocracia, ou seja, as limitações do modelo, apesar de imergir num contexto sócio-

cultural francês, obtendo a imagem fidedigna do chamado fenômeno burocrático, 

podendo ampliar a teoria para um melhor entendimento das suas nuanças, 

                                                 
9 Tradução livre do autor. 
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notadamente a alienação burocrática e as relações de poder existentes e que 

exercem grande influência na mudança estrutural de uma organização. 

 

Daí o surgimento de organizações governamentais que foram reconhecidas 

como inovadoras, não no que se refere ao desenvolvimento de vantagens 

competitivas ou nos aspectos tecnológicos, mas, segundo Medeiros (2003), na 

melhor utilização dos recursos disponíveis no cenário do seu aparato administrativo, 

ou seja, reestruturando o seu gerenciamento de processos, inclusive com a adoção 

de indicadores de desempenho. 

 

  Sustenta Crozier (1981) que a questão das disfunções burocráticas como 

teoria surgiu em paralelo à descoberta da importância das relações humanas e do 

estudo do comportamento humano no contexto organizacional. Assim, pela quase 

impossibilidade de se obter resultados totalmente previsíveis no universo das 

atividades humanas, as organizações dispõem de dois meios para conseguir esse 

desiderato: a) por meio de pressão; e b) apelando à boa vontade. 

 

   Na verdade, as organizações, independentemente do seu grau de 

burocratização, só podem ter o controle de parte do comportamento humano, 

advindo uma posição de incerteza que pode ter os seguintes nascedouros: a) 

competência partilhada ou especialização funcional; b) competência e 

conhecimentos relacionados com o meio ambiente; c) competência que emerge do 

domínio da comunicação e informação; e d) competência que deriva da capacidade 

de decodificação das regras e regulamentos da organização. 

 

  A competência estruturada na especialização, isto é, o saber-fazer, segundo 

Crozier (1981), é a mais importante. 

   

  Na arena pública, servidores desmotivados sujeitam-se a uma vertical 

hierarquia, ou, quando muito, só de forma parcial participam do processo decisório, 

havendo espaço restrito para a criatividade, e, em conseqüência, grande ojeriza a 

mudanças.  
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  Nesse tear, mostra-se paradoxalmente como um sistema incapaz de corrigir-

se segundo seus erros e cujas disfunções se transformaram no elemento prioritário 

para a sua justa combinação de forças. Mas, como mudar? Ou melhor, é possível 

mudar diante de tanta rigidez? E ainda, seria possível mudar através da 

participação?  

 

 É bem sabido que o ambiente de trabalho pode ser considerado como cenário 

de verdadeira e importante participação política, vez que a experiência é diária, 

direta e necessária para o sistema produtivo. 

 

Entretanto, na busca da participação efetiva, necessário se torna que as 

relações de poder sejam mais democratizadas, embora nos casos de retração ou 

revolta, também haja atuação de modo forçado ou imposto. Crozier (1981) pensa 

que a margem de mudança é diretamente proporcional à motivação dos indivíduos.  

 

Daí a grande necessidade de serem despertados e desenvolvidos os 

aspectos de eficiência, eficácia e efetividade na gestão pública, com o oferecimento 

dos meios necessários aos ajustes e correções no cerne dos procedimentos 

organizacionais atuais e futuros. 

 

 

2.3 Eficiência, eficácia e efetividade 

 

 

  A Administração Pública é composta de subsistemas independentes, mas que 

interagem entre si, formando uma rede para o cumprimento do seu ofício 

institucional. Assim, tem a obrigação de prestar serviços da melhor forma possível à 

sociedade, para justificar de todas as maneiras a sua razão de existir. 
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2.3.1 Conceito de Eficiência 

 

 

Segundo o Dicionário Aurélio, eficiência significa: ação, força, virtude de 

produzir um efeito; eficácia. No entanto, a palavra eficiência é aqui empregada pelo 

autor como o resultado que se obtém da relação existente entre o volume de 

serviços ou bens gerados e a quantidade de recursos utilizados, tendo em vista o 

melhor desempenho das atividades de uma organização.  

 

Garcia (1997, p. 10) entende que “eficiência pode ser expressa como a 

relação existente entre os produtos resultantes da realização de uma ação 

governamental programada e os custos incorridos diretamente em sua execução”.  

 

Para Machado (2002, p.75), “o conceito de eficiência se relaciona à forma 

pela qual os recursos são geridos”. 

 

 

2.3.2 Conceito de Eficácia 

 

 

Ainda com apoio no Dicionário Aurélio, eficácia é a qualidade ou propriedade 

de eficaz; eficiência.  

 

Pelo magistério de Baracho (2000, p. 141): “a eficácia deve ser medida pelo 

grau de cumprimento dos objetivos fixados nos programas de ação, comparando-se 

os resultados realmente obtidos com os previstos”.  

 

Para tanto, só se pode avaliar a eficácia com a existência de planejamento de 

uma ação, na qual haja a definição e quantificação dos objetivos colimados, pois, só 

dessa forma pode-se analisar como os bens ou serviços gerados estão interligados 

aos prévios objetivos.  
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Corroborando essa idéia, Machado (2002, p. 74), afirma: “uma organização é 

eficaz quando alcança os produtos e os resultados adequados à sua missão, e é 

eficiente quando o faz com o menor custo possível.” 

 

Para efeitos deste estudo, a eficácia ocorre, segundo o autor, quando os 

objetivos estabelecidos previamente são conseguidos. 

 

 

2.3.3 Conceito de Efetividade 

 

 

  Efetividade, pelo Dicionário Aurélio significa: 1. Qualidade de efetivo. 2. 

Atividade real; resultado verdadeiro: a efetividade de um serviço, de um tratamento. 

3. Realidade, existência.  

 

  Entretanto, segundo Baracho (2000), efetividade: 

 

... mede o impacto final da atuação sobre o total da população 
afetada. Na administração pública, o valor efetivo ou 
potencialmente criado não pode ser medido com base 
exclusivamente nos produtos (outputs), já que estes quase 
nunca têm significação em si, mas em relação aos resultados 
e impactos (outcomes) que geram (BARACHO, 2000, p. 141). 

 

De acordo com Machado (2002, p.74): “a distinção entre efetividade e eficácia 

é feita separando-se a avaliação do grau de realização das metas de produtos 

previstos, em um dado programa, da avaliação dos resultados efetivamente 

alcançados com esse mesmo programa”. 

 

Diniz et al. (2004) preceituam que a efetividade tem que estar inter-

relacionada não só com as metas e objetivos, mas com resultados obtidos, ou seja, 

com os resultados verdadeiramente obtidos (impactos) no universo que se quer 

transformar, sendo esse mesmo conceito adotado pelo autor da presente 

dissertação. 
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2.4 Gestão e Estado eficientes 

 

 

Araújo (2002) enfatiza que os modelos de gestão pública, cuja essência se 

baseia na administração científica e nas Teorias Clássicas da gestão, necessitam 

evoluir para novos estilos e novas formas de abordar os problemas, encontrando 

soluções num contexto em que a incerteza, a mudança e o conhecimento são cada 

vez mais os elementos que caracterizam o ambiente em que os dirigentes atuam. 

 

A nova administração pública requer estratégias que permitam 
a participação das partes que são afetadas ou envolvidas na 
solução e no qual o papel do dirigente está mais vocacionado 
para a promoção da discussão e da monitorização do 
processo de debate para que os participantes integrem a 
informação que está disponível na procura de uma solução. A 
questão que se coloca consiste em encontrar uma ligação 
entre a preocupação com o desempenho das organizações e a 
sua eficiência e simultaneamente a participação dos cidadãos 
de forma a recuperar a sua confiança. (ARAÚJO, 2002, p. 6). 

 

A mudança administrativa apresenta-se, desta forma, como um instrumento 

estratégico de inovação, em busca de uma gestão eficiente e eficaz de recursos no 

atendimento às necessidades essenciais da sociedade (Schwella, 2005).  

 

No intuito de atingir tais objetivos, os recursos humanos têm sido o principal 

alvo da chamada administração pública gerencial, vez que esta se espelha nos 

princípios de qualificação competitiva. Isto se dá porque funcionários capacitados e 

motivados que se vêem diante de oportunidades de pensar, e não apenas de 

executar tarefas, trazem mais qualidade aos serviços oferecidos pelo setor público 

(CALDAS SILVA, 2006). 

 

A questão da eficiência é tão forte no âmbito estatal que, durante a Reforma 

Administrativa no Brasil, foi elevada à categoria de princípio e inserido no texto 

constitucional, mais especificamente no artigo 37, demonstrando claramente que o 

referido postulado deve nortear os rumos da administração pública. 
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Assim, no modelo do Estado Neoliberal, a eficiência é a bandeira que legitima 

o poder e, portanto, a maioria dos atos, os quais passam a ser prestados na busca 

de maior produtividade. Basta observar a mudança no modelo de Estado, que se 

altera de burocrático para o tipo gerencial, objetivando maior eficiência. No mesmo 

sentido, preconiza Gabardo (2002): 

 

O modelo racional burocrático, por excelência legitimado por ‘a 
prioris’ e procedimentos, torna-se obsoleto em comparação 
com a alternativa gerencial, que por não desejar ser nem 
liberal nem burocrática, torna-se uma ‘metáfora dos 
resultados’, ou quem sabe, um ‘eufemismo’ (GABARDO, 2002 
p. 14). 

 

Mais uma vez, destaca-se a superação do modelo weberiano, inclusive no 

que tange à burocracia, pois o Neoliberalismo tem como um de seus objetivos 

sobrepujá-lo ao máximo.  

 

Nesse sentido, o Neoliberalismo aponta para uma administração pública 

gerencial que enfoque a efetiva consecução dos resultados e não o procedimento, 

diferentemente do que ocorre no modelo burocrático. 

 

Entretanto, deve-se ficar atento à utilização do princípio da eficiência, a fim 

de que tal preceito não seja desvirtuado e se torne pretexto para a tomada de 

decisões que prejudiquem a sociedade.  

 

Moreira (2000) deixa claro o perigo existente: 

 

Atente-se para o fato de que a inserção da eficiência como 
princípio constitucional pode causar sérias distorções, que 
devem ser desde logo afastadas. No setor privado ‘eficiência’ é 
a relação estrita entre objetivos lucrativos (resultados 
previstos) e a eficácia da atividade (excelente utilização de 
recursos disponíveis). O fim dessas atividades não é a estrita 
obediência e respeito ao cidadão (MOREIRA, 2000 p. 49). 

 

A título de exemplo, pode-se observar que a eficiência, no âmbito da iniciativa 

privada, é bem diferente quando considerada no âmbito estatal. Não se pode 

considerar que esse princípio, sob o enfoque da racionalidade de um mercado, 
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tenha o mesmo significado quando se observa a organização sob o véu da 

racionalidade estatal.  

 

Compartilhando o mesmo raciocínio, encontra-se Derani (2002). 

 

Um Estado eficiente é aquele que sabe operar suas 
instituições de modo a melhor atingir seus fins. Em outras 
palavras, o Estado é eficiente quando a administração pública 
é capaz de fazer uso do poder que detém para cumprir com 
todas as suas funções, em perfeito atendimento aos princípios 
que suportam sua atividade, concretizando a finalidade 
máxima de generalização do bem-estar ou de distribuição 
eqüitativa da riqueza social por todos os integrantes da 
sociedade (DERANI, 2002 p. 60).  

 

 

2.5 Administração Pública Gerencial 

 

 

  Com o desenvolvimento das funções do aparelho estatal integrante de um 

mundo de economia e tecnologia globalizadas surge a Administração Pública 

Gerencial como solução para a crise fiscal do Estado, na medida em que visa 

diminuir custos e tornar eficiente a gestão dos seus serviços.  

 

Se viável na época em que os Estados apresentavam reduzidas finalidades, o 

modelo burocrático, caro, lento e ineficiente, não se mostrava tão adequado para 

lidar com o engrandecimento desses entes públicos, embora ajudasse no combate à 

corrupção e ao nepotismo. 

 

Segundo Bresser Pereira (1996), sempre se teve no Brasil a intenção de se 

implantar uma administração pública gerencial. Na verdade, esse tipo de 

administração começou a brotar nos anos 30, na primeira reforma administrativa, 

surgindo, também, em 1967, no cerne da segunda reforma.  

 

A Reforma Administrativa de 1936-38 aconteceu com a criação do Conselho 

Federal do Serviço Público Civil (1936), que foi substituído em 1938 pelo DASP – 

Departamento Administrativo do Serviço Público –, criado em 1938.  
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Tais eventos, notadamente a criação do DASP, podem ser considerados o 

marco formal no Brasil no que se refere à implantação do modelo burocrático de 

administração pública, muito embora no bojo da ditadura do Estado Novo, de Getúlio 

Vargas. 

 

Conforme Bresser-Pereira (2001): 

 

A reforma burocrática brasileira, que tivera como precursor o 
embaixador Maurício Nabuco, ao reformar o Ministério das 
Relações de Interesses ainda no final dos anos 20, inicia-se de 
fato em 1936, sobre a liderança de Getúlio Vargas e de seu 
delegado para essa matéria, Luiz Simões Lopes. (BRESSER-
PEREIRA, 2001, p. 10). 

 

Outro grande marco formal das reformas administrativas brasileiras foi o 

Decreto-Lei 200, de 1967, que apresentou uma nova versão do sistema de 

administração estatal, sendo, de acordo com Bresser-Pereira (2001), “uma tentativa 

de superação da rigidez burocrática, podendo ser considerada como um grande 

momento para a administração gerencial no Brasil”. 

 

Esse decreto promoveu uma reforma que, ao seu modo, vislumbrou o modelo 

gerencial de administração pública e contribuiu para o desenvolvimento da 

prestação dos serviços públicos de forma mais moderna e eficiente (PENTEADO 

FILHO, 1998, p. 158). 

 

   Iniciativas outras na perspectiva do modelo gerencial são comprovadas 

também nos anos 1970, com a criação da Secretaria da Modernização (SEMOR), 

que buscava novas técnicas de gestão na área de recursos humanos. 

 

  Depois, nos anos 80 veio a criação do Ministério da Desburocratização e o 

Programa Nacional de Desburocratização (PrND), com a responsabilidade de 

combater a burocratização dos procedimentos, impedindo os excessos da 

administração pública descentralizada.  

 

 Nos anos 90, palco de importantes reformas no mundo, entendia-se que as 

formas administrativas burocráticas, com reminiscência patrimonialista, ainda se 
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apresentavam na administração pública do Brasil, e inúmeras de suas 

características prejudicavam a execução das atividades econômico-sociais do país. 

 

  Diante desse impasse, impunha-se a redefinição do Estado mediante um 

novo modelo de gestão que considerasse a satisfação do interesse público no 

contexto gerencial de busca pela eficiência e eficácia da ação estatal. 

 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), sob o comando 

de Bresser-Pereira, demonstrou bem essas preocupações: 

 

A eficiência da administração pública – a necessidade de 
reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o 
cidadão como beneficiário – torna-se então essencial. A 
reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada 
predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na 
prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de 
uma cultura gerencial nas organizações (BRASIL, PDRAE, 
1995, p.17). 

 

  A nova forma de administração dita gerencial estaria estruturada na própria 

administração burocrática, ou seja, o modelo existente teria o formato adaptado e 

melhorado, com a exclusão dos aspectos não condizentes ao contexto do Estado, 

conforme Bresser Pereira (2001): 

 

Na verdade, a administração pública gerencial deve ser 
construída sobre a administração pública burocrática. Não se 
trata de fazer tábula rasa desta, mas de aproveitar suas 
conquistas, os aspectos positivos que ela contém, ao mesmo 
tempo em que vai eliminando o que já não serve (BRESSER-
PEREIRA, 2001, p. 264). 

   

  O PDRAE confirma também, a existência de sinais aparentes de uma 

administração gerencial num passado não muito distante, ou seja, já no governo do 

Presidente Juscelino Kubitschek havia planos para a criação de comissões 

especiais, que objetivaram simplificar os procedimentos administrativos com 

reformas ministeriais e descentralização das responsabilidades. 
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  Ser orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados, essa seria a 

característica mais destacada da administração gerencial. 

 

  Os escritos de Bresser-Pereira (2001) enfatizam que a citada forma de 

administração: 

 

... pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são 
merecedores de grau limitado de confiança e; 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” (BRESSER-PEREIRA, 2001, 
p. 28). 

 

  Pimenta (1998) afirma que a mudança para o modelo gerencial é uma 

reforma que buscou a questão da autonomia como princípio precípuo, vez que, 

desse modo, cessariam os impulsos autoritários da burocracia. No que concerne às 

características dessa reforma, são destacadas três dimensões: 

 

... a institucional-legal, a cultural e a dimensão-gestão. A 
dimensão institucional-legal é composta pelas mudanças 
necessárias no arcabouço normativo e legal da administração 
pública; a cultural é baseada na mudança de valores 
burocráticos para gerenciais; e a dimensão-gestão coloca em 
prática as novas idéias gerenciais e oferece à sociedade um 
serviço público efetivamente mais barato, mais bem controlado 
e com a melhor qualidade (PIMENTA, 1998, p. 188). 

 

  A mais difícil dessas dimensões a ser introduzida, segundo Bresser-Pereira 

(2001), seria aquela pertinente à gestão, pois, para torná-la permanente, o modelo 

gerencial deveria ser posto em execução concomitantemente com a oferta 

controlada de serviços públicos no contexto de menor custo e melhor qualidade. 

 

  Bresser-Pereira (2002), comentando sobre a reforma no Brasil, concluiu que 

as três dimensões foram atingidas, obtendo, entretanto, maior sucesso no plano 

institucional e cultural do que em relação ao plano da gestão, vez que, por ser mais 

demorada, ainda estava sendo implementada.  
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  De todo modo, afirma que houve muitos ganhos porque o aparelho estatal 

brasileiro experimentou e aprendeu nova forma de pensar a administração pública. 

 

... começamos todos a mudar nossos conceitos sobre a 
administração pública, e isso foi muito importante. Uma nova 
forma de pensar o Aparelho do Estado e sua gestão foi aos 
poucos surgindo. Foi o conjunto dessas idéias – o modelo de 
reforma gerencial sua consistência interna e sua capacidade 
de responder às reais necessidades da administração pública 
e do país – que garantiram a continuidade e consolidação da 
reforma (BRESSER-PEREIRA, 2002). 

 

  Silva e Souza (2008) afirmam que as propostas da reforma da administração 

pública indicavam a vontade de alavancar a nova gestão com caráter gerencialista, 

direcionada para a consecução dos resultados de interesse da sociedade, num 

cenário onde a criatividade e a inovação fossem incentivadas.  

 

  Após esta análise, constata-se que a administração pública, muito embora 

ainda inserta no paradigma burocrático, preocupa-se com os padrões de eficiência, 

no sentido de que seja otimizada a utilização dos recursos disponíveis, surgindo 

nessa seara a questão da transparência administrativa, visando contribuir com a 

diminuição das iniqüidades existentes no país. 

 

  De todo modo, ante a constatação da crescente complexidade da 

administração pública, notadamente em suas relações com a sociedade, impõe-se 

que novas formas de gestão sejam adotadas no sentido de que a prestação de 

serviços tenha em sua estrutura a racionalidade necessária para que muitas 

funções, operacionais ou gerenciais, possam ser facilitadas e executadas em menos 

tempo. O mapeamento de processos é uma delas. 

 

 

2.6 Mapeamento de Processos 

 

 

  Segundo Davenportt (1994), processos são ordenações no espaço e tempo 

das atividades de um trabalho, delimitando-se seu começo, fim, entradas e saídas.  
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  Johansson et al. (1995), conceitua os processos como um conjunto de ações 

interligadas que recebem insumos transformando-os para que possam agregar valor, 

podendo-se dizer que tais processos são diretamente proporcionais à eficiência da 

organização.  

 

  Rummler e Brache (1994) elastecem a definição de processos no sentido de 

que são necessários à produção de bens e serviços prioritários à sobrevivência da 

empresa, na medida em que desenvolve as atividades fundamentais para 

administrá-la. 

 

  Por se perceber que nem sempre os processos de trabalho são visíveis 

dentro da organização ou conhecidos pelos seus integrantes, o mapeamento de 

processos seria uma ferramenta gerencial analítica de comunicação que tem por 

objetivo ajudar a melhorar os processos existentes (VILLELLA, 2000), ou ainda, para 

implantar novos processos, permitindo também a diminuição dos custos 

operacionais, maior e melhor compreensão das atividades e, por fim, melhor 

desempenho da organização.  

 

  Para Pidd (1998), modelar processos contribui para o maior conhecimento do 

trabalho desenvolvido na organização, sendo palco para o surgimento de melhorias.  

 

  Ter idéias inovadoras por meio da análise aprofundada dos processos de 

trabalho é outro importante ponto, pois “o mapeamento de processos inicia com os 

objetivos do processo, sendo o próximo passo a decomposição do objetivo em 

atividades e tarefas” (VILLELLA, 2000, p. 65).   

 

  Na verdade, mapear processos é saber com detalhes as atividades de uma 

organização. É levantar dados sobre todas as entradas e saída dos recursos 

disponíveis etc. Para tanto, imprescindível a formação de equipe com a 

responsabilidade pela busca das informações, de preferência, composta por 

pessoas de todas as áreas para uma melhor integração do trabalho.  

 

  A partir daí, o primeiro passo seria elaborar o mapa geral de processos, para 

a inicial radiografia da organização. Com isso, a equipe de mapeamento tem a 
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oportunidade de conhecer os processos existentes numa perspectiva macro. 

Fluxogramas podem ser utilizados para melhor entendimento do eixo de trabalho e 

dificuldades dos processos existentes.  

 

  A realização de entrevistas com as pessoas que trabalham e que mais 

estejam envolvidas no dia-a-dia das atividades trará o detalhado estudo de cada 

processo, com o levantamento de todas as informações necessárias à análise e 

posterior gerenciamento, principalmente no que se refere aos processos críticos e a 

alimentação do sistema de custos.  

 

 Nesse contexto, e com base em Hunt (1996 apud Lacerda e Teixeira 2006), o 

mapeamento de processos deve: a) expor os detalhes do processo; b) ter concisão e 

precisão na descrição do processo; c) focar a atenção nas interfaces do processo; e 

d) fornecer uma análise de processos poderosa e consistente.  

 

  Se por um lado, o mapeamento de processos determina mais facilmente a 

origem de múltiplas circunstâncias favoráveis para a racionalização e 

desenvolvimento das atividades organizacionais, por outra banda, conduzirá à 

padronização dos procedimentos. 

 

 

2.7 Padronização 

 

 

  É natural a existência de variáveis em qualquer processo de trabalho. Quando 

essas inconstâncias necessitam ser reduzidas, em nome da maior produtividade 

utiliza-se a ferramenta denominada padronização.  

 

  Embora os serviços devam atender regularmente aos anseios dos cidadãos, 

com o menor custo possível, padronizar não significa perder flexibilidade e, muito 

menos, sujeitar os profissionais a rotinas desgastantes e insípidas normas. Pelo 

contrário, nos JEFs, com a sistemática da descentralização do processo decisório, 

as tarefas são mais facilmente delegadas aos colaboradores, na busca da prestação 

do melhor serviço. 
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  Instrumento basilar para a gerência das rotinas do trabalho de uma 

organização, o padrão, segundo Campos (1994), indica os objetivos (fim) e os 

procedimentos (meios) para execução das atividades. Desse modo, cada integrante 

da equipe pode trabalhar de acordo com os padrões estabelecidos e ser 

responsabilizado pelos resultados conseguidos. 

 

 

2.8 Dificuldades encontradas na implementação da pa dronização 

 

 

  Padronizar envolve mudanças. E, nesse cenário, pode esbarrar em 

resistências durante a sua sistematização, tais como: não explicação dos objetivos 

da tarefa aos integrantes da equipe e a pseudoimpressão de impedimento ou 

inibição da criatividade, dentre outras.  

 

  Campos (1992) destaca outras importantes dificuldades, a saber: apatia 

quando a equipe se defronta com uma atividade fora do padrão anteriormente 

estabelecido; e falta de treinamento dos padrões estabelecidos nos locais de 

trabalho. Daí a necessidade de ser previsto e mantido um plano de ação que tenha 

consistência para a resolução desses problemas. 

 

  De todo modo, embora a padronização traga em seu bojo a má conotação de 

limitar a liberdade dos envolvidos no processo de trabalho, percebe-se que, sem 

padrões, o aperfeiçoamento é muito limitado, pois não há como ter certeza de que 

as variações individuais possam trazer benefícios na realização de tarefas de uma 

organização.  

 

  Em suma, o grande objetivo da padronização de procedimentos é determinar 

a melhor maneira de realizar uma atividade, com a colaboração de todos aqueles 

envolvidos no processo, de modo a atingir o objetivo previsto, no contexto de menor 

custo e melhor qualidade.  

 

  E é justamente isto que se pretende com este estudo de caso na 14ª Vara 

Federal/PE. 



 52 

2.9 Poder Judiciário Federal – Os Juizados Especiai s Federais Cíveis 

 

 

A Justiça Federal está mudando. Os palácios imponentes já não assustam ou 

intimidam as pessoas. Entretanto, por estarem os cidadãos proibidos de resolverem 

por si suas contendas, o Estado avocou o poder de resolver os conflitos de 

interesses inerentes à vida em sociedade, e, em conseqüência, adquiriu o dever de 

prestar a jurisdição, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/88, sendo reconhecido aos 

interessados o direito de provocá-la de forma preventiva ou repressivamente 

(ASSIS, 1999). 

 

Com o advento dos JEFs criados pela Lei n. 10.259/2001, e, 

conseqüentemente, com a sua interiorização, o acesso à Justiça está sendo 

democratizado, mas, com a dinâmica da sociedade, muitos outros objetivos 

precisam ser alcançados. Como fazê-lo?  

 

Na verdade, há duas formas de interpretação para a expressão acesso à 

justiça. Segundo Cappelletti e Garth (1988, p. 127), tal expressão “serve para 

determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico. Primeiro, o sistema deve 

ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam 

individual e socialmente justos.” 

 

Esses preceitos se coadunam perfeitamente na seara dos JEFs, no que 

concerne ao Judiciário mais aberto, mais corrente, mais vivo.  

 

Para Cintra, Dinamarco e Grinover (2000), o acesso à justiça não é a mera 

admissão do processo ou a possibilidade de ingressar em juízo; é sim, a garantia de 

que sociedade possa demandar e defender-se de modo adequado diante do PJ, ou 

seja, ter acesso à efetividade no processo com os meios e recursos a ele inerentes. 

 

De acordo com Machado (2005): 

 

A filosofia dos juizados começou com a Lei nº 7.244, de 
07.11.84, das pequenas causas. Posteriormente, por força da 
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Lei nº 9.099, de 26 de setembro de l995, foram criados e 
instalados em quase todo País, os Juizados Estaduais. Para 
evitar polêmicas, a CF/88 foi alterada pela Emenda 
Constitucional nº 22/99 o que ensejou, a partir daí, o 
nascimento da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, criando, 
efetivamente, os Juizados Cíveis e Criminais na Justiça 
Federal do País. Os juizados, tanto no âmbito estadual quanto 
no federal, foram instalados para trabalhar com os processos 
com papel (físicos), o que já constituiu um grande avanço, 
dada a rapidez de seus julgamentos e pagamentos. Mas 
precisávamos avançar mais. Foi aí que se pensou em criar 
também os chamados juizados virtuais, vale dizer, sem 
processos físicos, para imprimir maior celeridade às causas 
daqueles mais carentes, verdadeiros excluídos (MACHADO, 
2005 p. 75). 

 

Deste modo, o Estado Democrático de Direito se realiza dentre tantos 

fenômenos, mediante a arena dos JEFs, local onde a resolução dos direitos 

individuais violados tem garantida a sua prevalência, ante o acesso ao Judiciário, 

notadamente, em face do poder das grandes corporações econômicas e, bem 

como, dos entes públicos federais (SOUSA, 2004). 

 

Advertem Araújo; Lima e Sadek (2001): 

 

Tornou-se lugar comum afirmar que sem uma justiça acessível 
e eficiente coloca-se em risco o Estado de Direito. O que 
poucos ousam sustentar, completando a primeira afirmação, é 
que, muitas vezes, é necessário que se qualifique de que 
acesso se fala. Pos a excessiva facilidade para um certo tipo 
de litigante ou o estímulo à litigiosidade podem transformar a 
Justiça em uma Justiça não apenas seletiva, mas sobretudo 
inchada. Isto é, repleta de demandas que pouco tem a ver com 
a garantia de direitos — esta sim uma condição indispensável 
ao estado democrático de Direito e às Liberdades individuais. 
(ARAÚJO; LIMA e SADEK, 2001, p. 6). 

 

Com o crescimento da população e com a ampliação da JF, principalmente 

no Estado de Pernambuco, com a criação das três varas de JEFs, inclusive com 

células desses Juizados nas varas do interior, sente-se a necessidade da 

padronização dos procedimentos a serem adotados na sistemática de suas 

secretarias. 
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Neste contexto, surge o processo virtual — que revolucionou o procedimento 

cartorário —, tudo voltado para que os princípios norteadores dos JEFs, ou seja, 

celeridade, oralidade, economia processual, informalidade etc., estejam sempre 

presentes, embora haja estudiosos que, em nome da garantia constitucional do 

acesso à justiça, pontuem a existência e prevalência de outros princípios, a saber: 

acessibilidade, operosidade, utilidade e proporcionalidade (CARNEIRO, 1999). 

 

Por sua vez, Watanabe (1988) entende que o acesso à justiça, como ditame 

constitucional, relaciona-se ao princípio da adequação, a fim de que sejam 

encontradas soluções apropriadas às controvérsias. Nesse discorrer, entende 

Sifuentes (2006) que: 

 

A instituição dos juizados especiais federais no Brasil foi o 
verdadeiro marco de uma nova era, em que o Judiciário, 
especialmente o federal, torna concreto o princípio 
constitucional de amplo acesso à jurisdição. No entanto, muito 
há ainda a ser feito, desde o aprimoramento da qualidade dos 
serviços prestados, ao estabelecimento de uma nova 
mentalidade entre os prestadores desses serviços, que são 
não só os magistrados, mas também os servidores judiciais. 
(SIFUENTES, 2006, p. 70). 

 

Como o cliente maior dos JEFs é, em geral, a população de baixa renda, 

busca-se o desenvolvimento do aspecto humanístico, mas sem ser esquecido o 

aprimoramento dos processos de trabalho, com o apuro técnico-profissional de 

todos os atores envolvidos, no sentido de que a prestação jurisdicional atinja a sua 

maior efetividade.  

 

 

2.10 A 14ª Vara Federal/PE  

 

 

A 14ª Vara Federal foi criada pela Lei n. 10.772, de 21 de novembro de 2003 

e instalada pelas Resoluções n. 14, de 3 de dezembro de 2003, e 15, de 12 de 

dezembro de 2003, ambas do TRF 5ª Região. Hoje, funciona no Fórum Social 

Neves Filho, localizado na Av. Dantas Barreto, 1080, São José, Recife/PE, de 

segunda à sexta-feira, no horário das 8 às 16h. Vide figura 1, adiante: 
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Figura 1  - Fórum Social Neves Filho - Juizados Especiais Federais Cíveis 

(Fonte : elaboração própria)10 
 

De acordo com as mencionadas resoluções, a dotação de pessoal comporta 

2 (dois) magistrados (titular e substituto), 6 (seis) analistas judiciários (nível 

superior), sendo 2 (dois) oficiais de justiça-avaliadores e 8 (oito) técnicos judiciários 

(nível intermediário), dos quais 2 (dois) são da área de serviços gerais – 

especialidade segurança e transporte. 

 

No que concerne aos setores, as resoluções previam a divisão da vara em 

duas partes: gabinete (um por magistrado – titular e substituto) e secretaria, esta 

subdivida em 3 (três) seções: a) pré-atendimento, atermação, análise e conclusão; 

b) agendamento, controle de audiências, cumprimento e expedição; e c) cálculos.  

 

Posteriormente, a Resolução n. 12, de 13 de maio de 2009 alterou a antiga 

divisão para a seguinte: gabinete (um por magistrado – titular e substituto) e 

secretaria, esta com 2 (duas) seções: a) Análise e Andamento Processual, 

                                                 
10 Todas as figuras foram confeccionadas segundo o item 5.9 – Ilustrações, da ABNT NBR 
14724:2005, a saber: Qualquer que seja seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, 
fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros) sua 
identificação aparece na parte inferior, precedida da palavra designativa, seguida de seu 
número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou 
legenda explicativa de forma breve e clara, dispensando consulta ao texto, e da fonte. A 
ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme o 
projeto gráfico. 
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subdividida em 3 setores, Análise de Inicial/Triagem, Agendamento/Controle de 

Audiências e Controle de Perícias; e  b) Seção de Cumprimento e Expedição, 

compartimentada em 2 setores: Expedição de RPVs e Cumprimento de 

Obrigações/Sentença. 

 

Em suma, a estrutura organizacional da 14ª Vara Federal/PE pode ser 

demonstrada na figura 2, a seguir: 

 

14ª Vara Federal/PE

Magistrados
(titular/substituto)

Direção

Seção de Análise e 
Andamento Processual

Secretaria

Seção de Cumprimento e 
Expedição

Setor de Análise de 
Inicial/Triagem

Setor de Agendamento e 
Controle de Audiências

Setor de Controle 
de Perícias

Setor de Expedição 
de RPVs

Setor de Cumprimento de 
Obrigações/Sentença

Assessoria BAssessoria A

 
Figura 2  - Organograma da 14ª Vara/PE, com suas respectivas seções 

(Fonte : Anexo IV da Resolução n. 12, de 13 mai. 2009, do TRF 5ª Região) 
 

 

  Apresentado está o objeto de estudo de caso. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 Classificação da pesquisa quanto ao método: ded utivo-indutiva 

 

 

Poder-se-ia caracterizar a presente pesquisa como dedutiva, por levar o 

pesquisador do conhecido ao desconhecido com pouca margem de erro, na medida 

em que o método dedutivo consiste no recurso em que a racionalização ou 

combinação de idéias em sentido interpretativo vale mais do que a experimentação 

de caso por caso (CRUZ e RIBEIRO, 2003).  

 

Tal método orienta o raciocínio do pesquisador no caminho do geral para o 

particular, tendo como pontos de partida premissas auto-evidentes. Na esteira 

desse raciocínio, objetiva-se explicitar o conteúdo das supracitadas premissas, 

relacionando-as com a conclusão do estudo. 

 

Marconi e Lakatos (2006) enfatizam que o método dedutivo caracteriza-se 

pela conexão descendente entre a teoria e a ocorrência dos fenômenos, ou seja, 

partindo das leis e teorias para a busca das constatações empíricas. 

 

Por sua vez, Lakatos (1991) preconiza que o método indutivo origina-se do 

processo mental que permite, partindo de dados particulares, levar o pesquisador a 

conclusões cuja amplitude seja bem maior do que os dados iniciais que serviram de 

base para o estudo. 

 

Gil (2002) esclarece que o método indutivo: 

 

... procede inversamente ao dedutivo: parte do particular e 
coloca a generalização como um produto posterior do trabalho 
de coleta de dados particulares. De acordo com o raciocínio 
indutivo, a generalização não deve ser buscada 
aprioristicamente, mas constatada a partir da observação de 
casos concretos suficientemente confirmadores dessa 
realidade. 
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Entretanto, a busca pelo conhecimento científico, por ser provisório, se faz 

pela conjugação dos métodos dedutivo e indutivo, os quais podem ser canalizados 

para o mesmo fim.  

 

 Assim, o pesquisador pode começar com um número de observações 

das quais uma suposição é derivada (raciocínio indutivo), e, a partir daí proceder 

dedutivamente para determinar as conseqüências para a qual seja esperada se a 

mencionada suposição for verdadeira.  

 

 

3.2 Classificação da pesquisa quanto ao tipo: quali tativa 

 

 

Apesar de existir certa análise de números no caráter exploratório deste 

estudo, que permitiu ao investigador aumentar sua experiência em torno das 

variáveis do objeto, a presente pesquisa apresenta-se essencialmente qualitativa, 

por se tratar de análise mais compreensiva, sistemática e profunda sobre 

determinado tema, ou seja, o mapeamento dos fluxos de trabalho da 14ª Vara 

Federal/PE.  

  

 

3.3 Classificação da pesquisa quanto à estrutura. 

 
 
 

Descritiva,  vez que o presente estudo tem como objetivo primordial a 

descrição dos processos de trabalho da 14ª Vara Federal/PE, com a utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 2002), tais como o questionário e a 

entrevista semi-estruturada. 

 

 

3.4 Classificação da pesquisa quanto à estratégia: estudo de caso. 

 

 

 Foi escolhido o estudo de caso como estratégia de pesquisa, pois, segundo 
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Yin (2001), é um método de se fazer investigação social empírica, buscando-se 

analisar determinados fenômenos contemporâneos dentro de um contexto. 

 
 

Nesse sentido, por ser uma pesquisa abrangente, com a análise profunda, 

intensiva e exaustiva de único objeto — o mapeamento e análise dos fluxos de 

trabalho da 14ª Vara Federal/PE —, permitirá seu amplo e detalhado conhecimento, 

sendo levada em consideração, principalmente, a compreensão do processo, como 

um todo, do assunto investigado (FACHIN, 2001), podendo até aparecer relações 

que de outra forma não seriam descobertas. 

 

 

3.5 Classificação da pesquisa quanto à coleta de da dos: 

  

 

a) Técnica de documentação direta. 

 

 

  Tendo em vista o grau de confiabilidade e validade dos dados a serem 

coletados, obtidos a partir das informações e comentários adicionais formulados 

pelos diversos atores envolvidos no objeto de estudo, os documentos coletados 

serão analisados em conformidade com o estabelecido na fundamentação teórica do 

trabalho e na percepção do pesquisador decorrente da análise de outras respostas, 

do conteúdo das entrevistas realizadas, da análise documental e da observação 

não-participante. 

  

 

b) Entrevistas semi-estruturadas. 

 

 

A coleta de dados da presente pesquisa apesar de não ser inteiramente 

aberta, é conduzida por poucas questões preestabelecidas, baseando-se apenas em 

três perguntas-guia. Entretanto, há a possibilidade de que, durante a realização das 

entrevistas, outros aspectos derivados surjam de acordo com o desenvolvimento do 
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processo investigatório. 

 

 As entrevistas e subseqüentes respostas aos questionários foram feitas no 

período de 9 de fevereiro a 27 de abril de 2009, envolvendo todos as seções e 

setores da vara e contendo o quantitativo de respondentes, conforme tabela 1, 

abaixo: 

 

Tabela 1  – Pessoas entrevistadas na 14ª Vara Federal/PE 
 

Entrevistados Quantidade  

Juiz titular 1 

Juiz substituto 1 

Direção de secretaria 1 

Assessorias 4 

Oficiais de Justiça-Avaliadores 3 

Setor de Análise de Inicial – Triagem 4 

Setor de Agendamento e Controle de Audiências    1 

Conciliadores 2 

Setor de Controle de Perícias 2 

Seção de Cumprimento e Execução 2 

Estagiários 2 

Subtotal 23 

Atendimento 19 

Total 42 

 
(Fonte: elaboração própria) 
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3.6 Classificação da pesquisa quanto à análise dos dados: 
 

 

a) Documental – Conteúdo (análise estatístico-descr itiva) 

 

 

Um estudo exploratório, como no presente caso, geralmente lida com uma 

grande variedade de informações as quais devem ser analisadas de forma bastante 

criteriosa. Os dados, de origem quantitativa e qualitativa, e as técnicas de análise 

variarão ao sabor dessa natureza. Ferramentas estatísticas poderão ser utilizadas, 

se for o caso, para trabalhar com informações numéricas. Entretanto, a técnica de 

análise de conteúdo auxiliará no tratamento de informações textuais.  

 

 

b) Entrevistas – Análise do Discurso 

 

 

Nesta perspectiva, o texto é compreendido como uma prática discursiva que 

pode possibilitar a investigação dos fenômenos do objeto de estudo. Pode-se 

analisar a diversidade das informações na perspectiva do discurso, pois esses dados 

não só demonstram realidade social, como também a constituem, uma vez que o 

discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de 

significação dele, constituindo e construindo o seu significado. Os discursos 

constituem modos de agir no e sobre o mundo, numa relação dialética com as 

dimensões sociais (FAIRCLOUGH, 2001). 

 

Na proposição do supracitado autor, a análise do discurso nos trará três 

dimensões de muita utilidade para a presente pesquisa: a) fixação do olhar nos 

elementos textuais; b) análise dos percursos de sua produção; e c) observação das 

relações de poder existentes no seu contexto de produção.   

 

  No bojo da exposição supra, foram verificadas, a partir dos objetivos 

propostos, as seguintes suposições: S1: O mapeamento do conjunto de práticas 

procedimentais dos diversos setores da 14ª Vara Federal/PE identifica  dificuldades 



 62 

que repercutem na qualidade dos serviços jurisdicionais prestados à população. S2: 

O mapeamento do conjunto de práticas procedimentais dos diversos setores da 14ª 

Vara Federal/PE oportuniza  a difusão de proposições de melhoria que aperfeiçoa a 

qualidade dos serviços jurisdicionais prestados à população. S3: O mapeamento do 

conjunto de práticas procedimentais dos diversos setores da 14ª Vara Federal/PE 

reduz  o índice de retrabalho dos serviços jurisdicionais prestados à população. 

 

Por fim, o fluxograma a seguir descreve a execução de todo o procedimento 

metodológico da presente pesquisa. 

 

E ta p a s  m e to d o ló g ic a s  
p a r a  c o le ta  d o s  d a d o s

T e r m o  d e  
c o n se n t im e n to

M a p e a m e n to  
g e r e n c ia l  d a  V a r a

A p r e se n ta ç ã o  d a  p r o p o s ta  d e  
p e sq u isa  p a r a  a  V a r a

C o n v i te  p a r a  
p a r t ic ip a ç ã o

M a p ea m en to  d a  
V a r a , p o r  se ç õ e s

L e v a n ta m e n to  d a s  
d if ic u ld a d e s  d o s  o p e r a d o r e s  

d e  c a d a  seç ã o

L ev a n ta m e n to  d a s  
p r o p o s iç õ es  d e  m e lh o r ia  

d o s  o p e r a d o re s  
d e  c a d a  se çã o

E n t re v is ta s  se m i-
e s t r u tu r a d a s

A n á lise  
q u a n t i ta t iv a

T a b u la ç ã o  d o s  
d a d o s

A n á lise  q u a l i ta t iv a

C o n c lu sõ e s  f in a is  
d o  p r o c e sso

E la b o r a ç ã o  d o  
r e la tó r io

 
Figura 3  - Fluxograma dos procedimentos metodológicos 

(Fonte : elaboração própria) 
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3.7 Limitações da pesquisa 

 

 

 É sabido e ressabido que a Universidade detém a tradição da pesquisa 

científica, notadamente na área da pós-graduação. Na verdade, é assente a idéia de 

que a produção do conhecimento científico é da alçada tão-somente de docentes e 

que só deva ocorrer no ambiente acadêmico. Por conta disso, dissemina-se a falta 

de iniciativas e fomentos para o desenvolvimento do servidor do Judiciário federal, 

como profissional-pesquisador. 

 

  Reconhece-se que a própria inserção desse servidor em seu ofício diário, por 

si só já apresenta limites no que se refere à recepção de investimentos institucionais 

destinados à pesquisa, quanto ao reconhecimento dessa produção de ciência, bem 

como quanto à implementação da prática investigativa por esses profissionais. 

Romper a dicotômica prática serventuária em face da pesquisa científica será o 

desafio intermediado pelo avanço das realidades sociais. 

 

  Por outro lado, neste caso concreto, o fato de o autor ter desempenhado, 

simultaneamente, os papéis de servidor público federal lotado na 14ª Vara/PE – 

objeto de estudo –, e de pesquisador, trouxe outros limites impostos durante a coleta 

de dados, vez que sempre presente o objetivo de se conseguir a mínima 

contaminação possível entre as distintas responsabilidades convergentes para a 

mesma pessoa. 

 

  Assim, embora a total imparcialidade seja algo improvável na realização de 

uma pesquisa, houve a constante preocupação do pesquisador acerca da não 

interferência sobre os itens de estudo, direcionando as suas análises e conclusões 

sobre os fatos observados e dados coletados. 
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4. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

   No presente estudo de caso, pretende-se que os dados coletados, apesar de 

empíricos, possam ser manejados em seu maior potencial, daí a apresentação de 

dados explícitos mediante quadros, figuras e tabelas ao longo do relatório de 

investigação, para que a compreensão seja amplamente facilitada. 

 

Como esclarece Tuckman (2002), 

 

... os quadros e as figuras dão-nos também indicações para 
responder a muitas outras questões, previamente 
apresentadas no desenvolver do processo. Uma apresentação 
adequada das conclusões requer normalmente quadros, 
embora as figuras também possam ser úteis. 

 

 Após a tabulação dos dados e montados os fluxogramas baseados nas 

entrevistas e nos questionários distribuídos e respondidos pelos magistrados, diretor 

e demais servidores, conciliadores e estagiários da vara em estudo, foi possível 

identificar o eixo de trabalho desempenhado pelos integrantes do referido órgão, 

suas ilações acerca das principais dificuldades encontradas no seu ofício diário, 

oportunidade que se mostrou ímpar para as proposições de melhorias com vistas ao 

aperfeiçoamento da qualidade da prestação jurisdicional. 

  

  Apesar de as normas diretivas dos JEFs, o dia-a-dia nessa instituição se 

mostrou muito mais dinâmico, ora por causa da necessidade de se organizar o 

atendimento às partes, ora quanto ao ajuizamento e o efetivo processamento das 

ações. 

 

  De todo modo, para se percorrer todo o caminho processual, ou seja, do 

ajuizamento ao arquivo, temos: a) ajuizamento (por advogado ou por atermação); b) 

distribuição; c) atendimento (geral, particularizado e nos gabinetes); d) triagem; e) 

atos processuais de conhecimento (citação normal, ou citação ficta, esta com 

contestação depositada em cartório); f) realização ou não de perícia; g) realização 

ou não de audiência; h) julgamento; i) fase recursal; j) trânsito em julgado; l) 
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execução (obrigação de pagar, obrigação de fazer ou ambas), cumprimento dessas 

obrigações; m) arquivo; n) atuação dos Oficiais de Justiça-Avaliadores; e o) atuação 

dos estagiários. Assim, eis como se apresenta hoje, o funcionamento a 14ª Vara 

Federal/PE: 

 

14ª Vara Federal/PE

Magistrados
(titular/substituto) 

julgamentos

Direção

Seção de Análise e 
Andamento Processual

Secretaria

Seção de Cumprimento e 
Expedição

Setor de Análise de 
Inicial/Triagem

Setor de Agendamento e 
Controle de Audiências

Setor de Controle 
de Perícias

Setor de Expedição 
de RPVs

Setor de Cumprimento de 
Obrigações/Sentença

Assessoria BAssessoria A

Of. de Justiça-Avaliadores
Estagiário

Estagiário

Estagiário

Estagiário

Geral

Particularizado
Gabinetes

Ajuizamento

Advogado 
Atermação

15ª/19ª Varas Federais/PEDistribuição

Atendimento

Estagiário

Arquivo

Turma Recursal

Conciliações

Arquivo

 
Figura 4  – Funcionamento geral da 14ª Vara/PE 

   (Fonte : elaboração própria) 
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Figura 5  - Secretaria da 14ª Vara Federal/PE 

(Fonte : elaboração própria) 

 

4.1 Ajuizamento 

 

 

  O ajuizamento de uma ação faz com que ela seja inserida no cenário das 

lides processuais. Nos JEFs, tal inserção se dá de duas formas: autônoma e por 

atermação. 

 

  A ação ajuizada de forma autônoma tem que ser mediante a assistência de 

advogado cadastrado previamente no sistema Creta, cuja senha oportuniza a 

entrada de ações de qualquer lugar do planeta.  

 

  Já o ajuizamento por atermação11 é feito por uma equipe treinada para essa 

função, sem a interveniência de advogado, no 1º andar da sede dos JEFs, na Av. 

Dantas Barreto, 1080, São José, Recife/PE, das segundas às sextas-feiras, de 8h às 

16h. 

  

                                                 
11 Atermação significa por a termo o pedido ou a queixa do cidadão no papel, oportunidade 
em que os documentos instrutórios da petição inicial são escaneados e anexados ao 
processo digital ou eletrônico. 
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Após o ajuizamento, o Sistema Creta distribui de forma automática a ação 

para qualquer uma das três varas de JEFs, quais sejam: 14ª, 15ª e 19ª, conforme a 

figura abaixo. 

 

Ajuizamento

Autônomo

Distribuição

Atermação

14ª Vara 
Federal/PE 15ª Vara 

Federal/PE

19ª Vara 
Federal/PE

 

 

Figura 6  - Fluxograma do ajuizamento de ações 
(Fonte : elaboração própria) 

 

 

4.2 Mapeamento Gerencial 

 

 

 Delineadas as formas de ajuizamento e visto como se dá a distribuição de 

ações, caminha-se agora para o mapeamento das atividades gerenciais da vara 

(atividades dos magistrados — titular e substituto — e a direção da secretaria). 

 

 

4.2.1 Juiz Federal Titular 

 

 

  O juiz federal titular, além de presidir e julgar 50 (cinqüenta por cento) das 

ações distribuídas à secretaria, é o grande responsável pelas questões 

administrativas da vara. 
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  O julgamento das ações pode ocorrer nas audiências ou nos gabinetes, 

principalmente se for de pedidos de massa, os quais são julgados em grandes lotes, 

tudo de forma virtual, sendo tais atos validados pela assinatura eletrônica dos 

respectivos juízes presidentes dos feitos. 

 

  Havendo julgamento da ação, o litigante que se sentir prejudicado poderá 

interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias, sendo aberto idêntico prazo para que a 

parte contrária, querendo, apresente as contra-razões.  

 

Após, segue o feito para a Turma Recursal (TR), também pela via eletrônica. 

Na 2ª Instância, a decisão colegiada poderá: manter a sentença originária de 

procedência ou de improcedência; reformar parcial ou totalmente o primeiro julgado 

ou até mesmo anulá-lo. Neste último caso, deverá o juiz prolator da sentença 

anulada proferir outro decisório. 

 

Quando a sentença de 1ª grau e o acórdão da 2ª instância se tornam 

irrecorríveis, ou seja, já não são mais passíveis de recursos, dá-se o trânsito em 

julgado, advindo a execução da obrigação imposta, fase que será tratada em 

momento próprio. 

 

  De acordo com Borges (2009) desde a implantação dos JEFs virtuais há um 

número elevado de ajuizamentos de ações, girando em torno de 900/1000 por mês 

(informação verbal)12. 

 

  É bem verdade que nos JEFs há processos que não tem a complexidade 

como aqueles que necessitam de perícia, mas esses processos causam problemas 

por conta da sua grande quantidade.  

 

  Muito embora a Lei n. 10.259/2001 seja uma norma muito prática por permitir 

a celeridade processual, fornecendo ferramentas para o julgamento antecipadíssimo 

                                                 
12 Informação fornecida por BORGES, Tarcísio Barros, em Recife, em 27 abr. 2009, durante 
entrevista para a presente pesquisa. 
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da lide, administrar essa grande quantidade de processos, dez vezes13 mais em 

comparação com as outras varas cíveis da capital, acarreta dificuldades na 

secretaria por conta do número reduzido de servidores em relação à quantidade 

muito maior de feitos. 

 

  Por outro lado, depreende-se desse cenário a existência de muitos processos 

envolvendo benefícios previdenciários por incapacidade, tais como: auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez; e benefícios assistenciais (LOAS), que demandam a 

realização da perícia médica. 

 

  Nesses casos, a celeridade processual também é prejudicada por conta da 

falta de peritos interessados talvez pelo valor da perícia não ser o atrativo ideal e 

pelos problemas enfrentados pelos expertos no pagamento dos respectivos 

honorários (muitas vezes a dotação orçamentária acaba ou o adimplemento é 

realizado com grandes atrasos, o que não estimula os peritos). 

 

  E não é para menos. Conforme a tabela IV da Resolução n. 558, de 22 de 

maio de 2007, do CJF, o valor da perícia nos JEFs é da ordem de R$176,10 (cento e 

setenta e seis reais e dez centavos) à conta de verba orçamentária da respectiva 

Seção Judiciária (SJ) e, quando vencida na causa a entidade pública, seu valor será 

incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor da aludida Seção. 

 

  Para minorar os entraves da falta ou atraso do pagamento, os magistrados 

adotaram a sistemática de incluir o pagamento da verba honorária pericial na 

requisição de pequeno valor, juntamente com o crédito da parte autora. 

 

  Entrementes, como o referido pagamento se dá em torno de 90 (noventa) 

dias, nesses casos o valor da perícia passou a ser R$ 200,00 (duzentos reais).   

 

  De uma forma ou de outra, a Seção Judiciária de Pernambuco (SJP) carece 

de um incremento nas perícias médicas, seja com mais recursos orçamentários, seja 

                                                 
13 Segundo dados estatísticos do TRF 5ª Região. Disponível em: <http://www.trf5.jus.br 
/content/view/279/ 335/>. Acesso em 13 mar. 2009. 
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com mais peritos, seja com a utilização de outros médicos públicos, que possam e 

queiram trabalhar junto aos JEFs. 

 

  De todo modo, a litigiosidade poderia ser diminuída se os dirigentes do PJ 

conscientizassem os gestores dos órgãos do Poder Executivo (PE) no sentido de 

que admitissem logo o erro cometido, mudassem a forma de cálculo dos benefícios 

e procurassem acatar melhor as decisões judiciais, estendendo para os demais 

casos o direito reconhecido em sentença, principalmente nas demandas de massa, 

evitando que milhares de pessoas ajuizassem novos processos.  

 

  Mas não é o que ocorre. Geralmente a União Federal (UF) quer recorrer de 

todas as maneiras, só desistindo na última instância.  

 

  A Lei n. 10.259/2001 também prevê a realização de acordos para resolver as 

questões, dando poderes aos advogados públicos para realizarem essas transações 

até o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, só que tal faculdade não está sendo 

bem utilizada, notadamente pelos advogados da UF e de muitas das suas 

autarquias, entes que possuem personalidades jurídicas próprias. 

 

Mas as coisas estão mudando. Os procuradores federais que atuam na 

defesa do INSS têm realmente se adequado ao espírito da lei.  

 

  Assim, o INSS, ao ser citado sobre os termos de uma ação, muitas vezes 

oferece proposta de acordo, a qual, em sendo aceita pela parte autora e 

homologada pelo juiz, põe fim ao litígio. 

 

  Também os advogados contratados integrantes da CAIXA têm trabalhado 

intensamente para viabilizar a solução dos processos por meio de transação, na 

medida em que analisam a situação e o conjunto probatório do processo e já 

chegam à audiência com a proposta de conciliação, demonstrando a nítida intenção 

de resolver o problema, oferecendo acordo.  

 

  Há por parte da 14ª Vara Federal/PE uma grande preocupação no sentido de 

manter esse espírito conciliador que atinge os advogados da CAIXA e os 
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procuradores do INSS, entretanto, como já dito, não se conseguiu muito sucesso 

com os advogados da UF nem com os procuradores de muitos outros órgãos 

federais.  

 

  Como esclarece Borges (2009), nunca, em nenhuma hipótese reconhecem o 

erro do órgão e não propõem efetivamente qualquer acordo para a solução do litígio. 

Certamente, isso depõe contra a celeridade processual, e principalmente, contra a 

paz social, sendo um defeito mais de postura da advocacia pública do que da 

própria lei (informação verbal)14. 

 

  Outro problema se refere ao julgamento dos recursos que deve ser feito por 

turmas de juízes de 1ª instância. 

 

  Só que há entrave também pela grande quantidade de processos nos quais 

são interpostos recursos, uma vez que o juiz que atua na TR não tem estrutura 

adequada para trabalhar, pela insuficiência de servidores para fazer assessoria, ou 

seja, minutar votos, pesquisar jurisprudência, fazer relatórios, sendo grandes as 

dificuldades. 

 

  Se não há servidores para o trabalho da TR, os juízes responsáveis utilizam 

os funcionários de suas respectivas varas.  

 

  Assim, é prejudicado o andamento da vara e também não é suficiente para 

cuidar dos feitos da TR. 

 

  Por ser questão de ordem pública mostrada pelas estatísticas publicadas no 

sítio do TRF5, é premente a necessidade de reestruturação. Urge a edição de uma 

lei aumentando o número de varas, de servidores e criando uma estrutura adequada 

para as TR, para que a 2ª instância seja célere também. 

 

                                                 
14 BORGES, passim. 
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  Outro aspecto levantado por Borges (2009) é que mais pessoas poderiam 

procurar a Defensoria Pública da União (DPU); ou entrar com a ação diretamente 

nos JEFs (informação verbal)15. 

 

Entrementes, ajuizar uma ação diretamente nos JEFs envolveria os serviços 

de atermação com pessoas com conhecimento jurídico adequado, para melhorar 

esse tipo de prestação jurisdicional, cabendo, para tanto, a reestruturação dos 

juizados que, desde o início, padecem por terem sido instalados sem nenhuma 

previsão de número de varas e quantidade de funcionários.  

 

  Ressalta que, com maior utilização dos serviços da DPU e o incremento das 

ações atermadas, a questão da sucumbência seria em muito diminuída, vez que a 

condenação sucumbencial se dá tendo em vista o recurso improvido.  

 

  Na realidade, foi a UF, ou seja, foi o próprio poder público que insistiu até o 

fim num processo em que ele poderia simplesmente não recorrer, em face de 

inexistir o duplo grau de jurisdição necessário.  

 

  Ora, se não há recurso, não há sucumbência.  

 

  Talvez a advocacia pública devesse tomar maiores cuidados com essas 

questões, mudando a sua conduta no sentido de não recorrer à-toa, vez que isso vai 

de encontro ao espírito dos Juizados.  

 

  Procurar conciliar mais e acatar mais as decisões judiciais diminuiria muito o 

pagamento de honorários advocatícios, os quais inexistem na 1ª instância. 

Diminuiria, por sua vez, o pagamento de juros e correção monetária. Pacificaria 

melhor a sociedade, pois as pessoas não vão ficar angustiadas esperando mais 

tempo para receber o seu direito. 

 

  Por outra banda, a descentralização do processo decisório utilizada 

amplamente nos processos eletrônicos poderia ser levada para as outras varas, 

                                                 
15 BORGES, passim. 
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muito embora a sistemática jurídica dos Juizados seja peculiar, havendo muitas 

diferenças em relação ao Código de Processo Civil (CPC), principalmente porque 

tudo é dirigido no sentido da informalidade, economia processual, simplicidade, 

poder do juiz na avaliação da prova, entre outros dispositivos tais que têm trazido 

excelentes frutos.  

 

  Na realidade, muitas dessas ferramentas poderiam ser levadas para o 

processo comum civil tradicional, principalmente a questão de atos de delegação e 

execução de atos processuais como a citação e outros atos não decisórios em si 

mesmo, inexistência de duplo grau obrigatório, inexistência de prazos processuais 

dilatados para a fazenda pública e possibilidade de conciliação.  

 

  Tudo isso poderia ser transposto para o universo da Justiça comum, trazendo, 

com certeza, imensos ganhos para a efetividade do processo. 

 

  Por fim, Borges (2009) trata dos requisitórios de pagamento expedidos em 

processos de há muito arquivados, mas que os respectivos valores ainda não foram 

sacados pelos beneficiários (informação verbal)16. A CAIXA, em razão de ser um dos 

bancos oficiais, deveria informar às varas vinculadas ao processo o não 

levantamento desses valores, depois de passado certo tempo de depósito.  

 

  Tal providência deveria ser feita para toda a região, vez que o TRF5 faz o 

pagamento desses requisitórios, mas, se o dinheiro não é levantado e fica na 

CAIXA, esta é a verdadeira beneficiada, pois não se deve esquecer que, embora 

seja um dos bancos oficiais, é também instituição bancária inserida no mercado com 

suas metas de lucro. 

 

  Nesses casos, o TRF5 há de tomar uma atitude no sentido de que seja 

definido como vai ser feita a devolução desse dinheiro ao erário público, ou se as 

varas vão esgotar as intimações para o interessado vir buscar o dinheiro que lhe 

cabe por direito.  

 

                                                 
16 BORGES, passim. 
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    Em resumo, temos o seguinte: 

 

J u iz  T i tu la r

E s ta b e le c e  a s  d i re tr iz e s  
g e ra is  d a  V a ra

P re s id e  5 0 %  d o s  p ro c e sso s  
d is tr ib u íd o s  n a  V a ra

A u d iê n c ia s  d e  
In s tru ç ã o  e  J u lg a m e n to

D e s p a c h o s
J u iz  T i tu la r

D e c isõ e s
J u iz  T i tu la r

S e n te n ç a s
J u iz  T i tu la r  

Figura 7 -  Fluxograma das responsabilidades do magistrado titular 
(Fonte : elaboração própria) 

 

 

 

1.  Grande quantidade de processos ajuizados e em tramitação; 

2.  Falta de estrutura das varas de JEFs, quanto a recursos humanos; 

3.  Falta de peritos interessados; 

4.  Grande quantidade de processos nas Turmas Recursais; 

5.  Falta de estrutura das Turmas Recursais, quanto a recursos humanos. 

 
Quadro 5  - Principais dificuldades encontradas pelo juiz titular 

(Fonte : Elaboração própria) 
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1. Criação de mais varas de Juizados Especiais Federais Cíveis; 

2. Contratação de mais servidores; 

3. Estruturar mais o sistema de perícias; 

4. Maior acatamento pelo Poder Executivo e de seus órgãos das ordens 
judiciais, reconhecendo os seus erros, com o pagamento pela via 
administrativa; 

5. Maior realização de acordos, ampliando o espírito conciliador; 

6. Seguir o exemplo dos advogados da CAIXA e dos procuradores federais 
que atuam na defesa do INSS; 

7. Estruturar melhor as Turmas Recursais; 

8. Envolvimento dos dirigentes do Judiciário com a advocacia pública; 

9. Aproveitamento melhor da inexistência do duplo grau de jurisdição; 

10. Mudança da conduta da advocacia pública para não recorrer à-toa; 

11. Atermação com pessoas com conhecimento jurídico adequado; 

12. Utilização do processo decisório descentralizado para as outras varas; 

13. Informação aos Juízes da Execução dos valores oriundos de créditos 
judiciais depositados há muito tempo nos bancos oficiais, notadamente a 
CAIXA. 

 
Quadro 6  - Proposições de melhorias apresentadas pelo juiz titular 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

4.2.2 Juiz Federal Substituto 

 

 

  O magistrado federal substituto preside e julga os 50 (cinqüenta) por cento 

dos processos restantes distribuídos à vara. Tem também a responsabilidade de 

resolver as questões administrativas no impedimento do titular, mostrando que além 

do conhecimento jurídico o juiz não deve prescindir das questões gerenciais. 

 

  De acordo com Neto (2009), diante do sucesso difundido entre as pessoas do 

trabalho realizado nos JEFs, a maior responsabilidade do magistrado presidente de 
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processos eletrônicos é dar a celeridade que o jurisdicionado espera dos JEFs, 

correspondendo às expectativas da sociedade (informação verbal)17.  

 

  Entretanto, a grande quantidade de processos somada à enorme quantidade 

de audiências realizadas — a proporção é de 7 processos de audiências para 30/40 

processos normais numa tarde —, tem mostrado a necessidade urgente de se 

reestruturar os Juizados, principalmente no que concerne a recursos humanos.  

 

  De início, a secretaria pode minimizar o problema marcando as audiências 

quando for verificado criteriosamente que, se não houver o mencionado ato, não há 

como solucionar a lide.  

 

  Por outro lado, apesar de haver a expectativa de responder à sociedade no 

tempo suficiente que as partes esperam, a gestão da vara é responsabilidade que o 

magistrado delega parcialmente ao diretor de secretaria, o qual, dependendo da sua 

atuação, pode resolver 60/70% dos problemas administrativos que poderiam chegar 

ao juiz. 

 

  Além dos entraves já mencionados na marcha processual, a demora no 

julgamento pode ser causada pelo advogado quando confecciona de forma 

inadequada a petição inicial. 

 

Se uma ação é ajuizada sem os documentos instrutórios necessários, 

certamente irá gerar intimações para emenda à inicial, podendo originar até 

audiência para esclarecer o pedido da parte. 

 

Como o juizado é célere, muitos advogados lançam o petitório inicial sem a 

devida atenção, por saberem que todos os esforços serão envidados para o rápido 

julgamento do processo, sendo o juizado vítima do seu próprio sucesso.  

 

                                                 
17 Informação fornecida por NETO, José Moreira da Silva, em Recife, em 17 abr. 2009, 
durante entrevista para a presente pesquisa. 
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  Esse tipo de problema aumenta o volume de ações, porque o advogado não 

faz o devido filtro, pedindo tudo ou qualquer coisa, até gerando improcedência de 

plano com condenação em litigância de má-fé. 

 

  Assim, com os Juizados trabalhando com grandes quantidades de processos, 

conforme já citado, urge a criação de mais varas e a contratação de servidores para 

o enfrentamento dessa realidade.  

 

  Apenas três varas de juizados não são suficientes para a demanda que se 

tem em Recife, não tendo razão aquele que diz que só são demandas repetitivas. E 

mesmo as que são, demandam um tempo de trabalho para que as ações prossigam 

e cheguem ao seu término. 

 

  Com essa análise, Neto (2009) entende que a situação exige a 

conscientização por parte do TRF5 no sentido de estruturar melhor os JEFs, a 

despeito da cobrança por números que não geram qualidade (informação verbal)18. 

 

  Necessária, igualmente, a conscientização dos advogados, que pode ser por 

convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e TRF5 — Coordenação 

dos juizados —, mediante conversa institucional, para que se chegue a um 

consenso no sentido de preparar melhor as petições.  

 

  Se o trabalho desempenhado nos Juizados é dito como o futuro do PJ, a 

ordem do dia é aparelhar e estruturar mais cada vara, cada TR, com mais 

servidores, pois se o trabalho de pessoas distintas é feito pelas mesmas pessoas, 

nem uma nem outra vai conseguir a tão almejada efetividade na prestação 

jurisdicional. 

                                                 
18 NETO, passim. 
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  Resumindo, temos: 

 

J u iz  S u b s t i tu to

E stab e lec e  as  d ire tr iz es  
g e ra is  d a  V a ra , n o  

im p ed im en to  d o  J u iz  T itu la r

P res id e  5 0 %  d o s  p ro cesso s  
d is tr ib u íd o s  

n a  V a ra

D esp ac h o s

D e c isõ es

S e n ten ças

A u d iên c ia s  d e  
In s tru ç ão  e  J u lg am en to

 

 
Figura 8 -  Fluxograma das responsabilidades do magistrado substituto 

(Fonte : elaboração própria) 
 

 

1. Grande quantidade de processos; 

2. Grande quantidade de audiências realizadas; 

3. Conciliar o gerenciamento da vara com o julgamento dos processos; 

4. Demora do julgamento causada pelo advogado; 

5. Cultura que se formou, por parte de advogados, grandes escritórios que 
centralizam essas ações; 

6. Quedas freqüentes do link de informática; 

7. Atermação pode às vezes atrapalhar. 

 
Quadro 7  - Principais dificuldades encontradas pelo juiz substituto 

(Fonte : Elaboração própria) 
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1. Conscientização do TRF5 no sentido de estruturar e aparelhar melhor os 
Juizados Especiais Federais e as Turmas Recursais, principalmente 
quanto aos recursos humanos; 

2. Marcação de audiências de forma mais criteriosa; 

3. Conscientização dos advogados por meio de convênio com a OAB e a 
TRF5, para que, mediante conversa institucional, cheguem a um 
consenso no sentido de que sejam mais criteriosos com os ajuizamentos 
e na seleção de causas.  

 
Quadro 8  - Proposições de melhorias apresentadas pelo juiz substituto 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

4.2.3 Diretor de Secretaria 

 

 

  De acordo com Arruda (2009), o diretor de secretaria é o principal ponto de 

apoio do magistrado titular na gestão da vara. Entretanto, tal atribuição se divide em 

três vertentes, quais sejam: a) racionalização de rotinas (administrativas e 

processuais); b) delegação de atribuições; e c) mensuração desses dois aspectos 

anteriores (informação verbal)19. 

 

  Como os JEFs são palcos principalmente para causas de massa, a 

racionalização de rotinas torna-se imprescindível para a melhor utilização do tempo 

disponível. Desse modo, criar as matrizes de documentos na base de dados do 

Sistema Creta torna os arquivos disponíveis para qualquer servidor, além de 

contribuir para a minimização de equívocos e possíveis retrabalhos. 

 

  No que concerne à delegação de atribuições, tal ferramenta se mostra de 

grande utilidade na gestão da vara, vez que ninguém faz nada sozinho. O desafio 

está em encontrar o servidor certo para as tarefas, desenvolvendo potencialidades 

com constante treinamento. 

 

                                                 
19 Informação fornecida por ARRUDA, Rinaldo Severino de, em Recife, em 4 mar. 2009, 
durante entrevista para a presente pesquisa. 
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 Às vezes, a descentralização de atividades é demorada pela falta de pessoas 

que satisfaçam as expectativas, mas o verdadeiro desafio é encontrar a solução 

mais adequada para a melhor utilização dos recursos humanos existentes, com o 

devido registro aos magistrados da atuação dos servidores. Só dessa maneira pode 

sobrar mais tempo para que a direção pense em mudanças estruturais. 

 

 Ainda segundo Arruda (2009), nas responsabilidades de um diretor de 

secretaria também está a mensuração dos dois aspectos anteriores, o que é feito 

mediante a publicação semanal das estatísticas de desempenho da secretaria, 

comparando-as com os dados das outras duas varas da capital (informação 

verbal)20. 

 

  Desse modo, cada servidor sabe como está se saindo em relação ao seu 

próprio desempenho, em relação aos demais setores da 14ª vara, bem como diante 

dos demais cartórios. 

 

  Só com a delegação de competências o diretor de secretaria pode 

desempenhar melhor as suas atribuições diante da grande centralização de tarefas 

sob sua responsabilidade, muitas delas passadas pessoalmente pelos próprios 

magistrados, principalmente no contato com os outros servidores, órgãos externos, 

órgãos internos, partes, advogados, TRF5 etc. 

 

  Ademais, dependendo do juiz, atribuições originariamente afetas às 

assessorias transcendem os gabinetes e são direcionadas ao diretor, notadamente, 

a intermediação constante entre outras autoridades. 

 

  Do cerne da supracitada centralização, deriva o repassar das orientações dos 

magistrados a todos ao outros servidores da vara, mantendo o equilíbrio das 

atividades desempenhadas no cartório, como um todo. 

 

                                                 
20 ARRUDA, passim. 
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  Ressente-se a direção de secretaria da falta de sistema de apoio para as 

questões puramente administrativas, como serviços de arquivo, controle de férias e 

outras atividades de recursos humanos, confecção de expedientes urgentes etc. 

 

  Não se podendo destacar um servidor para tais tarefas, o problema é 

minimizado ou pelo próprio diretor, ou por um estagiário de nível médio que presta 

serviço voluntário na secretaria. 

 

  Embora não haja previsão para a reciclagem periódica de diretores, há a 

necessidade constante de se ter a visão administrativo-processual atualizada, diante 

das várias situações incidentais que ocorrem e que demandam solução imediata. 

 

  Muitas vezes o processo de aprendizagem pode até ter início, diante da gama 

de necessidades, entretanto, logo a continuidade das capacitações é esquecida no 

universo de outras questões julgadas mais importantes. 

 

  Quando há as poucas reuniões são direcionadas para todos os diretores, 

esquecendo a direção do Foro que os JEFs21 têm sistemas e especificidades 

diferenciadas das demais varas22, sendo importante ressaltar a necessidade de 

reuniões periódicas entre os gestores de Secretaria de Juizados. 

 

  No cenário da direção não poderia faltar a tão decantada escassez de 

servidores.   

 

  Na verdade, declara Arruda (2009), a 14ª Vara Federal/PE passou 

aproximadamente três anos com menos dois servidores e cerca de um ano e meio 

com menos três servidores, causando grande prejuízo ao desempenho de toda 

secretaria (informação verbal)23. 

                                                 
21 Utiliza o Sistema Virtual CRETA. 
22 Utilizam o Sistema de processos físicos - TEBAS. 
23 ARRUDA, passim. 
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  Esclarece, ainda, que cada JEF tem o acervo dez vezes maior do que as 

outras varas cíveis da capital, possuindo idêntica quantidade de servidores. 

 

  Reportando-se à utilização do Sistema Creta, Arruda (2009) reclama também 

das constantes inconsistências desse sistema virtual, salientando que, se o processo 

é eletrônico, problemas de freqüentes quedas de links24 não podem acontecer 

(informação verbal)25. 

 

  Por fim, destaca a distribuição inadequada de equipamentos, pois cada 

secretaria recebe a mesma quantidade de máquinas, independentemente de suas 

especificidades, sugerindo que vários scanners e impressoras poderiam ser 

substituídos por computadores, vez que a impressão de documentos pode atender a 

muitos usuários via rede, havendo a efetiva necessidade de redistribuição desse 

material de informática. 

 

  Em síntese, temos: 

 

Direção

M ensurar a racionalização e 
a delegação

Racionalizar as rotinas 
administrativas e processuais

Delegar atribuições

 
Figura 9  - Fluxograma da Direção da Vara 

(Fonte : elaboração própria) 
 

                                                 
24 Segundo o Dicionário Aurélio: [Ingl.; de hyper(text), ‘hipertexto’, + link, ‘elo, vínculo’.] 
Substantivo masculino. 1. Inform. Elo (4) de hipertexto. [F. red.: link.]. 
25 ARRUDA, Passim. 
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1. Centralização de múltiplas atribuições; 

2. Necessidade de intermediação constante entre magistrados e servidores; 

3. Necessidade constante da visão administrativa e processual atualizada; 

4. Carência de recursos humanos; 

5. Inconsistências constantes do Sistema CRETA; 

6. Distribuição inadequada de equipamentos. 

 
Quadro 9  - Principais dificuldades encontradas pela direção de secretaria 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

1. Desenvolvimento da descentralização efetiva, situando servidores 
eficientes; 

2. Serviço de apoio à Direção de Secretaria; 

3. Reciclagens periódicas para o Diretor de secretaria; 

4. Reuniões periódicas entre os Diretores de Secretaria de Varas de 
Juizados; 

5. Aumento de recursos humanos; 

6. Redistribuição efetiva de equipamentos. 

 
Quadro 10  - Proposições de melhorias apresentadas pela direção de secretaria 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

4.3 Mapeamento da Secretaria da Vara 

 

 

4.3.1 Assessorias 26 

 

 

  As assessorias são formadas por equipes de servidores e estagiários que 

auxiliam o trabalho dos magistrados titular e substituto nos seus respectivos 

gabinetes, no que se refere ao atendimento das partes, realização de audiências de 
                                                 
26 Informações fornecidas por JÚNIOR, Adalberto Pereira Gonçalves, em 4 mar. 2009; LIRA, 
Sílvia Letícia Macedo, em 27 fev. 2009, OLIVEIRA, Maria Angélica Azevedo de, 27 fev. 
2009; e SÁ, Paulo Everton Ferraz, em 27 fev. 2009, todos em Recife, durante entrevistas 
para a presente pesquisa. 
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instrução e julgamento, e minutas de despachos, decisões e sentenças. 

 

  A equipe do juiz titular é formada por três servidores e um estagiário. Já o juiz 

substituto é auxiliado por dois servidores e um estagiário. 

 

 Apesar de as equipes procurarem diversificar o campo de atuação, agindo no 

maior número de matérias possível, de um modo ou de outro existem as 

especializações e os assuntos mais familiares, como revisões de benefícios 

previdenciários, processos que envolvam perícias médicas, gratificações de 

servidores públicos, questões como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), poupança e de danos morais. 

 

 Muitas vezes há o consenso no sentido de que ambas as assessorias 

trabalhem num único assunto, como é o caso de aposentadoria por tempo especial, 

por ser mais complicada e demandar a análise criteriosa de períodos de trabalho em 

múltiplos documentos. 

 

 Por ocasião da presente pesquisa, o juiz titular, também membro de uma das 

Turmas Recursais, utilizava o trabalho dos seus assessores diretos de gabinete, 

acarretando atraso na tramitação dos processos para julgamento. 

 

  Por outro lado, esse atraso no andamento das ações, problema já delineado 

anteriormente, ocorre ainda pela grande quantidade de feitos enviados aos 

gabinetes, aliada à instrução processual inadequada, ou seja, petições confusas, 

mal confeccionadas, dados incompletos, notadamente quando os advogados ou a 

atermação não denominam corretamente os documentos anexados virtualmente. 

 

  A tudo isso se soma as ligações das partes autoras pedindo agilização no 

julgamento dos processos, a falta de treinamento dos servidores e a constante 

cobrança por números estatísticos. 

 

  Muito embora seja notória a consciência conciliatória dos procuradores 

federais que fazem a defesa do INSS, ainda pode ser observada resistência de 

alguns prepostos dessa autarquia para a realização de acordos. 
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  Em todo caso, o funcionário investido na função de assessor vai necessitar de 

muita concentração para desempenhar o seu trabalho, muito mais quando for para 

minutar despachos, decisões e sentenças, por haver a pesquisa de jurisprudência, 

doutrina e legislação.  

 

  Por um lado, constata-se que a maior interação com os demais setores da 

vara faria com que os processos conclusos para decisão já fossem enviados com 

uma primeira minuta, facilitando o trabalho dos assessores.  

 

  Por outra banda, a sistemática de triagem constante dos processos enviados 

para julgamento realizada no próprio gabinete, mostra maior economia de tempo se 

os casos mais simples são sentenciados imediatamente.  

 

  É ainda importante ressaltar que o acesso das partes e advogados às 

assessorias traz problemas que podem ser resolvidos com a interveniência inicial da 

secretaria. 

 

Qualquer idéia surgida no intuito de minimizar a quebra da concentração, bem 

como maximizar a análise de processos nos gabinetes é bem-vinda.  

 

  Apesar de o foco principal ser o direito previdenciário, os gabinetes lidam com 

questões múltiplas, não se podendo prescindir de treinamento para esses 

servidores. Nesse contexto, vislumbra-se o desenvolvimento constante da equipe de 

atermação. 

 

  Já em relação aos aspectos exógenos, talvez a divulgação de lista de 

verificação de documentos fosse um caminho para os advogados, principalmente os 

iniciantes, ajuizarem as ações de forma adequada, diminuindo as intimações para 

emendas à inicial. 
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  Em resumo, temos: 

 

 

Assessorias

Juiz Titular Juiz Substituto

Audiências
Atendimento às partes/advogados 
M inutas de despachos, decisões e 

sentenças

2 servidores
1 estagiário

Recepção dos processos 
da Secretaria

3 servidores
1 estagiário

 
Figura 10  - Fluxograma das assessorias dos magistrados 

(Fonte : elaboração própria) 
 

 

1. Grande quantidade de processos para julgamento; 

2. Processos instruídos de forma inadequada; 

3. Falta de denominação nos documentos anexados; 

4. Ligação das partes pedindo agilização no julgamento dos processos; 

5. Constante cobrança por números estatísticos; 

6. Falta de treinamento dos funcionários; 

7. Resistência de alguns prepostos do INSS para a realização de acordos. 

 
Quadro 11 - Principais dificuldades encontradas pelas Assessorias 

(Fonte : Elaboração própria) 
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1. Divulgação de chek list para o ajuizamento de ações; 

2. Maior interação com os demais setores da secretaria da vara; 

3. Preocupação maior da Secretaria no envio de processos para decisão; 

4. Treinamento constante da equipe de atermação; 

5. Mais treinamento para os servidores; 

6. Sistemática de triagem constante dos processos conclusos; 

7. Sentenciar mais rapidamente os casos simples; 

8. Acesso das partes e advogados às assessorias com triagem feita pela 
secretaria; 

 
Quadro 12 - Proposições de melhorias apresentadas pelas Assessorias 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

4.3.2 Oficiais de Justiça-Avaliadores 

 

 

 Os JEFs da capital pernambucana funcionam com a plataforma do sistema 

Creta, programa que tornou possível o ajuizamento de uma ação pela rede 

internacional de computadores, surgindo, desse modo, o processo eletrônico. 

 

  Dentro desse contexto, as intimações e citações das partes, mediante seus 

advogados e/ou procuradores devidamente cadastrados, também são realizadas 

pelo mencionado sistema, bastando, para tanto, comandos específicos da 

secretaria. 

 

  Entretanto, há inúmeras situações nas quais a intimação ou citação não pode 

feita pelo Creta, pelo simples motivo de não existir em sua base de dados as 

informações necessárias à concretização da diligência. 

 

  Para a resolução desses casos, três oficiais de justiça-avaliadores (OJA) 

entram em cena para cumprir as comunicações e ordens judiciais, funcionando 

como a extensão do braço do juiz. 
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  Embora cada JEF conte com a lotação de apenas um OJA, os três servidores 

atuam indistintamente para as três secretarias, como se pertencessem à uma 

pequena central de mandados. 

 

  Mediante a escala de plantões ordinários e extraordinários, cada OJA 

comparece um dia na semana para apanhar as diligências distribuídas sob sua 

responsabilidade. 

 

  Desse modo, confere a relação dos mandados a cumprir e inicia o trabalho de 

verificação, redistribuindo os mandados pelo seu zoneamento para poder otimizar as 

viagens. 

 

  Levando em consideração o trânsito caótico de Recife, a precariedade dos 

transportes públicos e diante dos obstáculos normais da imensa área geográfica é 

feito o plano de diligências, com a identificação das áreas comuns sem problemas e 

áreas de maior risco. 

 

  Assim, dentro de uma separação qualitativa, a reorganização dos mandados 

se processa primeiro por área geográfica, com a necessidade de realização de 

diligências preliminares, já que o OJA, muito embora possa excepcionalmente 

solicitar força policial, geralmente ele anda sozinho. Tais aspectos subjazem à 

ordem que o oficial deve cumprir. 

 

 Conforme Sarmento (2009), há localidades em Recife que são regiões 

perigosas por questões de drogas e violência, razão pela qual o OJA não pode 

cumprir diligências a qualquer momento, sendo conveniente cumprir tais mandados 

em horas mais cedo do dia (informação verbal)27. 

 

                                                 
27 Informação fornecida por SARMENTO, Antônio Natanael Martins, em Recife, em 9 mar. 
2009, durante entrevista para a presente pesquisa. 
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  Na verdade, em 2008, foi divulgado o Mapa da Violência dos Municípios 

Brasileiros28 o qual indica que, entre os 200 municípios com maior número de 

homicídios na população total em 2006, Recife aparece no lamentável 3º lugar. 

 

  Salienta, ainda, que, em geral, as pessoas não acolhem bem o OJA, havendo 

certa desconfiança, principalmente quando o expediente trata da divisão de pensão 

com litisconsorte (concubina, filhos de outro relacionamento etc.). 

 

  Esclarece que há grande diferença ao se cumprir diligências em repartições 

públicas, pois o tratamento é com alguém da área jurídica; muito diferente quando o 

caso é dirigido a uma pessoa física.  

 

  Levando-se em consideração que os JEFs atendem também às pessoas 

hipossuficientes, de pouca informação e conhecimento, cabe ao oficial não 

simplesmente entregar os papéis, ou fazer a citação ou intimação. Ele deve ter 

tranqüilidade, paciência e formas outras de lidar com as diversas situações que se 

apresentam, contornando os problemas ante o objetivo a cumprir que é finalizar a 

diligência determinada com sucesso. 

 

  Segundo Sarmento (2009), não são raras as vezes em que as pessoas 

pensam que o OJA é funcionário não da Justiça, mas da outra pessoa, da parte 

contrária, que está ali para prejudicar, sem contar as situações em que o destinatário 

da intimação ou citação se esconde por imaginar que à porta está alguém da Polícia 

Federal e não da Justiça Federal (informação verbal)29. 

 

  Sintetiza, então, que o trabalho do OJA não seria só receber os mandados, 

verificar a localização, a partir daí identificar essas áreas, verificar as áreas de risco 

e começar as diligências. 

 

  Antes de tudo, por representar o PJ nas ruas, seria desempenhar um papel 

didático, esclarecendo ao jurisdicionado o porquê de estar ali com aquele expediente 

                                                 
28 Dados mais detalhados disponíveis em: <http://www.forumseguranca.org.br/referencias 
/mapa-da-violencia-os -municipios-brasileiros>. Acesso em: 13 abr. 2009. 
29 SARMENTO, passim. 
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a cumprir, e só depois retornar à vara de origem para a certificação do resultado das 

diligências, se positivo ou negativo, e devolver os mandados, estando esgotada a 

função do OJA, ou seja, receber uma ordem e dar executoriedade a esse comando. 

 

  Por outro lado, enfatiza que o mundo de hoje sofreu profundas 

transformações, as quais não foram acompanhadas pelo desenvolvimento urbano.  

 

  Desse impasse advém: invasões desenfreadas, ruas que não constam dos 

catálogos nem dos mapas, nomes idênticos de logradouros em cinco ou seis bairros, 

numeração trocada e imprecisa colocada ao alvedrio dos moradores e falta de 

referências efetivas. 

 

  Se as prefeituras juntamente com as demais autoridades governamentais 

fizessem o levantamento de todas as ruas recadastrando-as com a ordenação dos 

números pares e ímpares talvez fosse uma boa ajuda para o cidadão poder se 

orientar na sua sede jurídica. 

 

  Enquanto essa reestruturação não ocorre, a utilização de aparelhos de GPS30 

em regime de comodato poderia ser uma primeira solução para o supracitado 

problema. 

 

  Andrade (2009) relata a aflição que advém desse cenário ante a violência 

urbana, vez que o trabalho do oficial de justiça-avaliador é voltado prioritariamente 

para a atividade externa (informação verbal)31. 

 

  Os outros servidores que desempenham suas funções dentro do prédio da 

JF, protegidos por todo o aparato judiciário, não percebem a verdadeira dimensão 

da falta de segurança que ronda a sociedade. 

 

  Nesse cenário, o espaço público-privado se confunde quando a maioria da 

população vive em favelas e morros com esgotos descobertos, crianças brincando 

                                                 
30 Global Positioning System ou Sistema de Posicionamento Global (tradução livre do autor). 
31 Informação fornecida por ANDRADE, Max Wallace Marques, em Recife, em 10 mar. 2009, 
durante entrevista para a presente pesquisa. 
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perto de fios partidos de energia elétrica ou tomando banho em esguichos de canos 

estourados da companhia de águas. Esses são geralmente os caminhos percorridos 

pelo oficial de justiça-avaliador para cumprir a sua missão.  

 

  Adverte Andrade (2009), acerca do problema de um OJA quando se depara 

com expedientes cujos nomes ou endereços estão errados, com indicações 

imprecisas ou incompletas, fazendo com que ele fique mais tempo do que o 

necessário, à mercê da violência urbana.  

 

  A única reflexão é que o referido expediente foi confeccionado por alguém 

que, embora na segurança do fórum, não teve a atenção que deveria ter (informação 

verbal)32. 

 

  Ou, ainda, quando o destino da diligência a cumprir é no interior do Estado, o 

OJA começa a pensar como a interiorização da JF, com a criação de novas varas, 

poderia trazer benefícios para toda a sociedade, pois faria o PJ mais presente 

quando o cidadão quisesse a apreciação de sua lide com o ente público federal.  

 

Daí a importância de maior interação com os demais setores da vara, para 

troca de idéias gerais, e adoção de pequenas providências, a cargo dos advogados, 

a exemplo de constar na petição inicial o endereço do réu/litisconsorte com pontos 

de referências, além da obrigatoriedade de complementar com números de 

telefones. 

 

  Melo (2009) lembra que do aumento da incidência do expediente denominado 

mandado de diligência, expediente utilizado para subsidiar o convencimento do 

julgador acerca do conjunto probatório que se mostrou insuficiente para a prolação 

da sentença. Nesses casos, o OJA atua como verdadeiro investigador à ordem do 

juiz (informação verbal)33. 

 

                                                 
32 ANDRADE, id. 
33 Informação fornecida por MELO, Taciana Alessandra Ribeiro, em Recife, em 28 mar. 
2009, durante entrevista para a presente pesquisa. 
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  Bem se vê que o OJA não tem um trabalho simples. Muitas vezes o 

cumprimento de um único mandado pode levar o dia inteiro, esgotando todas as 

possibilidades, inclusive com ferramentas extrajudiciais, tais como: consulta aos 

funcionários dos Correios, dos Centros de Distribuição Domiciliares (CDD), até 

mesmo o gerente da agência, sítios da rede internacional de computadores, 

telelistas, motoristas de táxi da área, armazéns de construção, vendedores de gás e 

de água e demais comerciantes da região, núcleo de saúde da família, e até 

serviços de moto-taxista, quando a diligência é no interior. 

 

  A partir de toda essa dinâmica, constata-se o sucesso incontestável da 

atuação dos Juizados diante da grande quantidade de processos julgados e do 

grande número de jurisdicionados atendidos mediante a informatização do processo. 

 

  Por outra banda, entende-se que o juiz deva ter a visão macro do processo, 

entretanto, sem esquecer que as questões ditas menores podem ter relevância no 

resultado do todo. 

 

  Assim, Andrade, Melo e Sarmento (2009), concluem que muitas diligências 

poderiam ser realizadas por e-mail, malotes e pelos Correios, tais como entrega de 

ofícios, mapas estatísticos ou mesmo até algumas citações e intimações de 

testemunhas da parte autora, pois pagar ½ diária a um OJA tão-somente para a 

condução de um expediente para ser cumprido no interior, notadamente quando 

existem outras maneiras, chega ser um verdadeiro despropósito (informação 

verbal)34. 

 

  Em nome dos princípios norteadores dos JEFs, se determinadas diligências 

fossem retiradas da responsabilidade do OJA, concentrando as suas atividades 

onde houvesse mais necessidade, segundo Andrade (2009), tanto a racionalidade 

como a economicidade ganhariam um salto de qualidade (informação verbal)35. 

                                                 
34 ANDRADE; MELO; e SARMENTO, passim. 
35 ANDRADE, passim. 
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  Sintetizando: 

 

O f i c i a i s  d e  J u s t i ç a
A v a l i a d o r e s

M a n d a d o s  d e  
c i t a ç ã o / i n t i m a ç ã o

O u t r a s  d i l i g ê n c i a sO f í c i o s

Á r e a s  d e  m e n o r  r i s c o

T r i a g e m

Á r e a s  d e  m a i o r  r i s c o

D i l i g ê n c i a s  p r e l i m i n a r e s

Á r e a  g e o g r á f i c a

C e r t i f i c a ç ã o  d a s  d i l i g ê n c i a s :
p o s i t i v a s / n e g a t i v a s

F i n a l i z a ç ã o  d a s  d i l i g ê n c i a s

S e p a r a ç ã o  q u a l i t a t i v a

M a n d a d o s  e s p e c i a i s

Á r e a s  d e  d i f í c i l  a c e s s o

Á r e a s  d e  f á c i l  a c e s s o

 
Figura 11  - Fluxograma dos oficiais de justiça-avaliadores 

(Fonte : elaboração própria) 
 

 

1. Aflição ante a falta de segurança, em face da violência urbana reinante; 

2. Localização dos endereços em bairros de periferia e em favelas; 

3. Colocação de nomes e endereços de forma incorreta nos expedientes; 

4. Cumprimento de diligências no interior do Estado; 

5. Trânsito caótico da Região Metropolitana do Recife; 

6. Urbanização desordenada e desenfreada; 

7. Precariedade dos transportes públicos. 

 
Quadro 13 -  Principais dificuldades encontradas pelos oficiais de justiça-avaliadores 

(Fonte : Elaboração própria) 
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1. Interiorização da Justiça Federal; 

2. Concentração das diligências onde houver mais necessidade; 

3. Maior integração entre os setores da Vara, para troca de idéias gerais do 
trabalho; 

4. Desenvolver gestões das autoridades judiciárias e executivas no sentido 
de levantar e regulamentar as placas de rua e regularizar a numeração 
das casas; 

5. Minimização dos expedientes nos JEFs, com a utilização dos Correios; 

6. Consecução de aparelhos GPS em regime de comodato; 

7. Maior atenção na grafia do nome e endereços dos destinatários das 
intimações, inclusive com números de telefones e pontos de referência. 

 
Quadro 14  - Proposições de melhorias apresentadas pelos oficiais de justiça-avaliadores 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

4.3.3 Seção de Análise e Andamento Processual - Set or de Análise de Inicial – 

Triagem 

 

 

 Nesta pesquisa observou-se que as ações mais comuns intentadas no JEF 

são contra o INSS, devendo ser frisado também que o significativo aumento do 

número de ações contra essa autarquia nos Juizados, começou a se verificar desde 

novembro de 2003, em face à enorme demanda por revisões dos benefícios pela 

aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM), de 39,67%, entre março 

de 1994 e fevereiro de 1997. São elas: 

 

Concessão de: 

 

- aposentadoria após conversão tempo de serviço especial em comum; 

- aposentadoria especial; 

- aposentadoria por idade; 

- aposentadoria por idade - segurado especial; 

- aposentadoria por invalidez; 

- aposentadoria por invalidez - segurado especial; 

- aposentadoria por invalidez - segurado especial com 25%; 
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- aposentadoria tempo de serviço atividade urbana; 

- aposentadoria tempo de serviço - segurado especial; 

- assistência permanente 25% (revisão); 

- auxílio-doença; 

- auxílio-doença - segurado especial; 

- auxílio reclusão; 

- auxílio reclusão - segurado especial; 

- benefício assistencial (LOAS) deficiente/idoso; 

- pensão por morte; 

- pensão por morte - companheiro(a); 

- pensão por morte - dependente designado; 

- pensão por morte - menor sob guarda; 

- pensão por morte - segurado especial; 

- salário-maternidade; 

- salário-maternidade - segurada especial; 

 

Conversão e averbação de tempo de serviço especial em comum; 

 

Restabelecimento de: 

 

- aposentadoria por invalidez; 

- aposentadoria por invalidez - segurado especial; 

- auxílio invalidez de militar; 

- auxílio-doença; 

- auxílio-doença - segurado especial; 

 

Revisão de: 

 

- benefício pela OTN/ORTN; 

- benefício pelas últimas contribuições; e 

 

Cobrança dos expurgos da caderneta de poupança - Planos Bresser e Verão. 
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  Na Triagem, os processos são analisados detidamente acerca da existência 

de não conformidades. Estando a petição inicial em termos, o processo segue em 

sua marcha processual. 

 

  Entretanto, estando jejuna a petição, a parte é intimada para emendá-la. 

Restando silente o interessado, segue o processo para julgamento sem mérito e o 

subseqüente arquivamento do feito. 

 

  Teoricamente, em todos os processos tem que haver citação para que o réu 

responda aos termos da ação, no prazo de 30 (trinta) dias.  

 

  Com base nos princípios que norteiam os Juizados, notadamente o da 

celeridade, dependendo do tipo de demanda, a contestação (resposta do réu) é 

depositada em Cartório, havendo, desse modo, uma grande economia de tempo e 

de custos operacionais. 

 

  Nas ações repetitivas envolvendo matéria exclusivamente de direito, a seção 

de análise e andamento processual da secretaria da 14ª Vara Federal/PE, nos casos 

elencados na Portaria n. 05/2009, mediante ato ordinatório, anexará contestações-

padrão já apresentadas pelos réus em processos semelhantes, independentemente 

da citação36 dos demandados para fins de contagem de prazo para apresentação da 

defesa, devendo fazer referência expressa aos termos do mencionado normativo, 

impulsionando o feito para a fase subseqüente. 

 

  De todo modo, em nome do princípio da descentralização do processo 

decisório, a seção de análise de inicial/triagem, ao receber o processo, analisa as 

questões de dependência, verificando se o processo tem algum vínculo anterior, e a 

competência federal. Estando corretos tais aspectos, segue o feito para a análise do 

pedido, conforme mostra a figura 12: 

 

                                                 
36 A citação dos réus, nesses casos, será feita tão-somente para fins informativos, sem 
prejuízo da análise das contestações individualmente apresentadas, desde que anteriores 
ao julgamento do feito. 
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Análise de Inicial 
Triagem

Distribuição automática Distribuição por dependência

Análise da prevenção

Análise da competência

Incorreta

Correta

Análise do pedido

Correta

Redistribuição livre

Incorreta
Sentença extintiva

Correta

Redistribuição por 
dependência

 
Figura 12 -  Fluxograma da análise de dependência e competência processuais 

(Fonte : elaboração própria) 
 

 

4.3.4 Análise do pedido 

 

 

  Na análise do pedido é o momento da conferência dos documentos 

instrutórios da petição inicial. Faltando um desses documentos, a parte autora é 

intimada a completar o conjunto probatório, sendo o processo extinto sem 

julgamento do mérito, se houver inércia do interessado. 

 

  Estando correta a petição, analisa-se o pedido que geralmente envolve: 

concessão restabelecimento e revisão de benefícios previdenciários; questões de 
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responsabilidade civil (danos morais e materiais), e outras demandas, como valores 

não pagos ou cobrados indevidamente por algum ente público federal, conforme 

delineado na figura 13, abaixo: 

 

Análise de In icial 
T riagem

Conferência da docum entação

Concessão de benefícios

Sentença extintiva

Não correção

Correta

Prosseguim ento da ação

Correção

Em enda da inicial

Incorreta

Análise do pedido

Revisão de benefícios

Responsabilidade civil

Outras dem andas

Processo sem  docum entação

 
Figura 13 -  Fluxograma da análise do pedido 

(Fonte : elaboração própria) 
 

 

4.3.5 Concessão de benefícios 

 

 

  A seguir, tem-se o mapeamento procedimental dos principais pedidos de 

concessão de benefícios previdenciários, na 14ª Vara Federal/PE, a saber: a) 
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benefício assistencial (LOAS): figura – 14; b) auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: figura – 15; c) pensão por morte: figura – 16; d) pensão por morte de filho 

maior inválido: figura – 17; e) aposentadoria por tempo de contribuição: figura – 18; f) 

aposentadoria por idade rural: figura – 19; e g) auxílio-reclusão e salário-

maternidade: figura – 20. 

 

 

 

Análise de Inicial 
Triagem

Concessão de benefícios

Citação do INSS

Benefício assistencial-LOAS

Perícia

Falta de incapacidade

Indeferimento administrativo

Audiência de 
conciliação

Falta dos outros
requisitos legais

Benefício cessado

Envio do processo 
administrativo pelas APS 

cadastradas

 
Figura 14  - Fluxograma da concessão de benefício assistencial - LOAS 

(Fonte : elaboração própria) 
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Análise de Inicial 
Triagem

Concessão de benefícios

Citação do INSS

Auxílio-doença 
Aposentadoria por invalidez

Perícia

Falta de incapacidade

Indeferimento administrativo

Assessoria

Falta da qualidade
de segurado

Benefício cessado

Envio do processo 
administrativo pelas APS 

cadastradas

Tempo entre o último vínculo 
e o indeferimento 

administrativo

Mais de 36 meses

Menos de 36 meses

 
Figura 15  - Fluxograma da concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 

(Fonte : elaboração própria) 
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Análise de Inicial 
Triagem

Concessão de benefícios

Citação do INSS

Pensão por morte

Falta de qualidade de 
dependente

Indeferimento administrativo

Assessoria

Falta da qualidade 
de segurado

Audiência de Instrução e 
Julgamento

Envio do processo 
administrativo pelas APS 

cadastradas

 
Figura 16  - Fluxograma da concessão de pensão por morte 

(Fonte : elaboração própria) 
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Análise de Inicial 
Triagem

Concessão de benefícios

Pensão por morte de
filho maior inválido

Falta de incapacidade

Indeferimento administrativo

Perícia

Envio do processo 
administrativo pelas APS 

cadastradas

 
Figura 17 -  Fluxograma da concessão de pensão por morte de filho maior inválido 

(Fonte : elaboração própria) 
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Análise de Inicial 
Triagem

Concessão de benefícios

Citação do INSS

Aposentadoria por tempo de 
contribuição

Falta de tempo de 
contribuição

Indeferimento administrativo

Assessoria

Não aplicação do fator 
previdenciário

Envio do processo 
administrativo pelas APS 

cadastradas

 
Figura 18  - Fluxograma da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição 

(Fonte : elaboração própria) 
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Análise de Inicial 
Triagem

Concessão de benefícios

Citação do INSS

Aposentadoria por idade rural

Falta dos requisitos legais

Indeferimento administrativo

Audiência de Instrução e 
Julgamento

 
Figura 19  - Fluxograma da concessão de aposentadoria por idade rural 

(Fonte : elaboração própria) 
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Análise de Inicial 
Triagem

Concessão de benefícios

Citação do INSS

Auxílio-reclusão
Salário-maternidade

Falta dos requisitos legais

Indeferimento administrativo

Assessoria
 

Figura 20  - Fluxograma da concessão de auxílio-reclusão e salário-maternidade 
(Fonte : elaboração própria) 
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4.3.6 Revisão de benefícios 

 

 

  No que se refere à revisão de benefícios previdenciários, temos as figuras 21 

e 22, a seguir: 

 

Análise de Inicial 
Triagem

Revisão de benefícios

Assessoria

Documentação necessária e 
parâmetros determinados pelos 

magistrados

Sim

Elaboração dos cálculos

Sentença extintiva ou 
improcedente

Contestação depositada em 
Cartório

Não

Sentença procedente, 
parcialmente procedente ou 

improcedente

 
Figura 21  - Fluxograma da revisão de benefícios previdenciários 

(Fonte : elaboração própria) 
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Análise de Inicial 
Triagem

Revisão de benefícios atípicos

Assessoria

Documentação necessária e 
parâmetros determinados pelos 

magistrados

Sim

Sentença extintiva ou 
improcedente

Não

Sentença procedente, 
parcialmente procedente ou 

improcedente

Citação do INSS

 
Figura 22  - Fluxograma da concessão de benefícios atípicos 

(Fonte : elaboração própria) 
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4.3.7 Responsabilidade civil 

 

 

Quando o pedido é de responsabilidade civil, que envolve danos morais e/ou 

materiais, o eixo procedimental está mostrado na figura 23: 

 

Análise de Inicial 
Triagem

Responsabilidade civil

Assessoria

Citação do réu

Não

Proposta de acordo

Não

Concordância com a proposta

Sim
Sim

Sentença homologatória

 
Figura 23  - Fluxograma das ações de responsabilidade civil 

(Fonte : elaboração própria) 
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4.3.8 Outras demandas 

 

 

  E, nas demandas gerais, o mapeamento pesquisado segue os passos da 

figura 24: 

 

Análise de Inicial 
Triagem

Outras demandas

Assessoria

Citação do réu

Não

Proposta de acordo

Não

Concordância com a proposta

Sim
Sim

Sentença homologatória

 
Figura 24  - Fluxograma das demandas gerais 

 (Fonte : elaboração própria) 

 

  É importante ressaltar que no universo das demandas ajuizadas nos JEFs, 

sempre haverá lugar para a conciliação, pois este é o verdadeiro espírito da lei n. 

10.259/2001, ou seja, diminuir a litigiosidade reinante no seio da sociedade. 
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  Após as entrevistas com os servidores37 da seção e análise de inicial/triagem, 

foram elencadas as dificuldades e proposições de melhorias, conforme os quadros 

18 e 19 seguintes: 

 

1. Endereços e telefones incorretos; 

2. Não atualização dos endereços e telefones em caso de mudança; 

3. Inicial temor das pessoas (Justiça Federal x Polícia Federal); 

4. Intimação de pessoas que moram em zona rural; 

5. Grande quantidade de processos ajuizados e outros tantos parados; 

6. Petições mal-elaboradas; 

7. Uso do tempo para a realização de emendas à inicial; 

8. Não cumprimento correto dos despachos de emenda à inicial, pelos 
advogados; 

9. Utilização de muito tempo na análise de documentos sem a devida 
denominação; 

10. Pouco contato entre a Secretaria e as Assessorias; 

11. Distância entre as Varas e os órgãos de apoio interno; 

12. Número reduzido de servidores e de estagiários. 

 
Quadro 15  - Principais dificuldades encontradas pelo Setor de Análise de Inicial – Triagem 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

1. Fixação de prazos para as pessoas que não tem advogado, moram na 
zona rural, ou que não tenham acesso a telefone passarem no 
atendimento e saberem do seu processo; 

2. Informação do endereço correto dos litisconsortes, inclusive telefone, se 
for possível; 

3. Criação de grupo itinerante de trabalho para agir nos setores que estão 
com sobrecarga; 

4. Trabalho de conscientização do advogado no ajuizamento das causas; 

5. Orientação para que os documentos anexados tenham uma 
denominação coerente; 

6. Adoção de medidas mais drásticas para aqueles advogados que 
insistirem no ajuizamento de ações que necessitem de reiteradas 
emendas; 

                                                 
37 Informações fornecidas por CARNEIRO, Jadjane Barbosa, em 19 fev. 2009; FREITAS, 
Breno César Freire de, em 16 fev. 2009; GALVÃO NETO, Denisar Santos, em 27 fev. 2009, 
e LUCENA, Armando Coelho de, em 17 fev. 2009, em Recife/PE, durante entrevistas para a 
presente pesquisa. 
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7. Estreitar o contato entre a secretaria e as assessorias; 

8. Intimação do autor de vários atos judiciais ao mesmo tempo; 

9. Divulgação de chek list para o ajuizamento de ações; 

10. Sistematizar a comunicação entre os órgãos internos de apoio às Varas; 

11. Redistribuição de servidores e de estagiários. 

 
Quadro 16  - Proposições de melhorias apresentadas pelo Setor de  

      Análise de Inicial – Triagem 
          (Fonte : Elaboração própria) 
 

 

4.3.9 Seção de Análise e Andamento Processual - Set or de Agendamento e 

Controle de Audiências 

 

 

  Na audiência, que pode acontecer com a ouvida da parte autora ou de 

testemunhas, estas trazidas, na maioria das vezes, independentemente de 

intimação, o magistrado, após ouvir os interessados em arquivo digital, pode prolatar 

a sentença, que, de preferência, deve ser líquida, e homologar acordos, neste caso, 

havendo o trânsito em julgado na mesma data. 

 

  A grande maioria das audiências se dá quando está formada a relação 

processual, ou seja, o réu já foi regularmente citado e a sua resposta — a 

contestação — já se encontra anexada ao processo. Os poucos casos nos quais 

ocorre o mencionado ato sem a peça contestatória ocorrem quando a triagem 

detecta a desnecessidade de perícia, oportunidade em que o próprio setor apraza a 

data da audiência, realiza o ato citatório e intima as partes da data do referido ato. 

 

  Dois tipos de audiência podem ocorrer durante a marcha processual: 

conciliação e de instrução e julgamento. Para se saber se o caso é conciliação há a 

análise acerca se a matéria envolvida está no rol daquelas passíveis de acordo. 

 

  Consultando-se os mapas estatísticos38 da 14ª Vara Federal/PE, verifica-se 

                                                 
38 Segundo dados estatísticos do TRF 5ª Região. Disponível em: <http://www.trf5.jus.br 
/content/view/279/ 335/>. Acesso em 13 mar. 2009. 
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que no período mar/jun/2009 foram realizadas 597 audiências de conciliação, ou 

seja, aproximadamente 149 desses atos por mês, sem haver necessidade de 

mutirão. 

 

  No que se refere às audiências de instrução e julgamento, tais atos são 

destinados aos casos de responsabilidade civil, benefícios de trabalhadores rurais e 

outros benefícios até assistenciais (LOAS), nos quais a autarquia previdenciária ou 

os demais réus permanecem irredutíveis em suas contestações. Nesses casos, 

agendar audiência de conciliação seria totalmente infrutífero. 

 

   De acordo com Silva (2009), muito embora exista um acervo muito grande de 

processos, não há grandes dificuldades no setor de audiências da 14ª Vara 

Federal/PE, vez que o sistema Creta oferece a segurança desejada para esse 

trabalho de agendamento cronológico diante da disponibilidade dos horários dos 

magistrados (informação verbal)39. Aquele que for responsável pelo setor deve ter 

atenção à disponibilidade da pauta dos juízes, pois ambos têm dias fixos na semana 

para a realização desses atos.  

 

  Os problemas incidentais que ainda surgem restringem-se a determinados 

bancos réus cujos setores jurídicos localizam-se fora do Estado, e, após a citação, 

não providenciam seus cadastramentos no banco de dados do sistema, dificultado 

dessa forma, o andamento do feito. 

 

  Desse modo, verificado que o processo está em condições de se marcar 

audiência, passa-se à análise do 1º critério que é o da prioridade determinado no art. 

7140, da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003. O próprio sistema Creta destaca, 

em cor chamativa, no painel do usuário, o nome da parte autora que está com esse 

privilégio. O 2º critério é o da antiguidade do processo, obedecendo-se à ordem de 

chegada do feito ao setor. 

 

                                                 
39 Informação fornecida por SILVA, Jaciel Marques da, em Recife, em 18 fev. 2009, durante 
entrevista para a presente pesquisa. 
40 Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na 
execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 
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  Assim, conciliando a prática forense com a operacionalidade do sistema, as 

pautas são preenchidas evitando-se que um processo mais recente tenha a 

audiência aprazada antes de outro mais antigo. Se isso ocorre e não foi detectada 

qualquer falha, a justificativa só pode ser processual, em nome do princípio da 

transparência. 

 

  Nos casos de não realização do ato, por conta de ausência da parte autora ou 

outro motivo sem justificativa, o juiz pode extinguir o feito sem julgamento do mérito. 

Entretanto, se não houve a correta intimação, ou por conta de alguma falha da 

secretaria, é dada a ordem de remarcação da audiência. 

 

  De todo modo, observa-se que o setor de audiências é aquele que está muito 

próximo do julgamento, vez que, seja pela conciliação, seja pela instrução e 

julgamento as partes são instadas à transação. Em resumo, constata-se a grande 

praticidade do sistema Creta, e que as audiências sempre focalizam a possibilidade 

de acordo. 

 

  Silva (2009) sugere que haja maior harmonização de prática processual entre 

o trabalho do oficial de justiça-avaliador e a secretaria no sentido de que o contato 

com os réus e/ou litisconsortes não seja superficial (informação verbal)41. 

 

  A título de exemplo, se um litisconsorte foi indicado, que mais dados sobre ele 

sejam inseridos nos expedientes, como endereços com pontos de referência, 

números de telefones para contato e até o n. de CPF. 

 

  Por fim, Silva (2009) ressalta o modo como o jurisdicionado deve olhar os 

Juizados. Não obstante a disseminação de que as ações nos Juizados são céleres e 

a prestação jurisdicional é efetiva, não deve ser esquecido que, por mais 

informalidade que haja, a segurança jurídica deve fazer prevalecer a obediência aos 

prazos e o cumprimento obrigatório de tudo aquilo que está contido na lei 

(informação verbal)42. 

 

                                                 
41 SILVA, passim. 
42 SILVA, id. 
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  Em síntese, temos: 

 

Agendamento e Controle de 
Audiências

Instrução e JulgamentoConciliação

Verificação e solução de 
pendências

Execução

Arquivo

Sentença improcedente

Sentença procedente ou 
parcialmente procedente

Com acordo

Sentença homologatória

Sem acordo

Trânsito em julgado

Recurso

Resignação/Apelo 
intempestivo

Irresignação 
tempestiva

 
Figura 25  - Fluxograma da Seção de Análise e Andamento Processual 

                    Setor de Agendamento e Controle de Audiências 
            (Fonte : elaboração própria) 
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1. Grande quantidade de processos para marcar audiências; 

2. Insucesso na intimação de alguns autores; 

3. Determinados bancos réus não se cadastram imediatamente no Sistema 
Creta 

 
Quadro 17  - Principais dificuldades encontradas pelo Setor de Agendamento e 

                                Controle de Audiências 
                       (Fonte : Elaboração própria) 
 

 

1. Complementar os endereços com números de telefone; 

2. Salientar a importância de ser informada a mudança de endereço e 
telefone; 

3. Esclarecer melhor os modos de atuação dos Juizados. 

 
Quadro 18  - Proposições de melhorias apresentadas pelo Setor de  

          Agendamento e Controle de Audiências 
      (Fonte : Elaboração própria) 

 

 

4.3.10 Conciliações 43 

 

 

No que concerne às conciliações, estas são realizadas por auxiliares do 

Juízo, selecionados por certame público. Embora não sejam remunerados, a função 

de conciliador conta como prática jurídica também para fins de concurso público. 

 

  Para os conciliadores, não deixa de ser uma forma de grande aprendizado, 

pois, numa agenda de 10 (dez) conciliações por dia, certamente muitas questões 

novas serão postas para serem resolvidas.  

 

  De todo modo, qualquer dúvida que surja poderá ser esclarecida tanto pelas 

assessorias bem como pelos próprios magistrados. 

 

                                                 
43 Para o presente estudo foram escolhidos os dois conciliadores mais antigos, e que 
estavam disponíveis na época da pesquisa, sendo um do juiz titular e outro do juiz 
substituto. 
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  Como a grande maioria dos processos refere-se a questões previdenciárias, 

apresenta-se o INSS como o grande demandado nas conciliações. Assim, surgem 

os conciliadores para tentar promover o entendimento entre o referido órgão 

previdenciário e a parte autora. 

 

  À audiência comparecem: o INSS representado pelo seu preposto; e a parte 

autora com o seu advogado ou acompanhado por um defensor público. 

 

  Havendo acordo, geralmente com a proposta entre 50 e 80% para o 

pagamento do valor de atrasados por RPV, e, ainda, o rateio da verba pericial, hoje 

em R$ 200,00, faz-se o termo de audiência e a minuta da sentença homologatória 

da transação. Se não houver acordo, é feito tão-somente o termo de audiência. 

 

  Quando o demandante tem advogado e este não comparece, mas o laudo é 

totalmente favorável à parte, a conciliação prossegue normalmente.  

 

  Entretanto, se for observado algum ponto que pode prejudicar o autor, o 

acordo não é realizado e o processo segue para o gabinete já com os depoimentos 

gravados em mídia digital, o que facilita, e muito, a decisão do juiz. 

 

  Se o magistrado observar que o processo ainda está carente de provas, 

determina o aprazamento de audiência de instrução e julgamento. 

 

  Segundo Pereira e Sousa (2009), alguns peritos não elaboram os seus laudos 

com o devido zelo. Muitos laudos são apresentados sem datas precisas, 

inconclusivos e o que é pior, sem constar a data do início da incapacidade (DII) do 

periciando (informação verbal)44. 

 

  Nos casos em que não há a DII, o preposto, irredutível, só vai apresentar 

qualquer proposta de acordo à parte autora, a maioria das vezes hipossuficiente, 

com pagamento de atrasados a partir da data da perícia, quando, em muitos casos, 

                                                 
44 Informação fornecida por PEREIRA, Maria Érica de Cássia da Silva; e SOUZA, Líbia 
Fabienne Oliveira Pinheiro de, em Recife, em 11 mai. 2009, durante entrevista para a 
presente pesquisa. 
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o demandante vem sofrendo com a enfermidade há muitos anos. 

 

  Outra questão detectada nas conciliações sobre os laudos é que 

determinados peritos não analisam o grau de escolaridade do periciando, quando o 

próprio processo oferece provas de que ele teve poucos anos de vida escolar, mora 

longe, em sítio de área rural, sendo dito pelo experto que o demandante poderia 

desempenhar a profissão de digitador, por exemplo. 

 

  Pereira e Sousa (2009) observam, também, que o tempo previsto para as 

audiências é muito reduzido, bem como a necessidade da presença constante de 

segurança, para acalmar os ânimos de alguma parte mais exaltada ou que 

apresente algum descontrole emocional (informação verbal)45. 

 

  Muito embora a função de conciliador esteja prevista no art. 18 da Lei n. 

10.259/2001, cujas atividades estão devidamente regulamentadas pela Resolução n. 

032, de 13 de novembro de 2008, do CJF, a atividade de conciliador é exercida a 

título gratuito, não havendo vínculo funcional, de qualquer natureza, sendo proibida 

qualquer espécie de remuneração, porém, sendo assegurados os direitos, 

prerrogativas e deveres previstos em lei. 

 

  Como forma de reconhecimento e valorização dessa atividade, o CJF 

recomenda aos TRF das 5 regiões brasileiras que atribua 0,5 (zero vírgula cinco) 

ponto aos candidatos que, ao se submeterem a concurso público para 

preenchimento de cargos da Justiça Federal, tiverem exercido, no mínimo por um 

ano, as atribuições de conciliador (CJF, 2008). 

 

  Por fim, Pereira e Sousa (2009), destacam que, apesar da valorização 

apresentada pela sobredita resolução, a atividade de conciliador poderia ser mais 

atrativa se houvesse a previsão de ajuda de custo, em face da existência dos ônus 

no trabalho exercido, tais como: indumentária compatível, locomoção, alimentação, 

dentre outros (informação verbal)46. 

 

                                                 
45 PEREIRA e SOUZA, passim. 
46 PEREIRA e SOUZA, id. 
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  Assim, temos: 

 

 

Audiência de Conciliação

Parte Autora

Tentativa de 
Conciliação

Réu

Frutífera

Conclusão ao 
Juiz

Infrutífera

Homologação 
do Acordo

Execução Sentença

Audiência de Instrução e 
Julgamento

Contra-razões

Sem recurso
Com recurso tempestivo

Remessa à Turma Recursal

 
Figura 26  - Fluxograma da Seção de Análise e Andamento Processual - Setor 

       de Agendamento e Controle de Audiências – Conciliações 
       (Fonte : elaboração própria) 
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1. Tempo reduzido para realização das audiências; 

2. Laudos periciais com dados inconclusivos e/ou incompletos; 

3. Necessidade de acesso aos Sistemas PLENUS e CNIS do INSS; 

4. Treinamento sistemático para os conciliadores; 

5. Falta de segurança nas salas de audiências; 

6. Inexistência de ajuda de custo para os conciliadores. 

 
Quadro 19  - Principais dificuldades encontradas pelos conciliadores 

(Fonte : Elaboração própria) 
 
 
 

1. Aumentar o tempo para a realização das audiências; 

2. Colocação de segurança nas salas de audiências; 

3. Mais treinamentos para os Conciliadores; 

4. Criação de ajuda de custo para os Conciliadores. 

5. Cobrar dos peritos a elaboração de laudos mais conclusivos, com 
especificação da data do início da enfermidade, e relacionando melhor o 
grau de instrução com a tarefa que a parte autora poderá realizar. 

 
Quadro 20  - Proposições de melhorias apresentadas pelos conciliadores 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

4.3.11 Seção de Análise e Andamento Processual - Se tor de Controle de 

Perícias  

 

 

Na Perícia, os processos chegam da triagem nos casos de benefícios 

previdenciários que necessitam de exame médico por experto, para subsidiar o 

convencimento do julgador. Geralmente são pedidos de auxílio-doença, 

aposentadoria por invalidez, ou LOAS e às vezes pensão por morte. 

 

Os processos já chegam com a indicação da enfermidade e separados por 

especialidade médica. Assim, antes da citação da autarquia previdenciária, marca-se 

a data da perícia, distribuindo-se os processos com os peritos cadastrados no 

sistema Creta, ficando o processo aguardando o laudo. 
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As perícias são marcadas levando-se em conta a localização da residência da 

parte autora. Se morar muito longe, a perícia é marcada para mais tarde; se for o 

contrário, o exame será agendado para data mais próxima. 

 

Havendo a indicação de mais de uma enfermidade, serão marcadas as duas 

perícias, e, dependendo da agenda do médico e do tipo da doença, o lapso temporal 

entre um exame e outro pode ser relativamente curto; 

 

Depois de marcadas as perícias, os profissionais são informados e a 

secretaria confecciona o ato ordinatório com todos os dados necessários à perícia, 

tais como: nome do médico, data e local do exame, sendo as partes intimadas de 

tudo isso, ficando o processo aguardando a entrega do laudo, dentro do prazo usual 

dado ao perito. 

 

Se a parte autora for assistida por advogado, este deverá imprimir o ato 

ordinatório e entregar ao seu cliente. Neste caso, as intimações serão feitas pelo 

sistema Creta. Se não for assistida por esse profissional, o contato será de 

responsabilidade da secretaria, que o fará por telefone ou carta com AR. 

 

Entretanto, representada ou não por advogado, se a parte comparecer ao 

JEF, o ato com os detalhes da perícia lhe será entregue, vez que funciona como 

encaminhamento do periciando ao exame médico.  

 

Nesse documento há várias perguntas que guiarão o trabalho do perito na 

confecção do laudo pericial, dividindo-se para dois tipos de pessoas: menores e 

maiores de 16 anos. 

 

As perguntas direcionadas para a pessoa menor de 16 anos não são focadas 

na incapacidade laborativa em si, mas em verificar se necessita ou não da presença 

permanente dos pais, para justificar a permanência de um deles em casa para 

acompanhar o(a) dependente. Já no caso de indivíduo maior de 16 anos, o foco é na 

avaliação da capacidade laborativa. 

 

  Sendo o laudo pericial favorável ou parcialmente favorável, o réu é citado dos 
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termos da ação, tendo o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar47. Dentro desse 

espaço de tempo, poderá contestar, alegando que a perícia foi inconclusiva, ou 

oferecer proposta de acordo, nos termos que achar convenientes. 

 

Oferecida proposta de acordo, é intimada a parte autora. Se houver 

concordância, o que ocorre na grande maioria das vezes, o processo segue para o 

juiz homologar a transação. Se a proposta não for satisfatória para o autor, o setor 

encaminha o processo para que seja marcada audiência de conciliação. 

 

Havendo acordo, o trânsito em julgado se dá na data da homologação judicial. 

Mas, julgado procedente o pedido, e ainda, havendo recurso, a questão será 

decidida na 2ª instância, aumentando o lapso temporal para o decisório se tornar 

irrecorrível. Porém, só depois disto acontecer é que poderá haver a satisfação da 

verba pericial, juntamente com o crédito do demandante. 

 

Entretanto, sendo o laudo desfavorável, segue o processo diretamente para o 

julgamento improcedente do pedido.  

 

  Neste caso, o procedimento administrativo para o adimplemento da verba 

pericial, hoje, no valor de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos), é 

feito imediatamente, e encaminhado à Secretaria Administrativa, para as 

providências de pagamento. Contudo, ainda são ouvidas reclamações quanto ao 

atraso no pagamento desses honorários, pela via administrativa. 

 

  Havendo ausência à perícia por motivo justificado, o setor apraza nova data 

para o exame. Em caso contrário, o processo é extinto sem exame do mérito. 

Ocorrendo o óbito da parte autora e depois de anexada a certidão, o processo segue 

para assessoria. Normalmente, há decisão para habilitar algum interessado. 

 

Quanto ao desempenho dos peritos, Varela (2009) destaca alguns requisitos 

que denotam se o profissional é merecedor da confiança do juízo, tais como: 

                                                 
47 Para evitar qualquer insurgência sobre o princípio do devido processo legal, o sistema 
Creta, em todas as intimações, adiciona ao prazo assinado, 10 (dez) dias, se a parte 
intimada, por qualquer motivo, não acessar o processo virtual. 
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elaboração de laudos coerentes e entregues dentro do prazo, acessibilidade, 

perguntas respondidas de forma clara, sem necessidade de complementações, 

dentre outros, são aspectos que afirmam o interesse do experto em auxiliar à Justiça 

(informação verbal)48. 

 

Para os peritos judiciais que costumam atrasar a entrega dos laudos, a 

primeira cobrança é pelo sistema Creta, por e-mail. Se não for atendida, a exigência 

passa a ser por telefone. A 3ª fase, que é difícil de acontecer, será a cobrança por 

meio de oficial de justiça-avaliador, situação em que pode ser condenado a pagar 

multa ou ser descredenciado do JEF. 

 

Na verdade, poucos são os peritos que trabalham bem, fazendo excelentes 

laudos, entregando-os no prazo. Há também insuficiência de expertos nas áreas de 

cardiologia, psiquiatria, ortopedia e neurologia, havendo marcação de perícias 

nessas especialidades para mais de três meses.  

 

Desse modo, a angústia de ver um processo parado por conta de terceiros 

mostra que o JEF não prescinde de descobrir novas maneiras de buscar mais 

profissionais médicos. 

 

 Dentro das múltiplas formas de angariar novos peritos, talvez uma maneira 

fosse oficiar ao Conselho Regional de Medicina, difundindo as necessidades dos 

JEFs e como são processadas as perícias judiciais.  

 

  A realização de perícias na sede dos JEFs — por enquanto já há uma perita 

judicial em atuação —, já foi excelente iniciativa, pois estreita o contato com a 

secretaria e facilita a vida da parte autora, por ser um endereço central e conhecido 

por todos. 

 

Segundo Aguiar (2009), a maioria absoluta das perícias é de cunho médico. 

Entretanto, lembra que o JEF deve estar preparado para atuar em qualquer caso 

                                                 
48 Informação fornecida por VARELA, Renata Uchoa de Medeiros, em Recife, em 12 fev. 
2009, durante entrevista para a presente pesquisa. 
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que seja necessário o exame técnico (informação verbal)49. 

 

Para ilustrar: 

 

Controle de Perícias

Análise do pedido

M arcação dos exam es

Intim ação das partes/ 
aguardar laudos

Recepção dos laudos

Problem a com  as partes

Proposta de acordo

Contestação

Sentença im procedente

C itação do INSS - 30 d

Laudo desfavorável

Laudo favorável e 
parcialm ente favorável

Aceitação

Não aceitação

Audiência de 
Conciliação

Sentença sem  m érito

Sentença hom ologatória

Não justificado

Substituição do perito

Problem a com  os peritos

Justificado

Pagam ento dos honorários 
periciais pela via adm inistrativa

Pagam ento dos honorários 
periciais por RPV

Cobrança/com plem entação 
do laudo

Sentença procedente ou 
parcialm ente procedente

 
Figura 27  - Fluxograma da Seção de Análise e Andamento Processual 

     Setor de Agendamento e Controle de Perícias 
 (Fonte : elaboração própria) 

                                                 
49 Informação fornecida por AGUIAR, Verônica Santos de, em Recife, em 17 fev. 2009, 
durante entrevista para a presente pesquisa. 
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1. Existência de poucos peritos que trabalhem bem; 

2. Carência de peritos de psiquiatria, cardiologia, ortopedia e neurologia; 

3. Atraso na entrega dos laudos – cobrança por várias vezes (e-mail, 
telefone e oficial de justiça-avaliador); 

4. Setor que depende da eficiência de terceiros; 

5. Eventuais reclamações de atrasos nos pagamentos dos honorários 
periciais; 

6. Elaboração de laudos inconclusivos e/ou incompletos. 

 
Quadro 21  - Principais dificuldades encontradas pelo Setor de Controle de Perícias 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

1. Aumentar o número de peritos instalados nos Juizados, principalmente 
profissionais da área de ortopedia, psiquiatria e cardiologia; 

2. Oficiar ao Conselho Regional de Medicina (CRM); 

3. Preparação do setor para a recepção de perícias não-médicas; 

4. Utilização efetiva do Sistema Creta; 

 
Quadro 22  - Proposições de melhorias apresentadas pelo Setor de Controle de Perícias 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

4.3.12 Seção de Cumprimento e Execução - Setor de E xpedição de RPVs - 

Setor de Cumprimento de Obrigações/Sentença 

 

 

A seção de cumprimento e execução da 14ª vara federal/PE é composta 

pelos setores de expedição de RPVs, e de cumprimento de obrigações e sentença, 

conforme a figura – 28, a seguir: 
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S e ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o  e  
E x p e d i ç ã o

S e t o r  d e  E x p e d i ç ã o  
d e  R P V s

S e t o r  d e  C u m p r i m e n t o  d e  
O b r i g a ç õ e s / S e n t e n ç a

E s t a g i á r i o s

 
Figura 28  - Fluxograma da Seção de Cumprimento e Execução 

(Fonte : elaboração própria) 

 

Chegando o processo à fase executória e nada havendo a executar, segue o 

feito ao arquivo virtual.  

 

D ev o lu ção  ao  Ju izad o  p ara  
ex ecu ção

H á o  q u e  ex ecu ta r? N ão

B a ix a  e  a rq u iv am en to
 

Figura 29  - Fluxograma de um processo sem ter o que executar 
(Fonte : elaboração própria) 

 

Entrementes, havendo algo a adimplir, verifica-se o tipo da obrigação imposta 

ao réu, que pode ser “de dar”, “de fazer” ou ambas.  

 

No caso de obrigação de fazer de cunho previdenciário, o processo segue 

virtualmente para o Posto Prisma do INSS, que tem o prazo de 60 (sessenta) dias 

para providenciar as concessões, revisões e restabelecimentos; e de 30 (trinta) dias, 

para os acordos.  
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D evolução ao Ju izado para 
execução

H á o que executar? S im

Q ual o  tipo de execução

O brigação de fazer, não fazer 
ou entrega de co isa certa

Intim ação v irtual do réu para o 
cum prim ento da obrigação

H ouve cum prim ento?

S im

Baixa e arquivam ento

N ão

A plicação de m ulta 
e nova in tim ação

 
Figura 30  - Fluxograma de execução de obrigação de fazer, não fazer 

       ou entrega de coisa certa (questão previdenciária) 
       (Fonte : elaboração própria) 

 

Há a análise dos casos de concessão de tutela antecipada — nos limites 

determinados na Portaria n. 03/2009, da 14ª Vara Federal/PE, que disciplina os 

pedidos de tutela de urgência —, quando o réu é obrigado a cumprir a obrigação 

antes do trânsito em julgado da sentença.  

 

Assim, sem prejuízo da fluência do prazo recursal, a parte autora tem o seu 

pedido atendido, nos moldes do art. 4º da Lei n. 10.25950, de 12 de julho de 2001, e 

do art. 27351 do CPC que é utilizado nos JEFs de forma subsidiária. 

                                                 
50 Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares 
no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação. 
51 Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 
convença da verossimilhança da alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994).  
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (Incluído pela Lei nº 
8.952, de 13.12.1994) 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do 
réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
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Quando a situação é contra a UF ou outro dos seus órgãos, excetuando o 

INSS (situação em que o processo é movimentado digitalmente para o Posto 

Prisma), o réu é apenas intimado virtualmente para o devido cumprimento da 

obrigação. 

 

No caso de obrigação de dar (pagar) de responsabilidade da UF e de suas 

autarquias, a Seção de Execução de Julgados providencia a Requisição de Pequeno 

Valor (RPV), até 60 salários-mínimos e o precatório se for acima desse valor. 

Devolução ao Juizado para 
execução

Há o que executar? Sim

Qual o tipo de execução

Obrigação de pagar quantia 
certa, até 60 SM

Expedição de ofício de 
requisição (RPV) ao 
Presidente do TRF5

Baixa e arquivamento

 
Figura 31  - Fluxograma de execução de obrigação de pagar quantia 

   certa até 60 salários-mínimos (RPV) 
   (Fonte : elaboração própria) 

                                                                                                                                                         
§ 1o Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do 
seu convencimento. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
§ 2o Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do 
provimento antecipado. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
§ 3o A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, 
as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4o e 5o, e 461-A. (Redação dada pela Lei nº 
10.444, de 7.5.2002) 
§ 4o A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão 
fundamentada. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
§ 5o Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento. 
(Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
§ 6o A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos 
cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 
7.5.2002) 
§ 7o Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, 
poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em 
caráter incidental do processo ajuizado. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002) 
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Devolução ao Juizado para 
execução

Há o que executar? Sim

Qual o tipo de execução

Obrigação de pagar quantia 
certa, superior a 60 SM

Expedição de ofício de 
requisição (precatório) ao 

Presidente do TRF5

Baixa e arquivamento

 
Figura 32  - Fluxograma de execução de obrigação de pagar quantia certa, 

             superior a 60  salários-mínimos (Precatório) 
          (Fonte : elaboração própria) 

 

Quando os ofícios requisitórios são validados, ou seja, assinados digitalmente 

pelos magistrados, concomitantemente os dados contidos nessas requisições são 

enviados eletronicamente ao TRF5, entretanto, ainda há a obrigatoriedade da 

posterior remessa desses documentos, de forma física, pelo malote institucional, 

para que sejam cadastrados e devidamente inscritos no orçamento da UF, sendo as 

RPVs pagas no prazo de 2 (dois) meses.  

 

Já os precatórios inscritos até 1º de julho, serão adimplidos até o final do 

exercício seguinte, nos termos do § 1º art. 100, da Constituição Federal. 

 

Muito embora a existência do aludido prazo legal de 60 (sessenta) dias, para 

RPVs, constata-se o pagamento dessa obrigação em prazo superior ao previsto 

tendo em vista a ocorrência de questões puramente operacionais ocorridas no 

percurso entre o JEF e o TRF5. 

 

Por conta do espírito conciliador irradiado pelo JEF e já absorvido pela 
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CAIXA, muito mais prático é o pagamento das obrigações impostas à referida 

empresa pública, principalmente pela descentralização do processo decisório, que 

corrobora o § 4º do art. 162, do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte: 

 

Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões 
interlocutórias e despachos. 
... 
§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 
obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício 
pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. 

 

  Como exemplo marcante e levado para os demais JEFs da capital e para 

alguns do interior, cita-se o caso de ajuizamento de ações buscando a condenação 

da CAIXA em danos morais e/ou materiais, ou em casos de cobrança dos expurgos 

inflacionários da poupança/FGTS. 

    

  Fora observado que, após a sentença procedente — com o devido 

arbitramento da indenização pelo magistrado —, e o respectivo trânsito em julgado 

desse decisório, a secretaria, obrigatoriamente, tinha que providenciar os seguintes 

atos, a seguir mapeados: a) confecção do alvará de levantamento (de papel 

controlado e numerado a ponto de ter que haver certidão se fosse cancelado), 

documento hábil a autorizar à parte vencedora o recebimento da indenização; b) 

rubrica de quem confeccionou o citado documento; c) conferência e assinatura do 

diretor de secretaria; d) envio do documento ao gabinete para a assinatura do juiz 

presidente do feito; e e) intimação da parte vencedora para receber o alvará. 

 

  Após uma reunião com o Setor Jurídico da CAIXA, que se fez acompanhar de 

uma representação dos gerentes envolvidos, chegou-se à conclusão de que se o 

Juiz já havia assinado a sentença e se esta já havia transitado em julgado, não 

haveria necessidade da expedição do aludido alvará — documento de numeração 

controlada, e de difícil manuseio na impressora —, ou de qualquer outro documento 

assinado pelo juiz, bastando um expediente com a chancela do diretor de secretaria. 

Nesse segundo mapeamento, sai de cena o alvará de levantamento e surge o ofício-

alvará. 
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  Essa simples mudança no procedimento diminuiu em muito o tempo para a 

satisfação da obrigação de pagar imposta no julgado. 

 

  Numa outra reunião, a parceria evoluiu para o 3º mapeamento, oportunidade 

em que se verificou a desnecessidade do ofício-alvará, bastando, tão-somente, a 

confecção — autorizada por portaria do juiz da vara —, de um ato ordinatório, o qual 

poderia ser feito e assinado por qualquer servidor ou estagiário que estivesse no 

atendimento e/ou balcão, e entregue ao autor ou ao seu advogado devidamente 

identificado e qualificado nos autos, desde que acompanhado da cópia da sentença 

e guia de depósito anteriormente ofertada pela CAIXA. 

 

  Com esse mapeamento, foram abolidos os alvarás de levantamento, os 

ofícios-alvarás e todos os procedimentos a eles inerentes, graças a uma idéia 

surgida no dia-a-dia laboral, em ambiente de descentralização do processo 

decisório.  

 

   Na esteira desse raciocínio, e diante de tantas idéias inovadoras com as quais 

estão sendo obtidos excelentes resultados, o procedimento pode evoluir, se, no 

próprio corpo da sentença, houver a ordem para que o valor da indenização seja 

depositado em conta, de forma desbloqueada, à disposição da parte vencedora da 

demanda, após o trânsito em julgado. 

 

 Embora de maneira ainda tímida em relação a outros réus, a atual 

aproximação com a CAIXA e, principalmente com o INSS, certamente só traz 

benefícios à prestação jurisdicional desenvolvida nos juizados. 

 

 Ora, se por um lado, o exemplo descrito acima aponta mudanças 

consideráveis nas questões inerentes à decisão, por outro, também revelam a 

consecução de resultados positivos por conta da possibilidade de maior interação 

com os demandados. 

 

 No caso do INSS, há uma servidora da autarquia instalada dentro da 

secretaria, representando o posto de serviços denominado Prisma, cujo objetivo é 
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atender, com exclusividade, aos comandos judiciais de revisão e/ou implantação de 

benefícios previdenciários.  

 

  Na verdade, a vantagem da existência de uma célula executória do INSS 

dentro da vara, pode ser vista até na questão tempo. Dependendo da situação, 

dúvidas, valores bloqueados, transferências de benefícios, ou mesmo as 

concessões e/ou revisões podem, a depender da estrutura da demanda, ser 

resolvidas no mesmo dia. 

 

No que se refere aos Correios, embora sendo autarquia especial, os casos 

contra si estão também sendo resolvidos com a expedição de ato ordinatório, 

simplificando bastante a execução. 

D e v o lu ç ã o  a o  J u iz a d o  p a ra  
e x e c u ç ã o

H á  o  q u e  e x e c u ta r? S im

Q u a l o  t ip o  d e  e x e c u ç ã o

O b r ig a ç ã o  d e  p a g a r  q u a n t ia  
c e r ta , a té  6 0  S M

In t im a ç ã o  v ir tu a l d o  ré u  p a ra  o  
c u m p r im e n to  d a  o b r ig a ç ã o , n o  

p ra z o  d e  6 0  d ia s

H o u v e  c u m p r im e n to ?

S im

B a ix a  e  a rq u iv a m e n to

N ã o

A p l ic a ç ã o  d e  m u lta  
e  n o v a  in t im a ç ã o

 
Figura 33  - Fluxograma de execução de obrigação de pagar quantia certa 

    até 60 salários-mínimos (Caixa, Correios e outros réus) 
    (Fonte : elaboração própria) 

 

Ocorrendo o efetivo cumprimento das obrigações impostas ao devedor, segue 

o processo ao arquivo virtual, sem prejuízo de ser, a qualquer tempo, desarquivado 



 132 

de ofício, ou a requerimento de quaisquer das partes, caso haja alguma insurgência. 

 

1. Escassez de servidores e de estagiários; 

2. Distanciamento entre a vara e a administração do sistema Creta; 

3. Insuficiente maneabilidade com as ferramentas do sistema Creta; 

4. Pouco contato com as assessorias; 

5. Ausência do espírito conciliador da UF e de alguns de seus órgãos; 

6. Muito tempo entre a confecção da RPV e a seu cadastramento no TRF5; 

7. Dispêndio de tempo para autuação de RPVs; 

8. Falta do sistema de informações por telefone. 

 
Quadro 23  - Principais dificuldades encontradas pela Seção de Cumprimento e Execução52 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

1. Constante preocupação na simplificação dos atos processuais 

2. Criação de instruções facilitadoras, tipo portaria etc.; 

3. Confecção das RPVs ao longo da instrução processual; 

4. Alocação de mais recursos humanos para a seção; 

5. Treinamento sistemático para os novos servidores e estagiários; 

6. Procurar conscientizar a União e os seus órgãos a terem mais espírito 
conciliador; 

7. Maior utilização de decisões paradigmas; 

8. Maior maneabilidade com as ferramentas do Sistema Creta; 

9. Esforço na manutenção das parcerias existentes com o INSS e a CAIXA. 

10. Diminuição do lapso temporal entre a confecção da RPV e o seu 
cadastramento pelo TRF5; 

11. Desnecessidade da autuação das RPVs; 

12. Criação de um sistema de informação processual por telefone, tipo 0800. 

 
Quadro 24  - Proposições de melhorias apresentadas pela Seção de Cumprimento e Execução53 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

                                                 
52 Informações fornecidas por MOTA, Sérgio Cabral, em Recife, em 9 fev. 2009, durante 
entrevista para a presente pesquisa. 
53 MOTA, id. 
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4.3.13 Estagiários 

 

 

  O estágio de estudantes, no plano geral, é regido pela Lei n. 11.788, de 25 de 

setembro de 2008. Já no âmbito do CJF e da Justiça Federal de primeiro e segundo 

graus, obedece aos preceitos da Resolução n. 39, de 12 de dezembro de 2008, do 

Conselho de Justiça Federal. 

 

  Por sua vez, os contratos de estágio não remunerado, partindo dos 

pressupostas da supracitada resolução, são orientados pela Portaria n. 146/2009-

DF, de 1º de abril de 2009, modificada pelo art. 1º da Portaria n.º 162/2009-DF, de 

16 de abril de 2009, e pela Portaria n. 187/2009-DF, de 29 de abril de 2009, 

expedidas pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco. 

 

  Em resumo, os estagiários remunerados passam por uma seleção pública e 

os aprovados, dentro da rígida classificação, têm a carga de 20 horas semanais e 

recebem a bolsa equivalente a 1 ½ salário-mínimo, cabendo à 14ª Vara Federal/PE 

o total de seis. 

 

  Já os estagiários não-remunerados e os prestadores de serviços voluntários 

de 2º grau recebem tão-somente o auxílio-transporte referente aos dias efetivamente 

trabalhados. 

 

  Por conta de convênios firmados entre a JFPE, o TRF5 e escolas da rede 

pública, alunos oriundos dessas instituições de ensino prestam serviços voluntários 

nas varas federais, onde se ambientam com atividades afetas à seara jurídica. 

 

  A grande verdade é que a escassez de servidores é suprida pelo trabalho 

desses estudantes. E não rara é a vez de se encontrar um estagiário tão competente 

quanto qualquer funcionário concursado.  

 

  De uma forma ou de outra, apesar de não se ter ainda uma maneira 

institucional de quantificar o trabalho executado por esses auxiliares, estágios na 14ª 
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Vara Federal/PE atendem plenamente ao contido no art. 2º da aludida resolução, a 

seguir transcrito: 

 

... Art. 2º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva propiciar 
ao estudante que esteja freqüentando curso vinculado ao 
ensino público e particular, oficial e reconhecido, a 
complementação de ensino e aprendizagem profissional, 
social e cultural, podendo ser remunerado ou não na hipótese 
de estágio de nível superior.  

 

  Dentro do programa da pesquisa, foram selecionadas duas estagiárias 

remuneradas do total de seis, sendo escolhidas as estudantes de contratos mais 

antigos, uma lotada no gabinete e outra desempenhando suas atividades na 

secretaria da vara. 

 

  Como fruto das entrevistas, pôde-se fazer o seguinte resumo: 

 

 

1. Expectativa de iniciante; 

2. Estrutura deficiente de acomodação e de material para os estagiários no 
gabinete; 

3. Escassez de estagiários nas assessorias; 

4. Tempo reduzido de contato com os assessores; 

5. Pressão por produtividade; 

6. Mínimo contato do estagiário do gabinete com os outros setores da 
secretaria; 

7. Insuficiente treinamento para estagiários; 

8. Falta de rodízio entre os diversos setores da vara, inclusive no 
atendimento. 

 
Quadro 25  - Principais dificuldades encontradas pelos estagiários54 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

 

                                                 
54 Informações fornecidas por CHAGAS, Clarissa Vilaça, em 13 abr. 2009; e MELO, Nara 
Sandrelle Silva de, em 30 mar. 2009, em Recife, durante entrevistas para a presente 
pesquisa. 
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1. Melhorar a estrutura de acomodação e de material para os estagiários no 
Gabinete; 

2. Aumentar o número de estagiários nas assessorias; 

3. Sistematizar o contato com os assessores; 

4. Aumentar o contato do estagiário do gabinete com os outros setores da 
secretaria; 

5. Sistematizar constante treinamento para estagiários; 

6. Lançar maiores desafios para os estagiários 

7. Criação de sistema de rodízio entre os diversos setores da vara, inclusive 
o atendimento. 

 
Quadro 26  - Proposições de melhorias apresentadas pelos estagiários55 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

 

Estagiários

Voluntários

3 Prestadores de serviços

2 Estagiários

4 Estagiários

Remunerados

Prestador de serviços 
voluntários - 2º Grau

Nível Superior

Gabinete dos juízes

3 Estagiários

Secretaria

 
Figura 34  - Fluxograma dos Estagiários 

 (Fonte : elaboração própria) 

 

                                                 
55 CHAGAS e MELO, id. 
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4.3.14 Atendimento 

 

 

Distribuída a ação, os interessados, além de poderem consultar o andamento 

do seu processo pela rede mundial de computadores, podem comparecer ao 

atendimento da vara, na sede dos Juizados, ressaltando-se que a prestação desse 

serviço foi regulamentada pela Portaria n. 003 de 11 de março de 2008, da 14ª Vara 

Federal/PE, havendo, portanto, três tipos de atendimento: geral, particularizado e 

nos gabinetes. 

 

O geral é feito de forma humanizada no Posto Avançado da 14ª Vara 

Federal/PE, no térreo do Fórum, facilitando a vida daqueles com dificuldades de 

locomoção. 

 

O particularizado é feito no 7º andar na secretaria da vara, para situações que 

não puderem ser resolvidas no térreo.  

 

O atendimento nos gabinetes é reservado às partes que desejam falar com os 

magistrados, o que é feito por intermédios dos assessores. 

 

Atendimento

Geral Particularizado Gabinetes

 
Figura 35  - Fluxograma do Atendimento 

 (Fonte : elaboração própria) 
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Figura 36  - Atendimento geral da 14ª Vara Federal/PE (térreo) 

(Fonte : elaboração própria) 

 

 

 
Figura 37  - Atendimento particularizado da 14ª Vara Federal/PE (7º andar) 

(Fonte : elaboração própria) 
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Figura 38  - Atendimento no gabinete do Juiz Titular da 14ª Vara Federal/PE (8º andar) 

(Fonte : elaboração própria) 

 

 
Figura 39  - Atendimento no gabinete do Juiz Substituto da 14ª Vara Federal/PE (8º andar) 

(Fonte : elaboração própria) 
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  Muito embora a Portaria n. 003/2008 oriente de forma exaustiva como se 

deva proceder no atendimento às pessoas que procuram informações sobre seus 

processos, o fato de lidar com as diferenças individuais gera a necessidade de 

preparação psicológica para essa prestação de serviços. 

 

  O servidor imbuído nessa função, principalmente nos JEFs, deve entender 

que quanto mais humanizado e equilibrado ele for menos desgaste terá no seu ofício 

de prestar a melhor informação possível a pessoas que pouco entendem o rito 

processual. 

 

  Daí a importância de se tomar providências para resolver o problema 

apresentado e não simplesmente anotá-lo, sendo necessária a uniformização da 

maneira de atender às pessoas que comparecem à Vara. 

 

  É bem verdade que muitas vezes o servidor que está na linha de frente se 

depara com um indivíduo que visivelmente tem problemas neurológicos ou até 

psiquiátricos, que insiste em saber do seu processo, apesar de ser assistido por 

advogado. Ou anciãos que procuram o atendimento em face de questões 

previdenciárias, tipo revisões de benefícios que foram difundidas pela imprensa. 

 

 Em todos esses casos o servidor-atendente tem que está preparado. Seria 

uma maneira de evitar o desgaste natural gerado no atendimento a manutenção de 

um maior sistema de rodízio entre servidores e estagiários remunerados, com 

eventual reforço a esse serviço com mais um servidor/estagiário nos dias de maior 

afluxo de pessoas. 

 

  Outra idéia seria a criação de um setor específico de atendimento, 

complementado por um sistema de contato por telefone, tipo 0800. 

 

  Por fim, Arruda (2009), entende que o horário de atendimento deve ser 

reestruturado, sendo contraproducente o horário das 8 às 16 horas. É certo que o PJ 

deve ter as suas portas abertas à sociedade o mais possível.  Mas o que se 

percebe é a coincidência do horário de atendimento com o horário de funcionamento 
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da vara (informação verbal)56. Assim, como fica o serviço interno? As atividades da 

secretaria não se resumem no atendimento ao público.  

 

  Sugere, portanto, Arruda (2009) que o horário de atendimento ao público seja 

menor, tipo das 8 às 12 ou 13 horas, embora o expediente interno seja prolongado 

até às 16 horas (informação verbal)57. Assim, em linhas gerais, temos: 

 

1. Necessidade de preparação psicológica para lidar com vários tipos de 
pessoas; 

2. Falta de rodízio de estagiários para o trabalho não se tornar desgastante 
e cansativo; 

3. Insistência da parte autora de saber do processo, apesar de ser assistida 
por advogado; 

4. Necessidade de se fazer entender pelas pessoas leigas; 

5. Acesso das pessoas aos seus próprios advogados; 

6. Afluxo de pessoas que querem tomar conhecimento sobre questões 
previdenciárias difundidas na imprensa. 

 
Quadro 27  - Principais dificuldades encontradas pelo Atendimento 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

 

1. Tomar providências para resolver o problema e não simplesmente anotá-
lo; 

2. Maior rodízio de estagiários no atendimento; 

3. Uniformização da maneira de atender às pessoas que comparecem à 
Vara; 

4. Compromisso de prestar a melhor informação possível; 

5. Criação de um setor específico de Atendimento; 

6. Reestruturação do horário de atendimento; 

7. Eventual apoio nos dias de maior afluxo de pessoas no atendimento; 

8. Criação de um sistema de atendimento por telefone, tipo 0800. 

9. Atendimento mais humanizado e equilibrado; 

 
Quadro 28  - Proposições de melhorias apresentadas para o Atendimento 

(Fonte : Elaboração própria) 
 

                                                 
56 ARRUDA, passim. 
57 ARRUDA, passim. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

 A primeira suposição a ser verificada refere-se à identificação de dificuldades, 

mediante o mapeamento dos fluxos de trabalho, que possam repercutir na qualidade 

dos serviços jurisdicionais prestados à população pela 14ª Vara Federal/PE. 

 

Suposição 1:  O mapeamento do conjunto de práticas procedimentais dos diversos 

setores da 14ª Vara Federal/PE identifica  dificuldades que repercutem na qualidade 

dos serviços jurisdicionais prestados à população. 

 

  Conforme a figura 2, abaixo, 82 foram as dificuldades apresentadas pelos 

entrevistados, mas destacaram-se algumas surgidas com mais freqüência ou que 

foram julgadas mais relevantes.  

 

Tabela 2  – Compilação das principais dificuldades pelos respondentes 
     no desempenhar das suas atribuições 

 

Entrevistas Principais 
dificuldades 

 Juiz Titular 5 
 Juiz Substituto 7 
 Direção da Secretaria 6 
 Assessorias 7 
 Oficiais de Justiça-Avaliadores 7 
 Seção de Análise e Andamento Processual 
  Setor de Análise Inicial/Triagem 

12 
— 

  Setor de Agendamento e Controle de 
Audiências 

3 

  Setor de Controle de Perícias 7 
 Conciliação 6 
 Seção de Cumprimento e Expedição 
  Setor de Expedição de RPVs 
  Setor de Cumprimento de 

Obrigações/Sentenças 

8 
— 
— 

 Estagiários 8 
 Atendimento 6 

TOTAL 82 
                

 (Fonte: elaboração própria) 
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  Já a suposição 2, trata da difusão de proposições de melhorias que o 

mapeamento de processos pode oportunizar: 

 

Suposição 2:  O mapeamento do conjunto de práticas procedimentais dos diversos 

setores da 14ª Vara Federal/PE oportuniza  a difusão de proposições de melhoria 

que aperfeiçoa a qualidade dos serviços jurisdicionais prestados à população. 

 

 Conforme a figura 3, abaixo, 88 foram as proposições de melhorias 

apresentadas pelos entrevistados, caracterizando o nítido objetivo de contribuir para 

a solução dos possíveis problemas ou desajustes enfrentados no desenvolvimento 

das atividades da 14ª Vara Federal/PE. 

 

Tabela 3  – Compilação das proposições e melhorias apresentadas pelos  
     respondentes no desempenhar das suas atribuições 

 

 Entrevistas Proposições 
de 

melhorias 
 Juiz Titular 13 
 Juiz Substituto 3 
 Direção da Secretaria 6 
 Assessorias 8 
 Oficiais de Justiça-Avaliadores 7 
 Seção de Análise e Andamento Processual 
  Setor de Análise Inicial/Triagem 

11 
— 

  Setor de Agendamento e Controle de 
Audiências 

3 

  Setor de Controle de Perícias 4 
 Conciliação 5 
 Seção de Cumprimento e Expedição 
  Setor de Expedição de RPVs 
  Setor de Cumprimento de 

Obrigações/Sentenças 

12 
— 
— 

 Estagiários 7 
 Atendimento 9 

TOTAL 88 
              

(Fonte: elaboração própria) 
 

 Do ponto de vista metodológico, dentre muitos aspectos percebidos durante o 

desenvolvimento da pesquisa, destaca-se principalmente a inter-relação entre as 
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suposições 1 e 2, pois, muitas das vezes que havia a indicação de uma dificuldade, 

ato seguinte surgia a proposição da respectiva melhoria. 

 

  Por outro lado, deve ser ressaltado que a ordenação dessas dificuldades (S1) 

e proposições de melhorias (S2) não corresponde, necessariamente, a uma 

gradação valorativa, mas apenas a uma separação para melhor encadeamento da 

exposição. 

 

  No ambiente gerencial, a tônica foi como administrar um grande acervo de 

processos em tramitação, com poucos servidores nas varas e nas turmas recursais. 

Inevitável, portanto, reestruturar os JEFs, com a criação de mais varas e contratação 

de novos servidores. 

 

  Também teve destaque a falta de peritos interessados, talvez pelos eventuais 

atrasos nos pagamentos dos honorários periciais. Firmar convênios com órgãos 

públicos da área médica, reorganizar a dotação orçamentária, enfim, tornar mais 

atrativa a perícia judicial seria parte das soluções. 

 

 Dentro dos princípios norteadores dos JEFs, a União Federal poderia acatar 

mais as ordens judiciais, reconhecendo o erro administrativo e estender para casos 

semelhantes o direito reconhecido em sentença. Com o subseqüente pagamento 

pela via administrativa, não haveria repetição de indébito e seria evitado o 

ajuizamento de milhares de processos com a mesma finalidade.  

 

  Impõe-se, por conseguinte, a mudança da conduta da advocacia pública, com 

a ampliação da consciência do espírito conciliador, a exemplo do INSS e da CAIXA, 

que utilizam bem a Lei n. 10.259/2001, procurando sempre apresentar propostas de 

acordo para a solução do litígio. 

 

  O elevado número de audiências a aprazar demonstra que a secretaria da 

vara deve ser mais criteriosa na marcação desses atos, pois a análise mais detida 

de um processo pode eliminar esse trabalho desnecessário, principalmente num 

cenário de racionalidade de recursos materiais e humanos. 
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  Ressente-se da cultura que se formou na mentalidade de determinados 

advogados, os quais ajuízam demandas em grande quantidade, mas sem observar 

as condições da ação, não instruindo o processo adequadamente, gerando o 

retrabalho para si e mais confecção de atos pela secretaria, e, ainda, grande demora 

do julgamento do feito. Os dirigentes do Judiciário em conjunto com a OAB poderiam 

interferir positivamente nesse contexto. 

 

  Outra situação mencionada foi a falta de confiabilidade do sistema Creta, em 

determinados momentos, em face das inconsistências parciais ou totais da rede de 

informática, ora por problemas internos, ora por questões externas, num cenário 

onde a plataforma de trabalho é totalmente digital. Em suma, se o sistema não 

funciona, não há como trabalhar. 

 

  As assessorias dos magistrados poderiam desenvolver melhor as suas 

atividades se não houvesse o peso constante da cobrança por números estatísticos. 

Em resumo, ficam no seguinte dilema: poucos servidores, muitos processos, 

pressão da Corregedoria por resultados. 

 

  Por outro lado, esses servidores carecem de maior treinamento e atualização, 

tendo em vista a multiplicidade de casos que chegam para análise e julgamento. 

 

  Na secretaria, os oficiais de justiça-avaliadores depuseram acerca da aflição 

sentida no seu ofício diário, ante a falta de segurança oriunda da violência urbana 

reinante, em nada comparável ao ambiente de trabalho no interior do Fórum, 

aduzindo quão árdua é a tarefa de cumprir diligências em bairros de periferia, nos 

morros e nas favelas. 

 

  Advertem para a colocação de nomes e endereços de forma incorreta nos 

expedientes confeccionados pela secretaria, sendo de muita importância a maior 

integração entre todos os setores da vara. 

 

  Acreditam que a utilização do oficial de justiça-avaliador tão-somente para a 

entrega de expedientes em órgãos públicos pode ser minimizada com a utilização do 

serviço de malote institucional, dos Correios ou até por e-mail.  
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Lembram que há diligência que pode durar um dia inteiro, notadamente 

quando a missão é para o interior do Estado, urgindo a interiorização mais ampla da 

Justiça Federal. 

 

  A seção de triagem e o setor de audiências apontaram aspectos da intimação 

das partes, principalmente quando: não há atualização dos endereços e telefones 

em caso de mudanças, o intimando/citando reside na zona rural, ou quando o réu é 

banco com sede em outro Estado, cuja demora no cadastramento inibe a celeridade 

processual. 

 

  Chamam a atenção para o pouco contato entre a secretaria e as assessorias, 

bem como para a distância existente entre a vara e os órgãos de apoio interno, tais 

como a contadoria, por exemplo. Reuniões periódicas poderiam suprir essa lacuna. 

 

  Insistem que a criação de um grupo itinerante de trabalho pode melhorar o 

desempenho da vara vez que atenderia às sobrecargas eventuais de determinados 

setores. 

 

  Os conciliadores refutam o tempo disponível para as audiências e esclarecem 

que os laudos periciais de alguns peritos são elaborados com dados inconclusivos 

e/ou incompletos, não constando a data do início da incapacidade58 ou dados mais 

analíticos acerca da vida escolar do periciando, em confronto com a sua capacidade 

laborativa. 

 

  Lamentam a carência de treinamento sistemático e da manutenção de 

segurança nas salas de audiência. Destacam a falta de maior valorização da função 

conciliatória, por não haver qualquer previsão de ajuda de custo, apesar dos ônus 

despendidos para o exercício dessas atividades. 

 

  O setor de perícia pontuou a existência de poucos peritos que trabalhem bem 

e a carência desses profissionais nas especialidades, cardiologia, psiquiatria, 
                                                 
58 Fator de imenso prejuízo para a parte autora, pois, em caso de propositura de acordo pelo 
INSS, independentemente da época do início da enfermidade do demandante, o pagamento 
dos atrasados é proposto tão-somente a contar da data da perícia, ou seja, data bem 
posterior, reduzindo, sensivelmente, o valor dos atrasados. 
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neurologia e ortopedia. Objetiva-se ampliar a quantidade de peritos judiciais com a 

busca sistemática em outros órgãos públicos, ou por intermédio de convite direto. 

 

  A seção de cumprimento e execução deixa clara a preocupação constante na 

simplificação dos atos processuais, no contexto da descentralização do processo 

decisório. 

 

  Destaca o distanciamento entre a vara e a administração do sistema Creta, o 

que acarreta insuficiente maneabilidade com as ferramentas desse sistema, as quais 

poderiam ser disponibilizadas de forma mais direta e descomplicada. 

 

  Observa a ausência do espírito conciliador da União Federal e de muitos dos 

seus órgãos, o que depõe contra os princípios basilares dos JEFs. 

 

  Evidencia o grande lapso temporal entre a confecção de requisições de 

pagamento (RPV/precatório) e o seu registro no TRF5, bem como a desnecessidade 

da autuação e subseqüente remessa desses requisitórios (fisicamente) à 2ª 

instância, tendo em vista que, em momento anterior, os dados são enviados 

eletronicamente àquela Corte, quando da validação desses expedientes pelos 

magistrados. 

 

  Instam a criação de uma central de informações, tipo 0800, para o 

atendimento das partes acerca do andamento processual. 

 

  Quanto aos estagiários, ressalta-se a escassez desses estudantes nas 

assessorias, insuficiente treinamento e falta de rodízio deles entre os diversos 

setores da vara, inclusive no atendimento, aspectos que podem ser facilmente 

resolvidos com simples reestruturação. 

 

 No tocante ao atendimento, como a grande maioria dos servidores e 

estagiários da vara está na escala do posto avançado, no térreo do Fórum, o ponto 

alto das dificuldades apontadas em confronto com as proposições de melhorias 

apresentadas foi a necessidade do preparo psicológico para lidar com os vários tipos 

de pessoas que comparecem à secretaria do JEF. 
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 De todo o exposto, após a reflexão sobre o desdobramento das 82 

dificuldades apontadas e das 88 proposições de melhorias apresentadas pelos 

respondentes, pode-se considerar que as suposições 1 (S1) e 2 (S2) foram  

confirmadas , demonstrando que os integrantes da 14ª Vara Federal/PE estão 

sensíveis, com suas crenças e opiniões, à viabilidade de se implementar no 

mencionado JEF, estratégias metodológicas que permitam a geração de mudanças 

qualitativas relevantes na prestação dos serviços jurisdicionais. 

 

 Por fim, a terceira suposição a ser testada refere-se à redução do índice de 

retrabalho, mediante o mapeamento dos fluxos de trabalho dos serviços 

jurisdicionais prestados à população pela 14ª Vara Federal/PE. 

 

Suposição 3:  O mapeamento do conjunto de práticas procedimentais dos diversos 

setores da 14ª Vara Federal/PE reduz  o índice de retrabalho dos serviços 

jurisdicionais prestados à população. 

 

Sabe-se que o retrabalho é um desperdício que causa interrupção na 

produtividade, em face da utilização de tempo extra para a resolução desse 

problema. Durante a realização desta pesquisa, pôde ser constatada a redução de 

retrabalho com o mapeamento de uma dos procedimentos processuais 

desenvolvidos na seção de execução, a seguir descrito: 

 

Obrigação de pagar imposta à Caixa Econômica Federal, com valores 

depositados à ordem do Juízo da Execução do julgado. 

 

1º Mapeamento de processos: a) confecção do alvará de levantamento (de 

papel controlado e numerado a ponto de ter que haver certidão se fosse cancelado), 

documento hábil a autorizar à parte vencedora o recebimento da indenização; b) 

rubrica de quem confeccionou o citado documento; c) conferência e assinatura do 

diretor de secretaria; d) envio do documento ao gabinete para a assinatura do juiz 

presidente do feito; e e) intimação da parte vencedora para receber o alvará. 
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2º Mapeamento de processos: a) confecção de ofício-alvará assinado tão-

somente pelo diretor de secretaria; e b) intimação da parte vencedora para receber o 

alvará. 

 

3º Mapeamento de processos: a) confecção de ato ordinatório assinado por 

qualquer servidor ou estagiário que esteja no atendimento; e b) intimação das partes 

acerca do arquivamento do processo. 

 

  Com isso foram abolidos os alvarás de levantamento, os ofícios-alvarás, os 

procedimentos a eles inerentes e todos os subseqüentes retrabalhos porventura 

surgidos, em decorrência do mapeamento de uma das atividades do setor. 

 

  Assim, os resultados deste estudo indicam que a suposição 3 (S3) foi 

confirmada parcialmente , já que, em função do tempo disponível, pôde ser 

constatada tão-somente em um dos setores da 14ª Vara Federal/PE. 

 

 

5.1 Recomendações e sugestões 

 

 

  Retomando-se à democratização do acesso à justiça, justificativa mestra 

desta pesquisa e após a análise em profundidade da 14ª Vara Federal/PE, crê-se 

que o Poder Judiciário age com grande acerto ao investir na instituição denominada 

Juizado Especial Federal Cível. 

 

  Por sua vez, observa-se que os magistrados, diretor, demais servidores e 

estagiários da 14ª Vara Federal/PE, apesar das dificuldades enfrentadas, têm a 

nítida intenção de prestar o serviço jurisdicional da forma mais efetiva possível. 

 

  Recomenda-se, para a manutenção de tão importante trabalho, que o 

mapeamento de processos saia deste papel e seja implementado no dia-a-dia da 

vara, mediante a participação de toda a equipe envolvida. 
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  Mais e mais entrevistas e reuniões de esclarecimentos devem ser realizadas 

com o objetivo de se compreender como funciona o mapeamento, quais seus pontos 

fortes e fracos, e, acima de tudo, deve-se publicar os resultados atingidos, à medida 

que eles forem sendo atingidos. A integração da equipe é fator decisivo para a 

superação de qualquer desafio. 

 

  Recomenda-se, também, que a consciência do espírito conciliador seja uma 

constante preocupação das autoridades judiciárias, com vistas a minimizar a 

litigiosidade existente no Brasil. Por outro lado, sabe-se que o estudo científico em 

determinada temática pode ser vastamente explorado, mas nunca pode ser 

esgotado.  

 

  Assim, diante da abertura a grandes possibilidades de estudos subseqüentes, 

aprofundando-se mais a questão em análise, sugere-se a investigação de fatores 

outros que possam ter influência neste processo, tais como: fatores sociológicos, os 

organizacionais, os comportamentais e os motivacionais, no sentido de que surjam 

mais contribuições relevantes para o estudo. 

 

  Por fim, no intuito de dar continuidade às pesquisas sobre o tema, sugere-se 

para estudos futuros: 

 

a) identificar os fatores econômicos e sociais que promovem ou dificultam o 

ajuizamento de ações nos juizados especiais federais cíveis;  

 

b) analisar como as redes sociais criadas dentro dos diferentes grupos 

desses juizados influenciam os operadores do direito em suas atividades 

estratégicas e/ou operacionais; e  

 

c) replicar esses estudos em outros juizados, em diferentes regiões e setores 

para efeito de comparação de resultados.  
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APÊNDICE 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública pa ra o 

Desenvolvimento do Nordeste – MPANE – Turma VI  

Gestão na Administração Pública: Mapeamento do conj unto de práticas 

procedimentais de Juizados Especiais Federais Cívei s — Estudo de Caso 

da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambu co  

Valdir Soares Fernando  

 

Questionário 
 

Nome:  
  

Cargo:  Data:  Vara:  
 

I - Níveis gerenciais (Magistrados e Direção) 

Por favor, responda: 

1. No aspecto gerencial, qual o caminho procedimental das ações intentadas 
nesta 14ª Vara Federal? 

2. Quais os principais problemas enfrentados no decorrer desse caminho 
procedimental? 

3. Quais as proposições de melhoria que poderiam ser dadas para mitigar os 
problemas encontrados?  

II - Níveis operacionais (Demais seções) 

Por favor, responda: 

1. No que concerne às operações executadas, qual o caminho procedimental 
das ações recebidas no seu setor? 

2. Quais os principais problemas enfrentados no decorrer desse caminho 
procedimental? 

3. Quais as proposições de melhoria que poderiam ser dadas para mitigar os 
problemas encontrados? 


