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RESUMO 

Objetiva-se com esta pesquisa estudar o papel do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região no processo de construção da cidadania, identificando-se iniciativas que, 

implementadas, possam contribuir para o fomento do processo de cidadania no 

ambiente em que está inserido. Ancorado nos preceitos trazidos pela Constituição 

Federal de 1988, que inclui a cidadania como um dos seus princípios fundamentais, 

o TRF5, além de sua função de julgar causas em que tenham interesse a União e  

empresas públicas federais, desenvolve projetos que buscam a superação do 

panorama nordestino e propicia a aproximação do Poder Judiciário à sociedade. 

Nesse contexto, buscou-se conhecer, em outras instituições congêneres, programas 

que contemplassem o crescimento do cidadão com destaque para as ações já 

experimentadas pelos tribunais localizados em Brasília: Supremo Tribunal Federal, 

Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da Primeira Região, todos 

objetos da pesquisa. As iniciativas desses tribunais federais harmonizam-se às 

necessidades das comunidades constituintes de suas jurisdições e alinham-se aos 

atuais conceitos de Administração Pública que envolvem a vertente gerencial e 

societal em um modelo de administração preocupada com a transparência na gestão 

da coisa pública e mais permeável à participação popular. A pesquisa de campo é 

qualitativa e realizou estudos do tipo exploratório e descritivo. Associadas aos 

objetivos, foram realizadas entrevistas, in loco, com diversos servidores das quatro 

instituições (STF, STJ, TRF1 e TRF5) visando compreender os caminhos adotados 

pelos tribunais com vista à aproximação com a sociedade. O Superior Tribunal de 

Justiça se destaca por ter institucionalizado um maior número de ações de estímulo 

à cidadania. Embora o TRF5, dada as suas limitações de ordem operacional, ainda 

não tenha alcançado o momento da institucionalização de suas ações cidadãs, suas 

iniciativas na esfera da responsabilidade social contribuem para o empoderamento 

da sociedade, entretanto, seu contributo à efetiva e célere prestação jurisdicional 

tem maior alcance e impacto entre os jurisdicionados. Por derradeiro, o trabalho não 

tem a pretensão de esgotar o assunto, entretanto almeja que outros estudiosos 

procurem melhor entender o serviço prestado pelos Tribunais Regionais Federais. 

Palavras-chave: cidadania, responsabilidade social, empoderamento.  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this research was to study the role of the Federal Regional Court of the 

5th Region in the construction of citizenship, identifying initiatives that, if 

implemented, could contribute to the promotion of citizenship in the environment in 

which it is inserted. Anchored to the precepts brought by the Federal Constitution of 

1988, which includes citizenship as one of its fundamental principles, the TRF5, 

besides its function to judge the issues in which the Federal Government and federal 

public companies are part, develops projects which aim to overcome the problems 

faced by the Northeastern Region and thus bring Judicial courts and society close 

together.  In this context, it was tried to get in contact with programs that promoted 

the citizenship, focusing on actions that had already been implemented by the courts 

located in Brasilia: Federal Supreme Court, Superior Court of Justice and Federal 

Regional Court of the First Region, all of them objects of this research. These 

initiatives harmonize to the needs of their constituent communities and line up to the 

current concepts of public administration, that involve management and societal 

aspects in a model of administration concerned with transparency in the 

management of public affairs and more permeable to popular participation. The field 

research is qualitative and was conducted by using the exploratory and descriptive 

types. Associated to the goals, trying to understand the actions adopted by the courts 

to get closer to the society, interviews were conducted, in loco, with several public 

servants that worked for the four institutions (STF, STJ, TRF1 and TRF5). The 

Superior Court of Justice stands out for having institutionalized a greater number of 

actions to stimulate citizenship. Although the TRF5 has not reached the moment of 

the institutionalization of its actions to promote citizenship, given the limits of 

operational order, its initiatives, in the sphere of social responsability, contribute to 

the empowerment of society, however, their contribution to the effective and fast legal 

service have greater reach and impact to those under its jurisdiction. Last, this work 

does not intend to exhaust the subject, however it aims other scholars may 

understand better the importance of the services provided by the federal regional 

courts. 

Key-words : citizenship, social responsibility, empowerment.  
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INTRODUÇÃO  

 

Preliminarmente esta pesquisa objetivava estudar o papel do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região no processo de construção da cidadania, procurando 

identificar quais iniciativas poderiam ser implementadas para a instrumentalização 

das pessoas da Região Nordeste com fito de incentivá-las à atuação na esfera 

pública, como sujeitos de direitos e deveres.  

Essa preocupação surgiu alicerçada pelas disposições da Constituição 

Federal de 1988 que atribuiu novas tarefas ao Estado, trazendo consigo um 

programa para a ação pública com destaque para o alcance da Justiça, Igualdade e 

Bem-Estar Social, cenário em que foram criados os Tribunais Regionais Federais, 

como órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Com isso, a nova legislação alargou 

sobremaneira o quadro das garantias individuais e coletivas, com destaque para o 

exercício da cidadania , além disso, inevitavelmente, convocou o Poder Judiciário, 

inclusive o TRF5, a uma intensa atuação na solução de conflitos, intervindo em 

casos que denunciam o deficit na implementação de políticas públicas em nosso 

país.  

Oportuno ambientar o contexto para a realização desse trabalho ao tempo em 

que se faz a apresentação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 

 A partir na nova ordem constitucional, o Brasil mudou e, com ele, o Poder 

Judiciário, no intuito de atender às exigências da realidade social, mormente aquela 

que aflorou após a queda do regime autoritário, caracterizada pelo fenômeno da 

demanda reprimida, mudanças essas que foram acontecendo no interior do 

organismo social e que induziram a necessidade de renovação das estruturas do 

Poder Judiciário (RIBEIRO, 2000). Então, como adequação da ordem jurídica às 

alterações sócio-políticas, chegou-se à criação e à definição de competência dos 

atuais Tribunais Regionais Federais1, como consequência do desmembramento do 

extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR, por cinco regiões brasileiras. 

                                                 
1 CF arts. 92, 94, 105, 106 e 107. 
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É explícita a preocupação dos constituintes com os direitos dos cidadãos os 

quais foram abordados em vários momentos do texto constitucional2 e, em especial, 

no Título I, que trata dos Princípios Fundamentais, como assim disposto: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I – a soberania 

II – a cidadania 

III – a dignidade da pessoa humana 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

V – o pluralismo político 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição. 

 

O TRF5, incrustado na Região Nordeste, uma das mais carentes do Estado 

brasileiro, ciente de sua função de julgar causas em que haja o interesse da União, 

entidades autárquicas ou empresas públicas federais, na condição de autoras ou 

rés, assistentes ou opoentes, além de outras, previstas nos artigos 108 e 109 da 

Constituição Federal de 1988, foi chamado a exercer uma outra atividade como 

instituição judiciária federal.  

Assim, a instituição judiciária passou a ter como meta buscar a superação do 

panorama nordestino, ou seja, fomentar o processo da cidadania no ambiente em 

que atua, e contribuir para que o Poder Judiciário aproxime-se de sua vocação de 

imprimir cidadania no seio da sociedade, fazendo da Justiça uma ferramenta de 

pacificação e consolidando, junto ao povo, os valores da Carta de 1988. 

Sendo a construção da cidadania um processo que pressupõe o direito à 

educação, à igualdade, à liberdade, à vida, alcançando o desenvolvimento 

econômico, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região não poderia ficar alheio a esse 

tema devendo, como instituição pública federal, ser parte ativa do fomento desse 

                                                 
2 CF arts. 1º, 5º, LXXI, LXXVII, 22, XII, 62, § 1º, I e II e 205. 
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processo. Assim, esse órgão deve descobrir meios de colaborar para que os 

cidadãos nordestinos venham a ser sabedores de seus direitos, dando início a um 

processo que, como desdobramento, os fará conscientes dos seus deveres. Direitos 

prestigiados desencadeiam o reconhecimento do indivíduo enquanto cidadão.   

 

 

 
Figura 1 
Ed. Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Recife-PE 

 
Fonte: sítio do TRF da 5ª Região - www.trf5.jus.br 

 

A Corte de Justiça Federal, com sede em Recife, é instalada no Ed. Djaci 

Falcão, no Bairro do Recife Antigo, Av. Martin Luther King s/n, e representa o 

Segundo Grau de Jurisdição. É composta por 15 (quinze) desembargadores federais 

e 702 (setecentos e dois) servidores e, em sua estrutura de julgamento, conta com o 

Pleno, onde atuam todos os desembargadores federais do Tribunal, o Conselho de 

Administração, com 9 (nove) membros e 4 (quatro) Turmas de Julgamento, cada 
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qual com a participação de 3 (três) desembargadores federais. Tem jurisdição sobre 

a maioria dos estados da Região Nordeste (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe) onde atua a Justiça Federal de Primeiro Grau em 

suas respectivas Seções Judiciárias. Os demais Estados da Região (Maranhão, 

Piauí e Bahia) integram a Justiça Federal da Primeira Região, com sede em Brasília 

– DF (RELATÓRIO DE GESTÃO – 2005-2007). 

Figura 2: Mapa da jurisdição do TRF5 

 

Fonte: sítio do TRF5  

Feita essa demonstração do que é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 

observado o ambiente em que está inserido esse órgão do Poder Judiciário Federal, 

na Região Nordeste Brasil e considerando que o tema cidadania vem permeando as 

subsequentes Administrações da instituição federal, desde sua instalação, em 1989, 

surgiu então a indagação motivadora da pesquisa: Como, efetivamente, o TRF5 
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contribui para a cidadania e o que os outros tribunais fazem nessa direção que 

pudesse servir de exemplo a ser seguido na 5ª Região? 

Procurando essas respostas, foram realizadas buscas na internet nos sítios 

dos diversos Tribunais espalhados pelo país, além de consultas aos diretores do 

TRF5 que, devido à natureza das atividades que realizam, convivem mais de perto 

com outros tribunais e, portanto, conhecem melhor as instituições judiciárias. De 

posse destas informações, destacaram-se então, na oportunidade, três tribunais 

localizados em Brasília, quais sejam o Supremo Tribunal Federal - STF, o Superior 

Tribunal de Justiça - STJ e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1. 

Esse trabalho é o resultado da pesquisa realizada nos tribunais acima 

indicados, assim como também no próprio TRF5, com o objetivo de diagnosticar sua 

participação na construção da cidadania e identificar que ações desenvolvidas em 

prol da cidadania naquel’outros tribunais poderiam ser aplicadas no TRF5.  

Assim, a pesquisa realiza uma discussão inédita, no âmbito do TRF5, acerca 

das ações do tribunal com vistas ao exercício da cidadania, mesmo porque o esforço 

que vem procurando empreender, no sentido de trabalhar para o crescimento dos 

seus jurisdicionados, enquanto cidadãos, merece continuidade, a fim de que as 

iniciativas já aplicadas se consolidem e se ampliem as oportunidades de contribuição 

para o exercício da cidadania. 

Por outro lado, os conflitos surgem a cada dia, com mais intensidade, muitas 

vezes originados pela própria atuação do Estado, quer na condução da 

Administração quer na prodigalidade com que cria normas gerais, por vezes dúbias 

e lacunosas, provocando dificuldades na sua aplicação, devendo o Poder Judiciário 

solucionar as eventuais controvérsias.  

As regulamentações ensejam conflitos com os particulares, quais sejam 

funcionários públicos, beneficiários da previdência social, mutuários do sistema 

financeiro de habitação, etc. São litígios oriundos na legislação estatutária, 

previdenciária, tributária e financeira que vão sobrecarregando o Poder Judiciário 

Federal. 
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De posse das estatísticas dos últimos 5 (cinco) anos, pode-se observar o 

crescimento avassalador das lides a serem solucionadas pelo TRF5 (RELATÓRIO 

DE GESTÃO 2007-2009). 

Tabela 1: Processos tramitados no TRF5 no período 2004-2008 
Ano Processos 

Distribuídos 
Processos 
Julgados 

Processos 
Remanescentes 

2004 29.429 33.479 67.741 

2005 37.175 37.450 71.738 

2006 37.743 42.035 66.208 

2007 48.417 46.708   77.585 

2008 43.549 44.440 84.627 

Fonte: Relatório de Gestão 2007-2009 

  Nesse ambiente de grande volume de processos a serem julgados, a 

pesquisa, além de viabilizar uma discussão acadêmica acerca do conceito de 

cidadania se justifica pela possibilidade de contribuir para melhorar o modelo de 

gestão adotado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, reforçando, ampliar o 

rol de iniciativas que resultem em benefício do cidadão. 

A pesquisa tem os seguintes Objetivos: 

- Conhecer o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e contextualizar a 

instituição no âmbito do Poder Judiciário Federal, identificando as ações 

implantadas, com vista ao estímulo ao exercício da cidadania e eventuais 

dificuldades encontradas ao longo do processo. 

 - Identificar um arcabouço teórico embasador do trabalho desenvolvido. 

- Conhecer a realidade de outros tribunais que pudessem servir de exemplo a 

iniciativas de estímulo à cidadania no TRF5. 

- Comparar as atividades do Tribunal Regional da 5ª Região, na consecução 

do estímulo à cidadania, com outros Tribunais, que também desenvolvam ações de 

aproximação com o público, objetivando perceber como essas instituições se 

relacionam com o cidadão para propor estratégias de ampliação e ajuste das ações 



 
 

 

19 

 

já implantadas a fim de que se proporcionem mais oportunidades de exercício da 

cidadania ao usuário do Poder Judiciário Federal de Segundo Grau no Nordeste. 

● Foi a seguinte a Metodologia da Pesquisa: 

Objetivando compreender o funcionamento de outros tribunais acerca dos 

instrumentos utilizados com vistas a beneficiar os jurisdicionados, elegeu-se como 

fonte de pesquisa o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Essa definição deveu-se ao fato da real 

impossibilidade da realização do trabalho com base na universalidade dos tribunais 

pátrios, ao fato da Capital Federal sediar a maioria dos tribunais superiores e, ainda, 

e principalmente, às iniciativas ali implementadas e anunciadas em suas páginas na 

rede eletrônica.  

Para o delineamento dos rumos a serem dali por diante seguidos, depois do 

levantamento de dados através da internet, nos sítios dos diversos Tribunais 

nacionais, realizaram-se conversas com vários diretores integrantes do quadro de 

pessoal do TRF5 os quais tinham contato direto com aqueles outros tribunais. 

Constatada a grande quantidade de instituições desta natureza e valendo-se das 

orientações oriundas das experiências dos profissionais que têm conhecimento do 

funcionamento de outras instituições, concentrou-se então a pesquisa externa ao 

Tribunal da 5ª Região em apenas três tribunais, todos localizados em Brasília.  

Assim, foram escolhidos os dois tribunais que compõem a cúpula do Poder 

Judiciário nacional, quais sejam, o Supremo Tribunal Federal – STF e o Superior 

Tribunal de Justiça - STJ e, ainda, por último, o Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região por ser um órgão congênere ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região e 

também estar localizado em Brasília, sendo uma variável facilitadora para a 

elaboração da pesquisa. O STF, como órgão máximo da Justiça do país, desenvolve 

inúmeras ações com vistas ao estímulo à cidadania, o STJ se intitula O Tribunal da 

Cidadania e o TRF1, considerando sua vasta e peculiar área de abrangência3 , 

incluindo regiões carentes do território nacional, envida esforços para o atendimento 

rápido e eficiente da população. 
                                                 
3   Os Estados que compõem a Primeira Região são Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, 
Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, Bahia e Minas Gerais. 
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A definição da pesquisa moldou-se no critério da Tipicidade (VERGARA, 

2007), selecionando-se elementos bastante representativos da população-alvo, 

iniciando-se com a investigação exploratória haja vista a necessidade de reflexão 

sobre o objeto de estudo, exigindo um conhecimento mais aprofundado do universo 

do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no tocante ao exercício da cidadania. 

Destacou-se a minuciosa pesquisa descritiva onde se identificaram as 

iniciativas, em busca do exercício da cidadania, aplicadas tanto pelo TRF5 quanto 

pelos tribunais localizados em Brasília, quais sejam, STF, STJ e TRF1.  

A possibilidade de implementação de alguns dos programas identificados em 

outros tribunais, para um aperfeiçoamento das ações já praticadas pelo TRF5, 

evidencia a natureza da pesquisa aplicada. 

Foi realizada a pesquisa de campo observando, in loco, como são 

desenvolvidas as práticas já sedimentadas nas diversas instituições pesquisadas. As 

informações colecionadas serviram de base para demonstrar os projetos, programas 

e ações do TRF5, STF, STJ e TRF1. 

A pesquisa ocorreu no período de janeiro de 2008 a maio de 2009 e, em sua 

investigação bibliográfica, apoiou-se em revistas, folders, boletins informativos, 

relatórios de gestão, documentos, livros, dissertações, artigos, jornais e sítios dos 

diversos tribunais, referidos na bibliografia apresentada. 

O arcabouço teórico está ambientado na bibliografia relativa à cidadania, 

responsabilidade social e empoderamento. 

Quanto ao Universo, Amostra e Seleção dos Sujeitos: 

A valiosa contribuição dos gestores proporcionou profundo conhecimento 

acerca dos projetos pesquisados, pois são pessoas diretamente envolvidas com os 

programas e projetos a eles relacionados e por isso foi possível identificar o nível de 

importância de cada ação voltada ao estímulo à cidadania nos respectivos órgãos. 

Evidencia-se que as entrevistas realizadas nos 3 (três) tribunais localizados 

em Brasília mostraram que, dentre eles, o Superior Tribunal de Justiça é a instituição 
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que reúne o maior número de ações implementadas nesse sentido  e, além disso, é 

a que tem melhor estrutura para desenvolver seus projetos cidadãos, motivo que fez 

a pesquisa se concentrar em suas dependências. 

O universo da pesquisa foi composto pelos órgãos pesquisados e os atores 

entrevistados foram os seguintes: 

1. Alcides Diniz da Silva – Diretor Geral do STF na gestão do Ministro 

Gilmar Mendes na Presidência – a partir de 2008 

2. Maria Auxiliadora Rocha – Assessora de Modernização e Gestão 

Estratégica - STJ 

3. Roberto Cavalcante – servidor da Assessoria de Modernização e 

Gestão Estratégica – STJ 

4. Rosa Maria de Abreu Carvalho – Coordenadora da Biblioteca do STJ 

5. Jaime Cipriani – Diretor do Museu do STJ 

6. Andréa Zaban – Coordenadora do Projeto Museu Escola – STJ 

7. Alessandra Alcedo – Responsável pela divulgação de eventos – STJ 

8. Bianca Barreto – Organizadora da recepção de grupos de 

estudantes e visitantes em geral – STJ 

9. Hermínia Lúcia Santos de Oliveira – responsável pelos programas 

da vertente estratégica do STJ 

10. Cristina Machado – Recepcionista da sala dos advogados do STJ 

11. Cínthia Barcelos Leitão Fischer Dias – Secretária Executiva da 

ENFAM – STJ 

12. Darcy Closs – Assessor Especial da Presidência junto à ENFAM/STJ 

13. Viviane da Costa Leite – Secretária da Turma Nacional de 

Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais - CJF 

14. Roberta Bastos Cunha Nunes – Assessora de Comunicação do CJF 

15. Lúcia Beatriz de Mendonça Sá – Assessora no TRF1 

16. Margarida de Oliveira Cantarelli – Desembargadora Federal do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 

17. Francisco Cavalcanti – Desembargador Federal do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF5 
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18. Sorária Maria Rodrigues Sotero Caio – Diretora Geral do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região – TRF5 

Assim, no intuito de conhecer as experiências de outras instituições 

judiciárias em que o TRF5 pudesse se espelhar para ampliar as ações em prol da 

cidadania e melhor realizar o compromisso constitucional do Estado com a Justiça, 

compromisso esse firmado já no preâmbulo da Carta Magna4, foi realizada essa 

pesquisa composta por quatro capítulos distribuídos da seguinte forma: 

 

A Introdução desenvolvida com fito a definir as linhas mestras da 

pesquisa, apresentar sua justificativa, sua metodologia, demonstrar sua relevância e 

seus objetivos ao tempo em que se pretendeu apresentar o Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, ambientando-o na região de sua jurisdição. 

 

No Capítulo I, sob o título Retrospectiva das ações do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, objetivou-se apresentar as realizações da instituição desde a 

sua instalação até os dias atuais com o intuito de demonstrar como o tribunal 

construiu o seu entendimento acerca de cidadania. 

 

No Capítulo II, Arcabouço Teórico, o destaque, nesse item, deu-se pelo 

estudo acerca de cidadania baseado nos trabalhos de Jaime Pinsk, Fernando G. 

Tenório e Murilo de Carvalho. Necessário destacar, por outro lado, que, 

paralelamente, buscou-se compreender o conceito de Responsabilidade Social e 

Empoderamento nas obras de Ilana Goldstein, Evelyn Berg Ioschpe e Cátia 

Wanderley Lubambo e Denílson Bandeira Coelho. 

 

O Capítulo III tratou dos Modelos Adotados em Outros Órgãos do Poder 

Judiciário localizados em Brasília, quais sejam, o Supremo Tribunal Federal – STF, 

                                                 
4  Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil: Nós, representantes do povo 
brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
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Superior Tribunal de Justiça – STJ e Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1 

e que pudessem servir de exemplo a ser aproveitado no TRF5. 

 

O Capítulo IV fez um Estudo Comparado entre as instituições 

pesquisadas e apresenta sugestões ao TRF5, considerando os critérios de 

exequibilidade, potencialidade e sustentabilidade, procurando focar a real 

expectativa da sociedade em relação à Corte Federal da 5ª Região. 

 

Considerações Finais – durante o desenrolar da pesquisa, observou-se 

que o TRF5 realiza muitas ações relacionadas à aproximação do cidadão, 

entretanto, faz parte do senso comum que o que as pessoas mais esperam do Poder 

Judiciário é a celeridade dos julgados, mesmo porque em muitas ocasiões o atraso 

na prestação jurisdicional pode torná-la inóqua. Por outro lado, várias iniciativas 

sociais bem sucedidas poderiam ser aplicadas no TRF5, para tanto indica-se a 

ampliação do quadro de servidores e a elaboração de um Planejamento Estratégico 

que envolva controle e avaliação das ações com vista ao empoderamento dos 

cidadãos e à sustentabilidade de seus propósitos. 



 
 

  

1. RETROSPECTIVA DAS AÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL FED ERAL DA 5ª 

REGIÃO 

 

O compromisso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com a construção 

da cidadania, foi firmado desde a sua criação com a Constituição de 1988 e a partir 

de sua instalação, em 30 de março de 1989, no Palácio Frei Caneca, de propriedade 

do Governo do Estado de Pernambuco, localizado no bairro de Santo Amaro, sede 

provisória da Corte, vem, paulatinamente, a cada gestão administrativa, procurando 

conquistar a confiança de seus jurisdicionados.  

Assim, ratifica, através de suas ações, as palavras do então Juiz Federal José 

Augusto Delgado, hoje Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça - STJ, 

que, naquela ocasião, falara em nome dos recém-empossados (Relatório de Gestão 

2003-2005): “O Tribunal Regional Federal há de conquistar a razão de sua 

existência, conquistando todos os dias a confiança que os seus jurisdicionados do 

Nordeste nele hão de depositar”.  

Mais adiante, na ocasião em que se lançava a pedra fundamental da nova 

sede física, onde hoje se ergue o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Cais 

do Apolo, o Juiz Araken Mariz, à época, ocupando a Presidência do TRF5, proferiu 

as seguintes palavras (Relatório de Gestão 2003-2005): “Deus abençoe este projeto 

e esta iniciativa, e que desta Casa se possa dizer: é o abrigo da Lei, o refúgio dos 

injustiçados, a garantia do cidadão!”. 

 O fato é que, de lá para cá, o tema cidadania vem, direta ou indiretamente, 

pautando as Administrações do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ou seja, 

desde o primeiro período administrativo, iniciado em 1989, sob a direção do Juiz 

Federal Ridalvo Costa,  a busca da melhor prestação jurisdicional ao cidadão é a 

tônica. Nesse início, foi estabelecida a estrutura administrativa, elaborado o 

Regimento Interno do Tribunal e realizado concurso público para a admissão de 

servidores e de Juízes Federais Substitutos. Houve ainda o lançamento da Revista 

do TRF e do Boletim de Jurisprudência. Nesse período, também se destacam a 
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criação da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará e da 3ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Alagoas (DADOS HISTÓRICOS 1989-1994). 

O Juiz Federal Araken Mariz,  sucedendo o Juiz Ridalvo Costa na 

presidência, durante o ano de 1990, criou o Informativo do TRF, implantou o 

programa de assistência social, instalou a Vara de Campina Grande, iniciou com a 

informatização da instituição e lançou a pedra fundamental para a construção da 

nova sede no Bairro do Recife (DADOS HISTÓRICOS 1989-1994). 

Em 1991, assumindo a direção, o Juiz Federal Hugo Machado  dá 

continuidade às obras da nova sede, no Cais do Apolo, inicia a construção das 

sedes das Seções Judiciárias de Sergipe, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, 

nomeia e dá posse a juízes federais substitutos e contribui, significativamente, para 

a melhoria dos sistemas de Informática do Tribunal e das Seções Judiciárias a ele 

vinculadas (DADOS HISTÓRICOS 1989-1994). 

Ao suceder, em 1992, o Juiz Hugo Machado, o hoje Ministro aposentado 

José Delgado,  do Superior Tribunal de Justiça – STJ, instalou as 4ª e 5ª Varas da 

Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e a 8ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, 

implantou o Sistema Unificado de Jurisprudência no TRF, realizou concurso público 

para servidores e expandiu o uso da Informática na instituição (DADOS 

HISTÓRICOS 1989-1994). 

Em março de 1993, toma posse na presidência, o hoje também Ministro do 

STJ, José de Castro Meira , nesse ano, criando a Subsecretaria de Desenvolvimento 

Organizacional, padronizando as Instruções Normativas, implantando um Manual de 

Atribuições das Seções Judiciais, transferindo a Seção Judiciária de Pernambuco 

para o Palácio Frei Caneca e culminando sua gestão com a inauguração da nova 

sede do TRF, no bairro do Recife, em 4 de fevereiro de 1994 (DADOS HISTÓRICOS 

1989-1994). 

No ano seguinte, em 1994, assume a presidência do TRF/5ª Região o Juiz 

Federal Petrúcio Ferreira,  com destaque, nesse período, para a criação e a 

instalação das Subdiretorias dos Foros da Paraíba (Campina Grande) e de 

Pernambuco (Petrolina), a implementação de rede de fibra ótica e a aquisição de um 
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novo computador central, a instalação do Grupo de Apoio e Assistência aos 

Servidores Aposentados da Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 5ª Região, a 

abertura do II Concurso Público para Provimento do Cargo de Juiz Federal 

Substituto e a realização de um Concurso de Monografia sobre Aníbal Bruno 

(DADOS HISTÓRICOS 1989-1994).  

Já no ano de 1995, toma posse o Juiz Federal Lázaro Guimarães,  

proporcionando um grande impulso à informatização do Tribunal com a instalação de 

um sistema que funcionava como uma espécie de correio eletrônico pela rede 

privativa da Embratel. Entre suas realizações, evidenciam-se as novas sedes das 

Seções Judiciárias de Pernambuco e de Sergipe, o impulso à construção das sedes 

próprias das Varas de Campina Grande e de Petrolina e o início do armazenamento 

do acervo de jurisprudência do Tribunal (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1995). 

A gestão do Juiz Federal Nereu Santos , no ano de 1996, foi marcada pela 

continuidade aos projetos anteriormente iniciados, pela modernização informática 

das Seções Judiciárias, nos vários estados que compõem a 5ª Região, pela 

capacitação de servidores e pela realização de inúmeros cursos, palestras e 

seminários além de ter ampliado o acervo da Biblioteca do Tribunal, melhorando 

inclusive suas instalações físicas (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1996).  

 Inaugurando a administração bienal, no Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, pois até então um presidente exercia o cargo por 12 (doze) meses, o Juiz 

Federal Francisco Falcão,  no período 1997-1999, priorizou a construção e o 

melhoramento dos prédios das Varas Federais a exemplo da construção da sede da 

4ª Vara da Paraíba, em Campina Grande, da aquisição do edifício–sede da Seção 

Judiciária de Alagoas, da aquisição e restauração dos casarões da Rua do Brum. 

Ainda, dotou o Tribunal de privilegiada tecnologia na área de Informática e ampliou o 

número de juízes federais na Corte (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1997-1999). 

 No biênio 1999-2001, foi eleito, para dirigir o Tribunal, o Desembargador 

Federal José  Maria Lucena  que instituiu a Escola de Magistratura Federal da 5ª 

Região - ESMAFE, criou o Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos e 

realizou o primeiro Curso de Pós-graduação em Gestão Pública, em conjunto com a 
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Universidade de Pernambuco através da Faculdade de Ciências da Administração 

de Pernambuco - FECAP. Realizou também mais um concurso público para o 

provimento de vagas no quadro de juízes federais substitutos. Por outro lado, o 

Desembargador Federal José Maria Lucena foi relator, no Conselho de Justiça 

Federa - CJF, do anteprojeto de lei para a criação de novas varas na Justiça 

Federal, adquiriu a nova sede da Seção Judiciária do Estado do Ceará e dotou a 

Vara Federal de Campina Grande, na Paraíba, de um auditório (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES 1999-2001). 

Eleito o Desembargador Federal Geraldo Apoliano,  para o biênio 2001-2003. 

Apesar das limitações orçamentárias, haja vista o significativo contingenciamento de 

recursos no período, o Desembargador Federal presidente criou, na Seção Judiciária 

do Ceará, uma rede de Informática de 1000 pontos e um protocolo “drive-thru”, 

iniciou as obras de um prédio anexo à Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, 

instalou terminais de auto-atendimento e leitores ópticos e modernizou os 

equipamentos das Seções Judiciárias e do Tribunal (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2001-2003).  

Destacam-se, ainda, nessa gestão, a instalação da Ouvidoria, a implantação 

do projeto Telesala, para os servidores terceirizados e das bases de um Programa 

de Qualidade para a 5ª Região, com ênfase para a qualificação dos servidores. 

Iniciara-se, nesse período, a instalação dos Juizados Especiais Federais 

(RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2001-2003). 

Assim, considerando o objeto de estudo, após todos as gestões acima 

referidas, destacamos, a seguir, um quadro em que são apresentadas significativas 

ações implantadas na Corte Federal da 5ª Região em prol da cidadania, nas gestões 

subsequentes, ou seja, especialmente nos 6 (seis) últimos anos cuja presidência 

coube aos seguintes desembargadores federais:  

- Desembargadora Federal Margarida Cantarelli (2003-2005) 

- Desembargador Federal Francisco de Queiroz Cavalcanti (2005-2007) 

- Desembargador Federal José Baptista de Almeida Filho (2007-2009).  
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Optou-se por restringir o estudo do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

nas três últimas administrações, pois, nesses períodos, após a significativa 

conquista social representada pelos Juizados Especiais Federais - JEFs5, criados 

para proporcionar ao cidadão menos favorecido o acesso gratuito, rápido e efetivo à 

Justiça, intensificaram-se as ações voltadas para a cidadania, para a 

responsabilidade social e, notadamente, para a celeridade processual como 

resposta aos anseios da população. 

A atuação da Justiça Federal gera muitos recursos aos cofres públicos 

através dos processos de execução fiscal quando a Fazenda Nacional faz a 

cobrança judicial de tributos em débito da Dívida Ativa da União, mas não se pode 

ouvidar outro aspecto a ser analisado que é a importância social da Justiça Federal, 

especialmente quando lá tramitam as ações movidas por segurados da Previdência 

Social. Destaca-se, neste particular, o papel dos Juizados Especiais Federais - 

JEFs, garantindo aos cidadãos de baixa renda seus direitos perante o Estado 

(BASTOS, 2008). 

Então, em pleno funcionamento, os Juizados Especiais Federais da 5ª Região 

passaram a dar vazão à demanda reprimida, ou seja, às solicitações daqueles 

cidadãos que antes não procuravam a Justiça por falta de condições de arcar com 

os custos de um advogado e até por desconhecerem o papel da instituição federal 

de Justiça.  

Nesse contexto, muitas foram as iniciativas implementadas nos períodos 

2003-2005, 2005-2007 e 2007-2009 como pode ser observado nos quadros abaixo 

apresentados: 

                                                 
5 Os Juizados Especiais Federais foram criados pela Lei nº 10.259, de 12.07.2001 que dispõe sobre a 
instituição dos Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal e são 
competentes para receber causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos ou na esfera penal, 
quando a pena for inferior a dois anos, sem necessidade de advogado e com trâmite mais 
simplificado. 
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Quadro 1: Principais realizações no período 2003-2005 

Fonte de Dados Iniciativa 

Relatório de Gestão 

2003-2005 

 

Entrevista realizada com 

a Diretora Geral do TRF5 

– Drª Sorária Maria 

Rodrigues Sotero Caio, 

em 18.04.2009 

 

Criação dos Círculos de Conciliação  

Juizados Especiais Federais no centro da cidade 

Criação de Varas de Juizados Especiais 

Federais/Interiorização da Justiça 

Telefone para informações de créditos -0800.70.29070 

Uniformização de Equipamentos e Procedimentos  

Programa Socioeducativo 

Aula para Servidores Terceirizados 

Capacitação de Servidores 

Realizações de Eventos Jurídicos 

Realizações Culturais 

Instalação da Caixa de Sugestões 

Fonte: elaboração própria a partir das pesquisas
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Quadro 2: Principais realizações no período 2005-2007 
Fonte de Dados Iniciativa 

Relatório de Gestão 

2005 – 2007 

 

Entrevista realizada com 

a Diretora Geral do TRF5 

– Drª Sorária Maria 

Rodrigues Sotero Caio, 

em 18.04.2009. 

 

Celeridade nos Julgamentos 

Instalação de Varas Federais e de Varas dos Juizados 

Especiais Federais 

Protocolo Integrado 

Processo Seletivo para Estagiários 

Ações junto à Comunidade do Pilar 

Telesala de ensino fundamental 

Programa Socioeducativo 

Visitas de colégios e universidades 

Capacitação de Servidores 

Fonte: Elaboração própria a partir das pesquisas 
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Quadro 3: Principais realizações no período 2007-2009 
Fonte de Dados Iniciativa 

Relatório de Gestão 

2007-2009 

 

Entrevista realizada com 

a Diretora Geral do TRF5 

– Drª Sorária Maria 

Rodrigues Sotero Caio, 

em 18.04.2009. 

 

Plano de Ação 

Celeridade no Julgamento 

Mudanças Tecnológicas 

Padronização de Procedimentos 

Mutirão de Conciliação e Julgamento/Convênios de 

Cooperação Técnica 

Meio Ambiente 

Comunidade do Pilar 

Assistência aos Terceirizados 

Programa Socioeducativo 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das pesquisas 

 

Destacamos que, em 2005, por ocasião do fechamento da gestão da 

Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, à frente da Presidência do Tribunal, 

foi publicado o livro com a retrospectiva do TRF5 e as principais realizações do  

biênio 2003-2005, intitulado TRF5ª Região - QUINZE ANOS A SERVIÇO DA 

CIDADANIA, evidenciando a atenção que a instituição tem dado ao tema. 

É certo que, no período 2003-2005, foram envidados esforços e 

implementadas práticas para uma justiça que objetivasse resultados, com a 

consciência de que o bom atendimento aos jurisdicionados, além de ser uma 

obrigação, deveria ser uma permanente meta a ser alcançada, o que findou por 

nortear as ações desenvolvidas naquele sentido.  



 
 

 

32 

 

Apesar da ênfase já anunciada às iniciativas cidadãs, oriundas do TRF5, a 

partir do período 2003/2005, oportuno um esclarecimento acerca da criação do 

Escritório da Qualidade, pensado na gestão do período 2001-2003. 

O trabalho desenvolvido pelo, à época, recém criado, 6  Escritório da 

Qualidade,  visava a busca pela excelência na prestação do serviço, em cada 

unidade da Corte. Para que isso fosse alcançado, já haviam sido promovidos cursos 

de capacitação, palestras e intercâmbio, direcionados aos servidores e magistrados 

envolvidos no programa.  

Nessa atmosfera da busca pela qualidade total, havia sido ministrado, através 

da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco - FECAP, aos 

servidores, o Primeiro Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública que se 

desenvolveu no período 2000-2001, no mesmo momento em que o Escritório da 

Qualidade elaborou o Planejamento Estratégico para o período 2002-2006 , um 

trabalho exaustivo que envolveu a participação de desembargadores do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, Juízes das Seções Judiciárias e servidores e que se 

destacou por ter desencadeado um processo que vem, ao longo dos anos, 

despertando, em todos os operadores do direito na Quinta Região, a necessidade de 

se repensar o modelo vigente. O Planejamento Estratégico não foi reeditado. 

O trabalho do Escritório da Qualidade, mesmo não tendo se consolidado, 

desencadeou uma contínua preocupação da Administração com a missão, visão e 

valores institucionais anteriormente estabelecidos, levando em consideração todos 

os aspectos externos e internos que interferem na organização7.  

                                                 
6 Criado na Gestão do Desembargador Federal Dr. Geraldo Apoliano - 2001-2003 
7 Missão: julgar as questões de interesse federal com eficiência, eficácia e rapidez, conduzindo a paz 
social no âmbito dos estados da 5ª Região. 
Visão: Conquistar o reconhecimento da sociedade pela efetividade, rapidez e transparência dos seus 
serviços jurisdicionais. 
Valores:  
Comprometimento ético; 
Igualdade de tratamento aos jurisdicionados; 
Justiça e paz social; 
Transparências nas ações; 
Compromisso com o serviço público; 
Envolvimento com a missão da instituição; 
Valorização dos Integrantes da Instituição. 
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Vale destacar que, no documento do referido Planejamento Estratégico, 

apresentado pelo Coordenador do Escritório de Qualidade, Juiz Federal Élio 

Wanderley, priorizaram-se os seguintes temas: 

- Aumento da consciência de cidadania  na sociedade; 

- Reforma do Poder Judiciário; 

- Imprensa como veículo de divulgação dos feitos e resultados; 

- Utilização de métodos gerenciais e de novas tecnologias da informação; 

- Realização de convênios e parcerias com os demais órgãos públicos; 

- Interiorização da estrutura da Justiça Federal, com a instalação de unidades 

nas cidades de maior porte; 

- Criação de Varas Especializadas. 

Assim, após a criação dos JEFs, com a qualidade, naquela ocasião, fazendo 

parte do cotidiano de cada unidade da Corte, e com o tema cidadania palpitando na 

esfera judiciária, faremos destaque para as ações comprometidas com esses 

propósitos como se vê a seguir. 

1.1 Gestão do Período 2003 – 2005 

Da leitura do Relatório de Gestão do período 2003-2005, verifica-se a 

preocupação com a excelência da prestação jurisdicional com vistas à celeridade 

processual e o envolvimento com as questões de natureza social. A 

desembargadora presidente8 em seu discurso de posse destacava a missão de fazer 

Justiça como forma de servir à sociedade e ao País, destacando que: 

“Não consigo entender a missão de julgar dissociada dos valores da 

cidadania plena, como não posso admitir a cidadania sem a participação de todos os 

seguimentos da sociedade”. 

                                                 
8  No período 2003-2005 esteve à frente da Presidência do TRF5 a Desembargadora Federal 
Margarida de Oliveira Cantarelli. 
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Com essas premissas, foram priorizadas as seguintes iniciativas: 

- CÍRCULOS DE CONCILIAÇÃO 

Ressaltamos, de início, as reuniões periódicas realizadas com os diretores e 

chefes de gabinete com o intuito de compartilharem-se as dificuldades e as soluções 

encontradas para eventuais obstáculos, chamando atenção para o fato de que o 

jurisdicionado é o foco do trabalho desenvolvido pelo Tribunal, resultando desses 

encontros a criação dos Círculos de Conciliação, destinados a solucionar, com 

rapidez, pendências judiciais entre os mutuários do Sistema Financeiro da Habitação 

e da Caixa Econômica Federal (RELATÓRIO DE GESTÃO 2003-2005). 

Esse foi, sem dúvida, um grande incentivo à cultura da harmonização dos 

interesses das partes, por um lado os jurisdicionados e por outro a Caixa Econômica 

Federal, com redução de custos e a satisfação de ambos os lados, alcançando, com 

isso, uma maior celeridade na tramitação processual. Nesse período, foram 

homologados mais de 10 mil pedidos de desistência feitos pela CEF, em ações 

relativas a correções do FGTS, no tocante aos planos Verão, Collor I e Collor II, 

encurtando, sobremaneira, a linha do tempo para o pagamento devido aos 

interessados, em uma iniciativa de pleno atendimento ao cidadão, usuário do Poder 

Judiciário (RELATÓRIO DE GESTÃO 2003-2005). 

- JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS NO CENTRO DA CIDADE 

Devido ao desempenho dos Juizados Especiais Federais - JEFs, criados com 

base na Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001 e, em seguida, instalados em todos os 

estados jurisdicionados, em janeiro de 2002, restaram intensificados os serviços 

prestados pela Justiça Federal, especialmente às camadas menos favorecidas da 

sociedade. Esse trabalho fez emergir a face social da Justiça Federal junto à 

população que, paulatinamente, passou a compreender melhor a extensão dos 

benefícios criados pela norma.  

Com a facilidade de tramitação e de julgamento dos processos que buscavam 

valores até sessenta salários mínimos, a procura pelos serviços dos JEFs teve um 

expressivo crescimento, sobressaindo-se uma demanda reprimida por essa Justiça 
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menos burocrática e, por isso mesmo, mais célere (RELATÓRIO DE GESTÃO – 

2003-2005).  

Objetivando a celeridade, própria dos JEFs, foram postas em prática muitas 

medidas administrativas no sentido da agilização das audiências e, além disso, 

ainda nessa gestão, os Juizados Especiais da Seção Judiciária de Pernambuco 

passaram a funcionar no centro da cidade do Recife, na Av. Dantas Barreto, em 

local de fácil acesso aos que precisam desse tipo de prestação jurisdicional, como 

também foram destinadas, aos Juizados Especiais Federais da Justiça Federal de 1ª 

Grau, da 5ª Região, mais 8 (oito) Varas Federais 9 . Essa iniciativa beneficiou 

diretamente os usuários dos JEFs, sendo mais um estímulo para que a população 

tenha facilidade em se dirigir à Justiça para reivindicar suas demandas (RELATÓRIO 

DE GESTÃO – 2003-2005). 

- CRIAÇÃO DE NOVAS VARAS FEDERAIS COMUNS / INTERIORIZAÇÃO DA 

JUSTIÇA FEDERAL 

Note-se que além das Varas voltadas a atender especificamente os 

jurisdicionados dos JEFs, notadamente pessoas carentes, em sua maioria idosos 

que, como antes mencionado, reclamam direitos da ordem de 60 (sessenta) salários 

mínimos, também, houve a criação de novas Varas Federais – 33 (trinta e três), 

muitas delas localizadas fora das capitais, com o mesmo intuito de melhor atender 

aos cidadãos que, com a interiorização da Justiça Federal, puderam dirigir-se ao 

Judiciário, através de Varas instaladas próximas a seus domicílios, sem a 

necessidade de grandes deslocamentos que muitas vezes inviabilizavam suas 

reclamações (RELATÓRIO DE GESTÃO - 2003-2005). 

As referidas novas varas federais da Quinta Região foram distribuídas nos 

moldes da Lei nº 10.772, de 21 de novembro de 2003, entretanto as várias 

implantações se deram de forma gradativa, na medida da necessidade dos serviços 

e da disponibilidade dos recursos orçamentários.  

                                                 
9 As novas Varas dos Juizados Especiais Federais foram criadas com base na Lei nº 10.772 de 
21.11.2002 e foram instaladas em todos os estados da circunscrição – 6ª Vara em Alagoas, 13ª e 14ª  
Varas no Ceará, 7ª Vara na Paraíba, 14ª e 15ª Varas em Pernambuco, 7ª Vara no Rio Grande do 
Norte e 5ª Vara em Sergipe. 
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Até a edição da legislação acima mencionada, considerando os seis estados 

da 5ª Região10, só havia duas Varas Federais11 funcionando no interior. Entretanto, 

com base na norma de regência, a então presidência do TRF da 5ª Região 

beneficiou as cidades de Itabaiana e Estância, em Sergipe; Sousa e Campina 

Grande (mais uma Vara), na Paraíba; Caruaru, Serra Talhada e Petrolina (mais uma 

Vara), em Pernambuco; Mossoró e Caicó, no Rio Grande do Norte; Limoeiro do 

Norte e Juazeiro do Norte, no Ceará e Arapiraca, em Alagoas (RELATÓRIO DE 

GESTÃO 2003-2005). 

- INSTALAÇÃO DO Nº 0800.70.29070 PARA ATENDIMENTO AUTOMÁTICO 

O TRF5 instalou um serviço de atendimento automático através do telefone 

0800.70.29070, por meio do qual são disponibilizados o número e a previsão de 

pagamento dos Requisitórios de Pequeno Valor - RPVs12 resultado da atuação dos 

Juizados Especiais Federais (RELATÓRIO DE GESTÃO 2003-2005). 

- GESTÃO E UNIFORMIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS 

Também, no intervalo 2003-2005, entrou em curso um Projeto de Gestão e 

Uniformização de Equipamentos e Procedimentos para que o Tribunal e as Seções 

Judiciárias localizadas nos estados ficassem mais próximos e sintonizados no 

atendimento às demandas e falando uma mesma linguagem. A implantação dos 

novos sistemas de softwares (Esparta e Tebas) agilizou os serviços prestados, 

promovendo uma maior visibilidade e acessibilidade às informações processuais. 

Essa medida também teve significativo impacto na disponibilidade das informações 

aos usuários da Justiça Federal nordestina (RELATÓRIO DE GESTÃO 2003-2005). 

- PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO 

Por sua vez, continuou em funcionamento o Programa Socioeducativo do 

Tribunal, beneficiando, com estágios, adolescentes de famílias de baixa renda que 

contam com uma gratificação mensal de 75% (setenta e cinco por cento) do salário 

                                                 
10 Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 
11  Nas cidades de Campina Grande na Paraíba e Petrolina em Pernambuco. 
12  As RPVs foram instituídas para possibilitar de forma mais ágil, o pagamento decorrente das 
condenações havidas nas causas mais simples, notadamente aquelas manejadas nos JEFs. 
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mínimo, recebem um fardamento, auxílio para transporte e tratamento dentário. 

Aliado a esses benefícios, os jovens carentes experimentam o contato com os 

serviços administrativos do Tribunal e também com a atividade-fim da instituição, 

agregando, por oportuno, inúmeros conhecimentos que serão importantes ao longo 

de suas vidas (RELATÓRIO DE GESTÃO 2003-2005).  

- AULA PARA OS SERVIDORES TERCEIRIZADOS 

Continuando iniciativa da gestão anterior, mediante convênio com a 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, instalou-se, nas dependências 

da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, salas de aula para os servidores 

terceirizados da área de zeladoria. As aulas para os servidores terceirizados buscam 

inserir socialmente os beneficiados os quais não têm vínculo com a instituição, mas 

que ali prestam serviço e não têm muitas oportunidades de melhorarem seu nível de 

escolaridade. Com as aulas ministradas nas dependências da Escola de 

Magistratura, os terceirizados são isentos de qualquer despesa e, ainda, com a 

melhoria do conhecimento podem, eventualmente, candidatar-se a melhores postos 

no mercado de trabalho (RELATÓRIO DE GESTÃO 2003-2005). 

- MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS DOS APOSENTADOS 

Por outro lado, ainda nessa Administração, a Divisão de Assistência Médica e 

Social promoveu a articulação dos servidores aposentados, proporcionando a 

manutenção de vínculos profissionais e sociais com o Tribunal. 

No dizer de Lúcia D’Almeida, servidora da DAMS – Divisão de Assistência 

Médica e Social, embora atingindo um número não muito significativo de pessoas, 

percebe-se que os convites que a instituição faz aos aposentados, para participarem 

de encontros, reuniões ou seminários cuja proposta busca integrar e informar, são 

sempre muito bem recebidos pelos integrantes da categoria que respondem 

positivamente com efetiva participação.  

Nessas oportunidades, o público alvo fica atualizado sobre temas do interesse 

de todos, além de partilharem momentos agradáveis na companhia de ex-colegas de 

trabalho. 
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- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 

Tendo como foco o aprimoramento e a melhoria contínua do desempenho do 

corpo de servidores foram empreendidos esforços no sentido de proporcionar 

qualificação profissional sendo oferecidos cursos de especialização e reciclagem. 

Foram realizados seminários, congressos e inúmeras palestras, utilizando-se o 

espaço privilegiado da instituição para esses eventos (RELATÓRIO DE GESTÃO 

2003-2005). 

- REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SIMPÓSIOS E PALESTRAS 

No período 2003-2005 foram muitos os encontros, palestras, seminários e 

simpósios, fraqueados ao público interessado, realizados no auditório da instituição 

e cujas inscrições fora gratuitas através da internet. Esses eventos em sua maioria 

relacionados ao mundo jurídico, contaram com a participação de professores e 

magistrados cujo relato de experiências são valiosos. 

- REALIZAÇÕES CULTURAIS 

As instalações da Corte da 5ª Região foram abertas às realizações culturais, 

com inúmeras exposições, lançamentos de livros jurídicos ou não, acessíveis ao 

público em geral, com isso promovendo um outro tipo de diálogo com a sociedade.  

- CAIXA DE SUGESTÕES 

Na área de entrada do TRF5 foi disponibilizada aos jurisdicionados uma Caixa 

para que eles possam registrar críticas ou sugestões e que tem sido utilizada e bem 

aceita.  

1.2 Gestão do Período 2005 - 2007 

No período 2005/2007, foram tomadas iniciativas que realçam a preocupação 

com o compromisso aos preceitos democráticos trazidos com a Constituição Federal 

de 1988 e com a importante e, à época, recente Emenda 45/2004, que tratava da 

Reforma do Judiciário, que, como se vê em Lenza (2007), apontou a necessidade da 

busca da efetividade do processo e do acesso à ordem jurídica justa, nos termos dos 
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§§ 2º e 3º, do art. 107, daquele normativo legal (RELATÓRIO DE GESTÃO - 2005-

2007). Nessa perspectiva o TRF5, trabalhando com o foco no cidadão, direcionou 

seus esforços para as seguintes prioridades:  

- CELERIDADE NOS JULGAMENTOS 

Preocupado em atender a nova ordem constitucional trazida com a Reforma 

do Judiciário, o TRF procurou melhorar sua capacidade de julgamento, buscando 

uma prestação jurisdicional mais célere, tendo obtido aumento quantitativo de 

processos julgados no biênio 2005-2007.  

Extrai-se do Relatório de Gestão do período que, embora, no TRF5, tenha 

ocorrido um aumento de 26% na distribuição de processos, no primeiro ano da 

gestão, o estoque de processos remanescentes sofreu uma elevação de apenas 6% 

e, no ano seguinte, constatou-se uma redução de 8% com relação a 2006, ou seja, 

apesar da demanda judicial ter crescido e a força de trabalho ter permanecido 

inalterada, um maior volume de processos foi julgado, diminuindo o estoque de 

pendências e beneficiando diretamente os jurisdicionados. 

No tocante à Justiça Federal de Primeiro Grau, observou-se, uma elevação 

no número de processos julgados da ordem de 53%, em 2005 e 24%, em 2006. A 

esse resultado atribui-se a ampliação do número de Varas na Região, a sua 

capacidade julgadora, à nomeação de novos magistrados e servidores, às melhorias 

administrativas, à capacitação dos servidores, às modernizações tecnológicas, bem 

como a efetividade demonstrada pelos Juizados Especiais Federais – JEFs 

(RELATÓRIO DE GESTÃO 2005-2007).  

Os resultados demonstram que a Administração conseguiu elevar a 

quantidade de processos julgados como objetivava, atendendo aos anseios de seus 

usuários com rapidez e qualidade e assim prestando cidadania. 

- INSTALAÇÃO DE MAIS VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 

Como gizado acima, o TRF5, nesse biênio 2005-2007, priorizou a celeridade 

no julgamento através da realização de ações que culminaram com um aumento no 
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quantitativo de processos julgados ao tempo em que a demanda judicial continuaria 

crescendo. Contou, para isso, com a instalação de Varas dos Juizados Especiais 

Federais – JEFs, cujos processos ali instaurados são orientados pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, economia processual, conciliação, publicidade, gratuidade 

no Primeiro Grau e celeridade, aspectos que colaboram para a conquista da 

confiança da população, sobretudo a parcela mais desprotegida e carente que 

dispõe de poucos meios de acesso ao Judiciário. Foram instalados mais 14 

(quatorze) Juizados Especiais Federais distribuídos conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 4: Juizados Especiais Federais instalados no período 2005-2007 
Estado Cidade JEFs 

CE Fortaleza 01 

CE Sobral 01 

CE Juazeiro 01 

CE Limoeiro do Norte 01 

RN Caicó 01 

PB Sousa 01 

AL Arapiraca 01 

PE Recife 01 

PE Caruaru 01 

PE Garanhuns 01 

PE Salgueiro 01 

PE Serra Talhada 01 

PE Petrolina 02 

Total  14 

Fonte: Relatório de Gestão 2005-2007 



 
 

 

41 

 

- INSTALAÇÃO DE VARAS FEDERAIS COMUNS 

Além das novas Varas dos JEFs,  foram instaladas 13 (treze) Varas Federais 

nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará, unidades federativas que, na 5ª 

Região, congregam as maiores demandas. A tabela a seguir demonstra a 

distribuição das referidas Varas. 

Quadro 5: Localidades onde foram instaladas Varas Comuns – 2005-2007 
Seção Judiciária Cidade Vara Instalada 

Pernambuco Serra Talhada 01 

 Caruaru 01 

 Garanhuns 01 

 Salgueiro 01 

 Recife 03 

Paraíba Campina Grande 01 

Ceará Sobral 01 

 Juazeiro do Norte 01 

 Fortaleza 02 

Total  13 

Fonte: Relatório de Gestão 2005-2007 

 

- DISK RPV/PRECATÓRIO 

Instalou-se um novo sistema de telefonia para consultas dos Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor - RPVs pelos cidadãos, aprimorando o anteriormente 

existente e dando continuidade à possibilidade de informações dos créditos via 

telefone, sem que o jurisdicionado necessite se deslocar até o TRF5 para 

acompanhar o pagamento de seus haveres (RELATÓRIO DE GESTÃO 2005-2007). 
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- SERVIÇOS VIA INTERNET 

Foram melhorados os serviços via internet, quais sejam, a implantação do 

mapa de jurisdição, com as sedes das Seções Judiciárias, especialização das Varas, 

endereço, sistema para cálculo das custas processuais, atualização da tabela de 

custas, informação quanto ao valor do porte de retorno e expedição de Documento 

de Arrecadação de Receitas Federais – DARF, estatísticas processuais, entre outras 

informações úteis (RELATÓRIO DE GESTÃO 2003-2005). 

- INSTALAÇÃO DO PROTOCOLO INTEGRADO 

Nesse período, foi implantado o Protocolo Integrado, permitindo a entrada de 

petição em qualquer Seção Judiciária da 5ª Região, ou seja, em quaisquer das 

Unidades da Federação, no âmbito de jurisdição do TRF5 13 (RELATÓRIO DE 

GESTÃO 2005-2007).  

- PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

A fim de imprimir maior transparência, o ingresso de estagiários de nível 

superior ao Tribunal e Seções Judiciárias passou a ser realizado através de 

processo seletivo público, tanto para o curso de Direito quanto para outros cursos 

relacionados às atividades administrativas da Corte. A realização de concurso 

público possibilitou a todos os candidatos iguais condições e oportunidades de 

disputar a referida vaga. Essa iniciativa sofreu solução de continuidade, sendo 

retomada em 200914.   

- RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Sob o título Responsabilidade Social, a Administração desenvolveu as 

seguintes iniciativas: 

                                                 
13 CE, RN, PB, PE, AL e SE. 
14  A norma que disciplina a matéria é a Resolução nº 05, de 15.04.2009 que dispõe sobre a 
concessão de estágio a estudantes de nível superior no âmbito da Justiça Federal de Primeiro e 
Segundo Graus da 5ª Região. 
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● Ações junto à Comunidade do Pilar 

Embora tenha acontecido a revitalização do bairro, a população do Pilar15 

parece deslocada e esquecida do resto do Recife, entre os edifícios comerciais e 

empresas que prestam serviço na área do Porto. 

O TRF5, conhecendo a realidade de seu entorno, procurou realizar ações 

sociais na tentativa de amenizar a situação da comunidade que é precária e 

constituída de pessoas carentes. As ações contam com a participação dos 

servidores que se mostram solidários quando convidados a contribuir para minimizar 

as necessidades do Pilar (RELATÓRIO DE GESTÃO 2005-2007). 

● Telesala de Ensino Fundamental 

Continuando o aperfeiçoamento e desenvolvimento educacional dos 

funcionários terceirizados que prestam serviço na Corte, em 2005, o TRF5 formou a 

1ª turma de Telesala de Ensino Fundamental, com 32 (trinta e dois) alunos. A 

viabilização do programa conta com uma parceria firmada entre o Tribunal e a 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (RELATÓRIO DE GESTÃO 

2005-2007). 

● Projeto Socioeducativo 

Com o sucesso anterior do programa que atende estagiário de nível médio no 

ambiente da Corte, continua em atividade a experiência que contribui para a 

inclusão social dos adolescentes beneficiados com a oportunidade de 

desenvolverem o crescimento pessoal e intelectual durante os dois anos de estágio 

(RELATÓRIO DE GESTÃO 2005-2007).  

- VISITAS DE COLÉGIOS E UNIVERSIDADES 

Dando prioridade ao aperfeiçoamento educacional, o Tribunal recebe a visita 

de colégios e universidades, como parte de suas atividades curriculares, interagindo 

                                                 
15 Perto do edifício sede do Tribunal Regional Federal existe uma aglomerado de pessoas que vivem, 
há aproximadamente 40 (quarenta) anos, na chamada Comunidade do Pilar pois fica em torno da 
Igreja do Pilar, no bairro do Recife Antigo. 
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no processo ensino-aprendizagem e influenciando na descoberta de uma vocação e 

prestando cidadania (RELATÓRIO DE GESTÃO 2005-2007). 

Os registros do Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas, através de 

informação da servidora Maria Clara da Costa Pinto Monteiro, noticiam que, no ano 

de 2007, foram recepcionados 60 (sessenta) estudantes de graduação.  

- CAPACITAÇÃO  

Através do programa de capacitação, objetivando promover a qualificação 

pessoal através da reciclagem e aprimoramento de conhecimentos, foram 

disponibilizadas 1.283 vagas distribuídas entre cursos internos, externos e 

congressos, envolvendo as áreas jurídica, administrativa, de informática, 

comportamental dentre outras (RELATÓRIO DE GESTÃO 2005-2007). 

1.3 Gestão do Período 2007 – 2009 

De par com os anseios dos jurisdicionados que objetivamente buscam a 

prestação jurisdicional efetiva e célere, o Desembargador Federal José Baptista de 

Almeida Filho, dá continuidade às iniciativas anteriormente já implementadas e 

marca a sua administração com os programas a seguir referidos, buscando a 

eficiência e celeridade da 5ª Região. 

- PLANO DE AÇÃO 

Inexistindo Planejamento institucionalizado, foi elaborado um Plano de Ação, 

observando a missão, visão e valores da instituição com foco no seguinte conteúdo: 

● Prestação Jurisdicional , buscando otimizar a celeridade no julgamento e o 

incentivo à redução do acervo; 

● Articulação Institucional , focando incentivar o relacionamento da 

instituição com outros órgãos federais; aprimorar as relações com a sociedade16, 

objetivando incentivar o relacionamento das unidades externas, desenvolvendo 
                                                 
16   Aprimorar as Relações com a Sociedade através da pesquisa de satisfação de usuários, 
reestruturação das ações de comunicação externa, monitoramento de notícias na mídia e melhoria do 
servido de OUVIDORIA. 
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visão sistêmica, comunicação interna e avaliação setorial; disseminar a 

transparência nas ações com prestação de contas, informações institucionais e 

gerenciais; incentivar a responsabilidade sócio-ambiental. 

● Melhorias Operacionais com a disseminação do Plano de Ação; Promoção 

da informatização; otimização dos espaços; otimização da gestão das operações; 

melhoria do gerenciamento de bens; aperfeiçoamento da gestão orçamentária; 

otimização da segurança; aprimoramento das ações de controle. 

● Gestão de Pessoas com fito na promoção da capacitação e no 

desenvolvimento, participando do Plano Nacional de Capacitação do Poder 

Judiciário; na valorização das pessoas, desenvolvendo programas de integração e 

ambientação de novos servidores, de lotação e re-lotação de servidores e de 

qualidade de vida.  

- CELERIDADE NO JULGAMENTO 

Em 2007, o Tribunal conseguiu atingir o marco de 46.708 processos julgados, 

número que representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior, 

independentemente de aumento da força de trabalho. No ano seguinte, em 2008, o 

número de processos julgados na Corte atingiu a marca de 44.440, havendo uma 

redução de 5% em relação a 2007, sendo superior, em 5,6%, ao ano de 2006 

(RELATÓRIO DE GESTÃO 2007-2009). 

Para alcançar esses resultados, tendo como principal preocupação da 

Administração a busca de maior celeridade nos julgados, o biênio 2007-2009 foi 

marcado por várias realizações como a seguir relacionadas: 

● Mudanças Tecnológicas – dentre as mais relevantes citam-se: criação da 

certificação digital; aperfeiçoamento do sistema de controle processual do 1º, 2º grau 

e dos Juizados Especiais Federais – JEFs; incremento dos serviços disponíveis na 

internet, como, por exemplo, a inserção de acórdãos na rede eletrônica de 

comunicações com consulta disponível no sítio do TRF5 e no Conselho da Justiça 

Federal; criação do Portal dos Juizados Especiais Federais – JEFs; desenvolvimento 
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do Sistema Eletrônico de Publicações; Protocolo Eletrônico Integrado (RELATÓRIO 

DE GESTÃO 2007-2009). 

● Padronização de Procedimentos – ampliou-se a padronização das rotinas 

e procedimentos dentro da estrutura do Tribunal assim como no trâmite processual 

nas Varas Federais, buscando angariar benefícios para o serviço jurisdicional, como 

redução de custos, ganho de produtividade, melhoria da qualidade do serviço 

prestado e maior segurança para o jurisdicionado (RELATÓRIO DE GESTÃO 2007-

2009). 

● Mutirão de Conciliação e Julgamento – o TRF5 e as Seções Judiciárias 

Federais da região promoveram várias ações incentivando a prática de mutirões de 

conciliação e julgamento, minimizando o tempo para análise dos processos, do 

acervo em tramitação e dos custos para o erário, além do benefício da solução 

rápida dos litígios (RELATÓRIO DE GESTÃO 2007-2009).   

● Concursos Públicos – no período, foi concluído o IX Concurso Público de 

Provas e Títulos para Provimento de Cargos de Juiz Federal Substituto da 5ª 

Região, tendo sido aprovados e empossados 21 (vinte e um) novos magistrados, 

aumentando a capacidade julgadora das seções judiciárias. Paralelamente, também 

foi ampliado o quadro de servidores da 5ª Região (RELATÓRIO DE GESTÃO 2007-

2009). 

● Convênios de Cooperação Técnica – considerando que os órgãos e 

entidades públicos têm interesses comuns, em nome do serviço público, o TRF5 

firmou acordos de cooperação técnica com a Caixa Econômica Federal (CEF), 

Advocacia Geral da União (AGU), Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e 

Secretaria da Receita Federal (SRF), agilizando assim a troca de informações e, 

consequentemente, a prestação jurisdicional (RELATÓRIO DE GESTÃO 2007-

2009). 

- RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Com esse tema e dando prosseguimento aos trabalhos já desenvolvidos, o 

TRF5 buscou realizar as seguintes ações voltadas à cidadania: 
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● Comunidade do Pilar – A Comunidade Nossa Senhora do Pilar abriga uma 

população extremamente carente nas cercanias do TRF5. 

Dentre as atividades realizadas sobressaem: Gincana São João Solidário com 

arrecadação entre os servidores de itens para doação; premiação dos alunos da 

Escola do Pilar em Concurso de Redação, realizado em 2007; lanche especial 

oferecido pela esposa do desembargador presidente no dia das crianças; doação de 

cestas natalinas (RELATÓRIO DE GESTÃO 2007-2009). 

● Assistência aos Terceirizados – foi continuado o programa de educação 

com aprendizado através de vídeos e livros aos funcionários terceirizados que 

realizam serviços de limpeza e segurança. Além disso, foi firmada uma parceria com 

a escola de Informática Unibratec e a ONG Moradia e Cidadania, com a obtenção de 

30 (trinta) vagas para cursos de Informática gratuitos para funcionários terceirizados 

(RELATÓRIO DE GESTÃO 2007-2009).  

● Programa Socioeducativo - no ano de 2007, completou 10 anos, o 

programa socioeducativo que proporciona estágio remunerado para adolescentes de 

baixa renda com faixa etária de 16 a 18 anos. Foram atendidos, ao longo dos anos, 

420 (quatrocentos e vinte) adolescentes e, no período 2007-2009, o programa 

tendeu 75 (setenta e cinco) estagiários. O objetivo é proporcionar aos alunos de 

escolas públicas a iniciação à vida profissional e contribuir para a formação pessoal 

dos beneficiados (RELATÓRIO DE GESTÃO 2007-2009).  

- CAPACITAÇÃO 

Além dos cursos e eventos destinados aos servidores, destaca-se, no biênio 

2007-2009, a atuação da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região – ESMAFE17 

que, observando dispositivo constitucional18, se transformou em uma Escola voltada 

a assegurar educação multidisciplinar continuada aos magistrados. 

                                                 
17 Escola da Magistratura Federal da 5ª Região criada através da Resolução nº 16, de outubro de 
1999. 
18 O novo perfil da Esmafe foi atribuído a partir da Emenda Constitucional nº 45/04. A resolução nº 
52/06, do CJF, que institui o Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa dos Juízes Federais e 
das Resoluções nº 1 e 2/7 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 
ENFAM – foram definidas as normas para a realização de cursos para a Magistratura. 
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A ESMAFE teve à sua frente, como diretor, o Desembargador Federal 

Francisco Cavalcanti, no período de abril a agosto de 2007 e posteriormente a 

Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, no período de agosto de 2007 a 

março de 2009. Ressalte-se que a Escola de Magistratura Federal da 5ª Região foi 

aquela que mais cursos credenciou no ano de 2008, junto à ENFAM (RELATÓRIO 

DE GESTÃO 2005-2007).  

O trabalho desenvolvido na Esmafe, como centro de preparação, formação, 

aperfeiçoamento e especialização de magistrados tem sido de grande valia à 

qualificação daqueles que têm a direta responsabilidade pela prestação jurisdicional 

haja vista que contribui para a excelência das atividades judicantes. Além de se 

preocupar com o desenvolvimento técnico do magistrado também se volta para as 

demandas atuais da sociedade como ética, transparência, moral, seriedade, 

compromisso que são desafios cruciais enfrentados pela Administração Pública 

brasileira. 

Em tudo o que foi até aqui relatado há traços de compromissos do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região com a busca da celeridade de seus julgados, com a 

melhor prestação jurisdicional, com a responsabilidade social, com a cidadania. Essa 

vem sendo, ao longo dos anos, a tônica da Justiça Federal da 5ª Região que, em 

sua atuação, continua se esforçando para a otimização da prestação jurisdicional, 

com ênfase à celeridade processual e a democratização do acesso à justiça.   

Para a continuidade dessa trajetória por uma Justiça Federal cada vez mais 

efetiva e célere busca-se, seja na teoria acadêmica seja nas experiências vividas por 

instituições congêneres, meios para que, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 

5ª Região, as carências sejam minoradas e os obstáculos ultrapassados em proveito 

daquele que é seu direto destinatário: o cidadão. 



2. MARCOS TEÓRICOS  

 
Muito se discute acerca do tema cidadania. Se fizermos uma pesquisa, 

perguntando para as pessoas qual o significado da palavra cidadania, 

encontraremos inúmeras definições, vez que em seu processo histórico de 

construção se identifica uma variação em seu significado, seja no tempo ou no 

espaço. Há diferenças entre a prática da cidadania entre os diversos Estados 

nacionais. Até mesmo, dentro de cada Estado o conceito e a prática de cidadania 

vêm sofrendo alterações, ao longo dos anos, vez que não existe um significado 

estanque, mas sim um conceito histórico que varia ao longo da história da 

humanidade (PINSK, 2005).  

 

2.1 Histórico da cidadania 

 

Para Pinsk (2005) são muitos os caminhos percorridos pela cidadania desde 

os hebreus que deixaram como legado a concepção de um deus que ajudava os 

exércitos, cobrava um comportamento ético de seus seguidores e não estava 

preocupado em ser objeto da idolatria nem tampouco com o sacrifício de animais, 

mas estava atento a problemas vinculados à exclusão social, à pobreza, à fome e à 

solidariedade.  

 

Tenório (2007) mostra que desde aquela época já existiam os chamados 

profetas sociais, como Isaías e Amós que defendiam os direitos individuais e sociais 

dos despossuídos mesmo que tais preocupações contrariassem as bases da 

hierarquia hebraica. 

 

Pinsk enfatiza que os profetas sociais, em suas doutrinações, determinam, 

através dos fundamentos do monoteísmo ético, as bases das grandes religiões 

ocidentais como o Cristianismo, Islamismo e Judaísmo e seria a “primeira expressão 

documentada e politicamente relevante do que poderíamos chamar de pré-história 

da cidadania” (2005, p. 17). 

 

Destacando o compromisso com o Direito e com a Justiça, Isaías em discurso 

determina: “Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, 
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protegei o oprimido. Fazei justiça ao órfão, defendei a viúva (Isaías, 1,15-17, in 

Pinsky, 2005, p. 23).  

 

Assim, desde o período dos hebreus, já havia preocupações com injustiças 

sociais e com o direito das pessoas, com a defesa dos direitos individuais e sociais, 

mesmo contrariando as bases da hierarquia hebraica que era assente em um Deus 

nacional que se impunha por meio do seu templo dos seus sacerdotes. 

 

Pinsk (2005) realça a contribuição do povo judeu informando que, desde os 

primeiros aprendizados até os seminários rabínicos, ensinava-se a necessidade de 

cada judeu aplicar os valores de justiça e fraternidade estabelecidos por Deus e 

cumpridos por seus antepassados e na prática da ética residiria a diferença 

fundamental entre o judeu e o não judeu. 

 
 

Continuando o desenrolar histórico da cidadania emanado do mundo greco-

romano, apresenta-se a Grécia através dos pensamentos dos filósofos Sócrates, 

Platão e Aristóteles onde a cidadania era assegurada pela lealdade à cidade-Estado. 

Assim, fora dela não havia indivíduos plenos e livres, com direitos e garantias sobre 

sua pessoa e seus bens.  

 

Guarinello (2005) entende que pertencer à comunidade de uma cidade-

Estado era um privilégio que envolvia participar da vida cotidiana, com ritos, 

costumes, regras, festividades, crenças e relações pessoais. Entretanto, ressalta o 

autor que o sentimento de unidade não descartava a possibilidade de disputas 

internas com regras de exclusão e inclusão no espaço público por ela demarcado. 

 

Ainda nessa linha, Guarinello (2005, p. 36)  diz: 

 

O processo inclusivo de constituição das comunidades cidadãs forjou-se 
simultaneamente a um brutal processo de exclusão interna que se tornou 
cada vez mais agudo, na medida em que algumas dessas cidades 
cresceram em poder e complexidade social. 

 

Certo é que segundo Guarinello (2005) não se pode entender a formação das 

comunidades em volta das cidades-Estado apenas como um processo de inclusão 
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na medida que estavam excluídos os estrangeiros, os escravos e as mulheres cuja 

posição variava em cada cidade-Estado. Os estrangeiros, apesar de integrados à 

vida econômica e às relações sociais, não faziam parte da população cidadã. Os 

escravos, sob o poder de seus donos, seguiam regras privadas sem qualquer 

controle cívico, não tinham acesso à esfera pública e também não eram detentores 

de direitos. As mulheres, mesmo integradas à cidade-Estado, permaneciam à 

margem da vida pública, sem direito à participação  política, com poucos direitos 

individuais  e sendo tuteladas por homens que consideravam que a mulher deveria 

cuidar do lar. Assim, embora sendo membros da comunidade, as mulheres eram 

consideradas membros menores.  

 

Tenório (2007) nos mostra que sob o Império Romano o conceito de 

cidadania evolui se desligando da comunidade e passando a se relacionar com 

todos os que integram o Império. Destaca ainda o maior grau de abertura em relação 

às suas colônias e dentro de seu próprio espaço interno, pois inclusive 

proporcionava proteção jurídica para membros do Império apesar de não morarem 

em Roma. 

 

Para Funari (2005), as modernas noções de cidadania e participação popular 

na vida social assemelham-se às características de cidadania em Roma. Destaca 

ainda a combinação de Senado e Câmara no lugar das antigas assembleias, a 

invenção do voto secreto e a criação do Fórum onde os magistrados defendiam seus 

posicionamentos e procuravam angariar o apoio dos cidadãos como autênticos 

legados do povo romano, cujo conceito de cidadania se aproximava do conceito 

moderno. 

 

Em seguida, surge o Renascimento que pode ser compreendido como um 

período intermediário entre a Era Medieval e a Era Moderna, onde surge a burguesia 

ávida pelo poder e por liberdades políticas, em oposição à nobreza que, 

paulatinamente, vai perdendo seus privilégios e à classe de pessoas pobres, com 

veia revolucionária. Nesse rumo, a burguesia vai permitir o desenvolvimento do 

indivíduo e a descoberta do mundo à sua volta (ZERON, 2005). Para o autor o 
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Renascimento pode ser visto como o momento onde nasce a ideia moderna de 

cidadania. 

 

Oportuno observar que, no processo de construção da cidadania, Tenório 

(2005) entende a pré-história da cidadania como o período que vem da Antiguidade 

ao Renascimento, diferentemente de Pinsk (2005) que restringe os primórdios da 

cidadania ao período dos hebreus, como já anunciado anteriormente. 

 

Dando prosseguimento ao raciocínio, a Revolução Inglesa, em 1640, segundo 

Mondaini (2005), evidencia o pensamento liberal com liberdades associadas ao 

critério excludente de ser proprietário onde o poder político estava associado à 

posse de bens materiais. Assim, era uma cidadania excludente, onde se 

sobressaiam os “cidadãos ativos” e “cidadãos passivos”, “cidadãos com posses” e 

“cidadãos sem posses”. Complementa ainda o autor que a cidadania liberal 

significou um grande passo para modificar a figura do súdito detentor apenas de 

obrigações, entretanto trazia a necessidade de um acréscimo fundamental qual seja 

a inclusão dos “despossuídos” e o tratamento dos “iguais com igualdade” e dos 

“desiguais com desigualdade”. 

 

Em seguida, vem a Revolução Americana, em 1776, com suas 

peculiaridades. Karnal (2005) diz que cidadania e liberdade são indissociáveis nos 

Estados Unidos e foram construídas tendo como precedentes a experiência colonial 

e a guerra pela independência. Por outro lado, considerando uma cidadania oriunda 

de mecanismos de defesa do indivíduo perante o Estado ou, até mesmo, perante 

outros indivíduos, foi concebida uma ideia de excepcionalismo que, para os norte- 

americanos, deve ser perpetuada. “Assim constrói-se um cidadão que se orgulha do 

seu país, não apenas porque seu país é forte, rico e poderoso, mas porque é o único 

universo de significação que ele realmente vê” (KARNAL, 2005). Certo é que é uma 

cidadania que inclui alguns e exclui outros tantos. 

 

A Revolução Francesa, em 1789, inspirada em seus ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade os quais resumem o perfil do cidadão que se descobre 

detentor de direitos civis. Nasce, assim, no século XVIII, a ideia de felicidade como 
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uma conquista humana orientadora do esforço do homem no sentido da busca por 

uma sociedade mais justa e igualitária (ODALIA, 2005). 

 

A Revolução Francesa tem como ponto alto a proclamação da Declaração 

dos Direitos do Homem, em 17 (dezessete) artigos que incendiaram  a imaginação 

dos europeus de quaisquer classe social e foi um passo significativo na 

transformação do homem comum em cidadão com direitos civis garantidos 

legalmente (ODALIA, 2005). 

 

A Revolução não foi apenas a obra de homens do século XVIII, mas o ápice 

de um processo histórico, com origens nas dez gerações precedentes. As profundas 

transformações que ali ocorreram teriam de qualquer forma acontecido, 

pacificamente, entretanto a Revolução apressou-as (TOCQUEVILLE, apud ODALIA, 

2005). 

 

Certo é que as Revoluções Inglesa, Americana e a Francesa “contribuíram 

para o aperfeiçoamento do atual conceito de cidadania” (TENÓRIO, p. 34).  

 

A partir desse caminho trilhado, chega-se à Modernidade, identificando-se 

três elementos componentes da cidadania: os direitos civis, necessários à liberdade 

individual, os direitos políticos que dizem respeito à participação no exercício do 

poder político e os direitos sociais que tratam do bem-estar (MARSHALL, apud 

TENÓRIO, 2007). 

 

No Brasil, após essas conquistas estampadas na Constituição Federal de 

1988, ratificou-se, em tese, o Estado de Direito, a Democracia. A Constituição 

intitulada cidadã, vem na esteira dos processos anteriormente citados e, segundo 

Pinsky (2005), foi assim rompido o princípio de legitimidade vigente até então, 

passando a serem considerados os direitos dos cidadãos. 

 

Entretanto, como dantes mencionado, Karnal (2005) nos lembra que não 

existe um conceito de cidadania e são diferentes as práticas e reflexões sobre 

cidadania em cada época pois é uma construção histórica diretamente relacionada à 
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da civilização ocidental. Aduz, Guarinello (2005, p. 29) que “a cidadania nos 

Estados-nacionais contemporâneos é um fenômeno único na História”.  

 

No contexto, há de se levar em conta, além da variável histórica, o fato de que 

é diferente ser cidadão na Suécia, nos Estados Unidos ou no Brasil, sejam pelas 

regras definidoras de quem é ou não é cidadão em cada localidade, como também 

pelos direitos e deveres distintos que caracterizam o cidadão nos estados nacionais 

contemporâneos (PINSK, 2005). 

 

Esse aspecto também foi abordado por Carvalho (2007) quando diz que a 

cidadania é um fenômeno histórico e que o ideal da cidadania plena, pode ser 

semelhante, mas os caminhos são distintos, com alterações de percursos, com 

possibilidades de desvios e retrocessos. Cada país seguiu seu caminho próprio e o 

Brasil não foi diferente. 

 

O Brasil é diferente. Holanda (2007, p. 31), em texto inicial de sua obra 

“Raízes do Brasil”, traduz essa peculiaridade: 

 

A tentativa de implantação da cultura européia em extenso território, dotado 
de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua 
tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e 
mais rico em consequências. 

 

Carvalho (2007) sinaliza, por oportuno, que algumas características da 

colonização portuguesa deixaram marcas duradouras para a sociedade brasileira as 

quais foram relevantes para a definição dos rumos da cidadania nacional. 

 

Após três séculos de colonização portuguesa (1500-1822), o Brasil 

independente era uma unidade territorial, com língua, cultura e religião, entretanto a 

população era analfabeta, a sociedade era escravocrata, a economia era do tipo 

monocultura latifundiária e o Estado absolutista. Além das grandes propriedades, o 

efeito mais negativo para a cidadania foi causado pela escravidão, pois os escravos 

não tinham os direitos civis básicos à integridade física, à liberdade e à própria vida. 

Outro aspecto que dificultou o desenvolvimento de uma consciência de direitos foi o 

descaso quanto à educação primária (CARVALHO, 2007).  
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Até 1930, não havia povo organizado politicamente, a grande maioria da 

população era distanciada do governo e a participação política nacional era limitada 

a pequenos grupos. Só havia manifestação popular em casos de ações arbitrárias 

das autoridades constituídas demonstrando, apesar da letargia da população, que 

havia alguma noção sobre direitos dos cidadãos e deveres do Estado. Na verdade, 

eram manifestações espontâneas de defesa, de reação a alguma medida não mais 

tolerada (CARVALHO, 2007). 

 

No dizer de Carvalho (2007), só a partir de 1930 esse cenário começou a se 

modificar com a aceleração das mudanças sociais e políticas. Os direitos sociais 

tiveram impulso, os políticos viveram a fase de instabilidade das ditaduras, mas 

começou a vigorar o voto popular e os direitos civis progrediram lentamente inclusive 

o acesso da população ao Poder Judiciário. 

 

A Constituição de 1934 foi progressista deu poderes ao legislativo para tolher 

o Executivo, garantiu as eleições diretas e criou o mandado de segurança (LOPEZ, 

1991). Por outro lado, assegurou leis sociais e a representação classista no 

Congresso Nacional ao tempo em que incorporou a legislação trabalhista e sindical. 

Na Constituição de 1934, pela primeira vez, no constitucionalismo brasileiro, 

constava um capítulo sobre a ordem econômica e social, consagrou a competência 

do governo pzra regular as relações de trabalho, confirmou a jornada de oito horas e 

determinou a criação de um salário mínimo capaz de atender às necessidades da 

vida de um trabalhador chefe de família. A Constituição criou também a Justiça do 

Trabalho e consolidou grandes avanços na área da Previdência Social. Havia uma 

concepção de privilégio à política social (CARVALHO, 2007). 

 

Em 1937, o golpe apoiado pelos militares inaugurou um período ditatorial que 

se chamou Estado Novo, durando até 1945. Embora os direitos civis tenham 

progredido muito lentamente, nessa época, não deixaram de existir inclusive na 

ditadura, mas sua garantia na vida real continuou precária para a grande maioria dos 

cidadãos. Na ditadura, muitos direitos foram suspensos, especialmente a liberdade 

de expressão do pensamento e de organização, tendo havido pouco acesso da 

população ao sistema judiciário (CARVALHO, 2007). 
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Por outro lado, para Lopez (1991) a Constituição de 1937, chamada Polaca, 

veio com um forte traço de autoritarismo, pois ampliava a possibilidade do presidente 

de intervir nos Estados, dando-lhe a faculdade de expedir decretos-leis sobre 

determinados assuntos. Os partidos foram suprimidos, foi reformulado o Poder 

Legislativo, na verdade, foram suspensas as funções do Poder Legislativo, em todos 

os níveis e estabeleceu-se a completa suspensão das liberdades civis. O governo 

aposentou servidores à sua vontade e estabeleceu interventores para governar os 

estados. Certo é que foi um período de retrocesso no constitucionalismo brasileiro 

com uma ditadura muito forte. 

 

Apesar do período ditatorial do Estado Novo, com a Constituição de 1937, no 

período 1930 a 1945, houve avanços, de uma forma geral, ampliaram-se os 

movimentos políticos em grau mais organizado, foi institucionalizado o voto secreto e 

criada a Justiça Eleitoral, a mulher passou a ter direito a voto, o país se desenvolveu 

economicamente, cresceu industrialmente, começaram as medidas de proteção ao 

trabalhador e vasta legislação nas áreas trabalhista e previdenciária foi promulgada 

em prol da sociedade. Por outro lado, a Justiça do Trabalho foi aperfeiçoada com a 

Consolidação do Trabalho em 1943. Carvalho (2007) destaca que os trabalhadores 

foram inseridos à sociedade em virtude de leis sociais e não por reivindicações 

sindicais ou políticas independentes. 

 

Chegou a vez dos direitos políticos, a partir de 1945, ano considerado da 

reabertura política, em ambiente favorável à democracia representativa, refletido na 

Constituição de 1946. O voto foi estendido a todos os homens e mulheres com mais 

de 18 anos e foi confirmada a Justiça Eleitoral constituída no Tribunal Superior 

Eleitoral que decidia sobre todos os assuntos pertinentes à organização dos partidos 

políticos, alistamento, votação e reconhecimento dos eleitos. A cada eleição 

fortaleciam-se os partidos populares, aumentava o grau de independência e 

discernimento da população. 1945-1964 foi o período democrático que se 

caracterizou por ampliação dos direitos políticos e paralisação ou pouco avanço dos 

direitos sociais (CARVALHO, 2007).  
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Em seguida, vieram os governos militares em 21 (1964-1985) anos onde se 

verifica a ampliação dos direitos sociais, ao mesmo tempo em que se restringiram os 

direitos políticos numa demonstração de compensação da falta de liberdade política 

com o paternalismo social. Os direitos civis sofreram nos governos militares. O 

habeas corpus foi suspenso, foram desconsiderados a privacidade do lar e o 

segredo das correspondências, pessoas eram presas sem mandado judicial e 

isoladas sem direito a defesa, chegando a serem torturadas culminando com muitos 

casos de óbitos. O Poder Judiciário foi minimizado, ministros foram aposentados ou 

tiveram seus direitos políticos cassados e estava em vigor uma legislação de 

exceção que suspendia a revisão judicial dos atos do governo (CARVALHO, 2007). 

 

A partir de 1985, inicia-se a nova fase civil, formando-se em 1986 a 

Assembleia Nacional Constituinte que redigiu a Constituição promulgada em 1988. 

 

A Constituição Cidadã trouxe consigo a expansão dos direitos políticos ao 

tempo em que caminhou rumo à universalidade do voto, ao torná-lo facultativo aos 

analfabetos e estabeleceu a idade de 16 anos para a aquisição desse direito. 

Diminuíram as restrições para a organização e funcionamento dos partidos políticos 

e foi extinta a exigência de fidelidade partidária. Surgiu o Movimento dos Sem Terra 

– MST, incorporando à vida política parcela excluída pelo latifúndio, eleições diretas 

e impedimento de Presidente da República completado dentro da lei.  

  

Os direitos sociais foram significativamente favorecidos. Foi fixado o valor 

equivalente a um salário mínimo para o limite inferior para as aposentadorias e 

pensões, determinou o pagamento de pensão de um salário mínimo aos deficientes 

físicos e aos maiores de 65, independentemente de contribuição para a previdência. 

Criou a licença-paternidade. Elevou a aposentadoria dos trabalhadores rurais e foi 

criada a renda mensal vitalícia. Houve também avanços na educação fundamental. 

 

Os direitos civis foram restabelecidos como a liberdade de expressão, de 

imprensa e de organização. A novel Carta criou o direito de habeas data19 , o 

                                                 
19 Com o habeas data qualquer pessoa pode ter acesso às informações sobre elas nos registros 
públicos. 
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mandado de injunção20, definiu o racismo como crime inafiançável e a tortura como 

crime inafiançável e não-anistiável. Criou os Juizados Especiais de Pequenas 

Causas Cíveis e Criminais com o intuito de simplificar, agilizar e tornar menos 

dispendioso o acesso à justiça em causas cíveis de pequena complexidade e em 

infrações de pequeno poder ofensivo. 

 

A CF/88 sinalizou os caminhos democráticos com eleições competitivas e 

livres para o Legislativo e o Executivo, em uma cidadania ampla com a proteção às 

liberdades civis e aos direitos políticos com governos eleitos atuando efetivamente. 

Entretanto, a prática tem seus limites. Embora no Brasil se exerça o sufrágio 

universal e não se deslembre da importância dessa conquista, ela, por si só, não é 

suficiente ao pleno exercício da cidadania na medida em que são inúmeros os casos 

de corrupção e desvios de conduta dos políticos; os parlamentares mudam de 

partido ao sabor dos interesses dos grupos econômicos que os patrocinam; a 

maioria da população não tem acesso ao Poder Judiciário, à educação; campeiam a 

exclusão social, o desemprego, a pobreza, a fome e a violência, o serviço de saúde 

não atende a contento, há problemas com saneamento básico.  

 

Na visão de Carvalho (2007), o sistema social nacional ainda é muito desigual 

e oprime as classes menos favorecidas com desigualdades sociais e econômicas 

que se agravam, ou quando muito melhoram a passos lentos. Paralelamente, há um 

desgaste dos partidos, do Congresso e dos políticos e o país permanece desigual. 

 

Dentro desse contexto, Carvalho (2007, p. 214-215) faz críticas ao 

desempenho do Poder Judiciário quando afirma: 

 

O Judiciário também não cumpre seu papel. O acesso à justiça é limitado a 
pequena parcela da população. A maioria ou desconhece seus direitos, ou, 
se os conhece, não tem condições de os fazer valer. Os poucos que dão 
queixa à polícia têm que enfrentar depois os custos e a demora do 
processo judicial. Os custos dos serviços de um bom advogado estão além 
da capacidade da grande maioria da população. Apesar de ser dever 
constitucional do Estado prestar assistência jurídica gratuita aos pobres, os 
defensores públicos são em número insuficiente para atender à demanda. 
Uma vez dá especial instaurado o processo, há o problema da demora. Os 

                                                 
20 Através do mandado de injunção as pessoas podem recorrer à justiça para exigir o cumprimento 
dos dispositivos constitucionais quando ainda não estejam regulamentados. 



 
 

 

59 

 

tribunais estão sempre sobrecarregados de processos, tanto nas varas 
cíveis como nas criminais. Uma causa leva anos para ser decidida. O único 
setor do Judiciário que funciona um ouço melhor é o da justiça do trabalho. 
No entanto, essa justiça só funciona para os trabalhadores do mercado 
formal, possuidores de carteira de trabalho. Os outros, que são cada vez 
mais numerosos ficam excluídos. Entende-se, então, a descrença da 
população na justiça e o sentimento de que ela funciona apenas para os 
ricos, ou antes, de que ela não funciona, pois os ricos não são punidos e os 
pobres não são protegidos. 

 

Não é demais, portanto, destacar as preocupações de Norberto Bobbio (1992, 

p. 25) quando aponta que “o problema grave de nosso tempo não é fundamentar os 

direitos do homem, mas sim protegê-los”. De nada adianta termos conquistado 

direitos civis se não podemos exercitá-los, pois o fato de estarem inscritos em nossa 

ordem jurídica não é garantia de direito efetivado.  

 

Nesse contexto, “decorridos 184 anos desde a sua independência, o esforço 

para a construção da cidadania no Brasil ainda não foi suficiente, embora tenha sido 

bastante considerável” (TENÓRIO, 2007, p. 52). 

 

Ocorre que, ao ter seus direitos reconhecidos constitucionalmente, é 

fundamental que o cidadão se conscientize do seu dever de contribuir para os 

interesses coletivos, de que além de direitos também tem deveres devendo integrar 

o corpo de agentes que podem colaborar para o bem-estar da comunidade. 

 

Nesse trabalho entende-se o cidadão como aquele indivíduo que percebe que 

o bem-estar da sua comunidade política, do seu município, do seu local, ou seja, do 

seu território, depende da responsabilidade coletiva e será pelo esforço comum 

através de espaços públicos decisórios que determinado espaço geográfico obterá o 

seu desenvolvimento social, econômico, político, cultural e ambiental (TENÓRIO, 

2007). 

 

O TRF5, como órgão do poder público, pode promover a cidadania 

favorecendo a reativação da esfera pública, ambiente que incentive os indivíduos a 

praticar deliberações comuns sobre os assuntos que afetem a comunidade, 

praticando a cidadania baseada em valores de solidariedade e autonomia (VIEIRA, 

apud TENÓRIO, 2007).  
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A esfera pública é uma rede ideal para a comunicação de conteúdos, tomada 

de posição e opiniões em que os canais de comunicação viabilizam o surgimento de 

opinião pública sobre temas específicos. Esse conceito antevê igualdade de direitos 

sociais, políticos e civis e debates pacíficos sobre questões frente à autoridade 

negociada. A esfera pública é um espaço comunicativo onde as pessoas tematizam 

as suas inquietações por meio do entendimento mútuo (HABERMAS, apud 

TENÓRIO, 2007). 

 

Com efeito: 

A esfera pública constitui, essencialmente, uma estrutura comunicacional da 
ação orientada pelo entendimento e está relacionada com o espaço social 
reflexivo gerado no agir comunicativo. Quando existe liberdade 
comunicativa, estamos na presença de um espaço público constituído por 
meio da linguagem. Logo, as estruturas comunicativas da esfera pública 
devem ser mantidas operacionais por uma sociedade de pessoas ativas. 
Diferentemente de um processo centralizador, tecnoburocrático, elaborado 
em gabinete, no qual o conhecimento técnico é o principal argumento da 
decisão, sob uma perspectiva descentralizadora, de concepção dialógica, a 
esfera pública deve identificar, compreender, problematizar e propor 
soluções aos problemas da sociedade, a ponto de estes serem assumidos 
como políticas públicas e executados pelo aparato administrativo de 
governo (TENÓRIO, 2007, p. 55/56). 

 

Outro aspecto a ser introduzido é que, no tocante aos órgãos judiciários, nos 

quais a ponderação de interesses e a intervenção estatal devem ocorrer de maneira 

técnica e imparcial, há uma demanda de um reforçado grau de autonomia em 

relação às ingerências político-partidárias e do poder econômico. Tal autonomia 

permite aos agentes públicos integrantes da instituição atuarem com maior 

independência política e técnica, duas vertentes da autonomia funcional que se 

aliam à independência financeira e gerencial para proporcionar liberdade aos 

magistrados no seu mister (PESSOA, 2007). 

Para Reale Júnior (2000), a independência do Poder Judiciário constitui um 

dos pilares do Estado Democrático de Direito e se expressa não só pelas garantias 

consagradas no art. 95, incisos I, II e III da Constituição Federal, como também 

pelas vedações impostas aos magistrados nos incisos do parágrafo único deste 

mesmo art. 95, e que visam a assegurar a imparcialidade das decisões, a não 

subordinação do juiz a outro poder, a inocorrência de interesse patrimonial no 
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exercício jurisdicional, assim como a não inserção do magistrado em corrente 

política partidária. Resta patente tal independência, haja vista a competência 

privativa outorgada pela Constituição Federal, em seu art. 96, ao próprio Poder 

Judiciário para fixar a sua organização, dotando-o de poder de eleger seus órgãos 

diretivos, assegurando autonomia administrativa e financeira, justificando-se até 

mesmo a intervenção federal, visando a garantir o exercício de qualquer dos 

poderes e o cumprimento de ordem ou de decisão judicial21. 

Conforme explicado por Maciel (2000), além de dar solução à generalidade 

dos conflitos individuais e coletivos, através da jurisdição, detém o juiz a prerrogativa 

de controlar a constitucionalidade e a legalidade dos atos dos demais poderes, 

ficando resguardado o sistema de freios e contrapesos ou check and balances. 

Portanto, não pode ficar o Poder Judiciário ao sabor das suas conveniências 

políticas, uma vez que tem, entre suas funções, o controle dos atos dos demais 

poderes e, caso sofra ingerências, perderá a independência, ficando comprometida 

sua própria natureza de Poder de Estado. Consistem os juízes em instrumentos da 

cidadania na defesa do Estado Democrático de Direito. 

Oportuno lembrar que Peter Evans (1993, p. 28-29) defende “a autonomia 

inserida em um conjunto concreto de laços sociais que amarra o Estado à sociedade 

e fornece canais institucionalizados para a contínua negociação e renegociação de 

metas e políticas”. Dito de outra maneira, a instituição deve ser dotada de uma 

autonomia de forma a propiciar sua inserção na estrutura social que está a sua volta 

e, consequentemente, colaborar no processo de desenvolvimento da comunidade 

em que está inserida. 

A Reforma do Estado, ocorrida nos anos 90, expressada como um projeto 

que envolve várias áreas de governo e da sociedade brasileira e orientada para 

transformar a Administração Pública, direcionou-se para a eficiência e o atendimento 

pleno das pessoas de nossa sociedade. Na discussão sobre o papel do Estado, a 

frequência de demandas não atendidas e expectativas frustradas dos cidadãos 

brasileiros fez com que se exigissem soluções capazes de produzir resultados mais 

efetivos (PEREIRA, 1997). 

                                                 
21 Art. 34, IV e VI da CF 
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Nesse contexto, na visão de Mafra Filho (2005), urge substituir a 

Administração Pública formal ou burocrática por uma Administração Pública 

gerencial, baseada em conceitos modernos de administração e eficiência, voltada 

para o controle de resultados e descentralizada para poder chegar ao cidadão, 

beneficiando a todos indistintamente.  O Estado precisa contar com uma 

Administração Pública moderna e capaz de responder aos anseios de uma 

sociedade baseada nas informações que permeiam o mundo quase 

instantaneamente, fruto da globalização. 

Por outro lado, o acesso à informação imediata não é privilégio de todos, daí 

a necessidade premente das instituições públicas, inclusive o TRF5, de atentarem 

para as classes menos protegidas que também necessitam da maturidade política e 

da conscientização de seus direitos individuais ao lado de sua aptidão à ação 

coletiva e à solidariedade. 

Aduz Mafra Filho (2005): 

A reforma do aparelho do Estado visa a criar condições para que fosse 
reconstruída a administração pública, nos moldes de modernidade e 
racionalidade. A nova administração pública deve voltar-se para o controle 
de resultados e descentralizada, de modo a ser acessível aos cidadãos. 
Estes por sua vez devem deixar de ser simples usuários, para se tornarem 
clientes privilegiados dos serviços prestados pelo Estado. Com o fim de 
modernizar-se o aparelho do Estado, também devem ser criados 
mecanismos que viabilizem a integração dos cidadãos, no processo de 
definição, implementação e avaliação da ação pública. Isto porque, por 
meio de controle social crescente será possível garantir a qualidade dos 
serviços públicos. Para ser reformado o Estado, de forma que ele não 
apenas seja o que garante a propriedade e os contratos, mas que também 
exerça a coordenação da economia e busca de redução das desigualdades 
regionais (Mafra Filho, 2005, p. 6121-6129). 
 

Para que exerça sua cidadania, a sociedade nordestina precisa de 

instrumentos disponibilizados pelo ente público, no caso, o Poder Judiciário Federal 

da 5ª Região, que deve procurar oportunizar e desenvolver uma aproximação com a 

comunidade de forma a lhe viabilizar o pleno exercício da cidadania. 

 Nesse sentido, essa situação enseja uma integração da vertente societal à 

gerencial, buscando um novo modelo de Administração Pública mais permeável à 

participação popular, com a introdução de um formato institucional que renove o 
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perfil dos administradores (PAULA, 2005). É um desafio da Administração do TRF5, 

ao praticar uma gestão pública democrática, identificar as ações políticas que 

pertencem à esfera dos direitos de cidadania e às ações políticas necessárias à 

implementação das medidas pela burocracia estatal, estabelecendo qual será o 

papel dos cidadãos e da instituição.  

Assim, para Oliveira (2008) é dever fundamental da organização estatal 

conferir respostas às demandas sociais, sendo a principal função do aparato estatal 

receber os influxos e estímulos da sociedade, decodificá-los prontamente e oferecer 

respostas aptas à satisfação das necessidades que surgem no cenário social. 

Almeida (2008, p. 47), debruçando-se sobre o Poder Judiciário, nos dias de 

hoje, destaca que “o acesso à Justiça deve ser entendido como muito mais do que a 

simples garantia da obtenção de uma sentença judicial”. Nesse contexto, 

acrescenta:  

A questão do acesso à Justiça pode ser equacionada a partir de quatro 
eixos de ação, quais sejam: 
 
a) Ampliação da cidadania, por meio da disseminação de informações e da 
conscientização dos direitos; 
b) Assistência jurídica gratuita integral aos que dela necessitarem, o que 
acarreta a criação e o fortalecimento das defensorias públicas; 
c) Aproveitamento e institucionalização de experiência bem sucedidas de 
justiça comunitária; 
d) Utilização de meios alternativos para a resolução de conflitos. 
 
 

De par com esse pensamento, Ramos (2009) sustenta que o Poder Judiciário 

integrado pelos órgãos e agentes encarregados pela Constituição de exercer a 

jurisdição, está obrigado por esse compromisso e tem papel primordial a 

desempenhar para que a democracia desabroche plenamente. 

2.2 Responsabilidade Social e Empoderamento 

Resta evidente a abordagem do tema da responsabilidade social no âmbito 

dos órgãos públicos, em especial, no Judiciário Federal da 5ª Região, que busca 

harmonizar sua atividade-fim com atitudes socialmente responsáveis. 
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O abismo social é crescente, razão por que se faz necessária a identificação 

de alternativas que supram as necessidades básicas da população, com a criação 

de instâncias que possam ajudar a solucionar solidariamente os problemas. É 

fundamental que surjam grupos, empresas ou instituições socialmente responsáveis 

baseadas na solidariedade e na promoção de direitos e benefícios coletivos 

(GOLDSTEIN, 2007).  

Desponta, nesse tema, a urgência em se desenvolver metodologias 

específicas de desenvolvimento, gestão e avaliação dos programas sociais, bem 

como a superação da mentalidade baseada na caridade e no assistencialismo, ao 

almejar-se resultados duradouros sem que se perca o caráter humanista e solidário 

característicos de ações de responsabilidade social (GOLDSTEIN, 2007). 

Embora sejam inúmeras as organizações não-governamentais que se 

preocupam com as necessidades sociais, as instituições públicas não podem tirar de 

si a responsabilização de garantir os direitos de cidadania, transferindo para 

iniciativas particulares o poder de atender ou não as demandas e carências 

reinantes.  

As iniciativas que se enquadram no instituto da responsabilidade social vão 

além de paliativo ou alívio pontual, privilégios ou benefícios concedidos 

arbitrariamente mas, ao contrário, encarnam mudanças estruturais efetivas na 

sociedade. Requer uma gestão focada em desenvolvimento e políticas públicas que 

privilegiem a inclusão social. Doutra’banda, embora não se desconheça a relevância 

do tema, não se constitui exatamente em conceito a ser analisado neste trabalho. 

A Constituição Federal elenca vários artigos dirigidos à responsabilidade 

social, como as obrigações de combater a pobreza e o trabalho escravo, promover a 

igualdade perante a lei e o fim de qualquer forma de discriminação, garantir a 

proteção à maternidade e à infância e, ainda, fazer valer os direitos do consumidor 

(GOLDSTEIN, 2007). 

Sob o ponto de vista de Goldstein (2007), a instituição comprometida com a 

responsabilidade social pensa a pobreza e a exclusão social como fenômenos 

multidimensionais e procura criar projetos e programas interdisciplinares que 
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articulem iniciativas nas áreas de saúde, trabalho, educação e cultura. Implica 

desenvolver estratégias que combinem práticas com resultado compensatório 

através de políticas de longo prazo ao tempo em que valoriza a participação e a 

criatividade dos beneficiários, fornecendo-lhes instrumentos para a inserção nos 

meios econômicos e sociais formais.  

Outrossim, não se pode falar em responsabilidade social sem apontar a 

importância da concepção e elaboração de projetos de intervenção social. O 

gerenciamento adequado de projetos aumenta as chances de êxito, minimiza 

equívocos, facilita a organização e o registro dos processos. As iniciativas que 

embutem responsabilidade social exigem a utilização de ferramentas de gestão 

eficientes com planejamento, implantação, monitoramento e avaliação 

(GOLDSTEIN, 2007).   

Todas as iniciativas, inclusive as relativas à responsabilidade social, devem 

fazer parte de um Planejamento Estratégico da instituição só assim se pode 

vislumbrar um futuro nos moldes em que idealizado.  

Nesse ponto, as iniciativas adotadas devem buscar a sustentabilidade de 

modo a criar um modelo duradouro, pleno, que apresente resultados compatíveis 

com os objetivos traçados. A meta deve ser um desenvolvimento sustentável 

garantidor da sobrevivência, do futuro.  

Ao discorrer sobre desenvolvimento sustentável, Kisil (2005) defendeu o 

ponto de vista de que a sustentação é um conceito que, embora originado no debate 

relativo ao meio ambiente, tem sido frequentemente utilizado na área social para 

indicar os desafios e os esforços, a longo prazo, para o desenvolvimento humano. 

As ações de responsabilidade social buscam modificar modos de pensar, 

atuar e sentir, forjam culturas diante das mudanças, nos moldes das relativas 

intervenções. Se a ação é assistencialista, autoritária, clientelista ou democrática, 

cria dependência, baixa auto-estima, cultura de adesão ou cidadania e autonomia, 

respectivamente (TORO, 2005). 
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Toro (2005), acrescenta que as intervenções sociais democráticas convertem 

os atores sociais em sujeitos sociais, ou seja, em cidadãos. Nesse debate, o cidadão 

é entendido como pessoa capaz de construir, em cooperação com as outras, a 

ordem social em que quer viver. Tal atitude, defendida por alguns autores como 

empoderamento tem como resultado a participação. Nesse tema é valiosa a 

contribuição de Bonfim e Silva, apud Lubambo e Coelho (2005) ao evidenciar que 

mudanças institucionais com o propósito de empoderamento são dispendiosas tanto 

do ponto de vista da ação coletiva quanto no que diz respeito à mobilização de 

recursos políticos.  

Para que uma trajetória de empoderamento se traduza em impactos positivos 

requer a identificação de 2 (dois) pressupostos fundamentais: o primeiro parte da 

ideia de que a promoção da participação e do empoderamento são importantes em 

si mesmos, reconhecendo-se o empoderamento como objetivo da política e parte 

integrante do desenvolvimento; o outro está embasado na premissa de que o 

empoderamento deve ser incentivado pela repercussão dos seus desdobramentos 

sobre a sociedade que participando pode, por exemplo, exercer controle sobre as 

políticas públicas (LUBAMBO E COELHO, 2005).  

Construir um cenário institucional apropriado que enseje a promoção do 

empoderamento dos cidadãos para que possam ser atraídos à participação popular 

é apontada como uma pré-condição essencial à constituição de uma trajetória 

participativa (LUBAMBO E COELHO, apud SILVA, 2007). 



 
 

  

3. MODELOS ADOTADOS EM OUTROS ÓRGÃOS DO PODER JUDIC IÁRIO 

 
 

Questiona-se: A atividade do Tribunal Regional Federal da 5ª Região se 

restringe ao julgamento das causas que lhes são afetas? 

Embora a atividade-fim do Tribunal Regional Federal seja o julgamento das 

causas que lhes são afetas, verifica-se que em todas as gestões do TRF5, além da 

prestação judiciária, identificam-se ações que buscam uma aproximação da 

instituição com os seus jurisdicionados, iniciativas que demonstram claramente a 

preocupação com a construção da cidadania, razão porque se buscou conhecer em 

outros sodalícios quais as práticas cidadãs ali desenvolvidas, a fim de que se possa 

verificar a possibilidade de ampliação das ações a serem implantadas pelo Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, em busca da plenitude da cidadania e do 

cumprimento dos preceitos constitucionais, na região de sua jurisdição.  

A proposta de conhecer outras realidades teve como finalidade a elaboração 

de um estudo comparado que pudesse identificar, especialmente, no STF, STJ e 

TRF1, todos em Brasília, ações voltadas à construção da cidadania que implantadas 

tiveram impacto positivo em cada órgão, assim como também aquelas de menor 

vulto mas que pudessem, eventualmente, ser indicadas, como sugestão ao TRF5. 

O STF22 e o STJ23 foram objeto do estudo por serem órgãos de cúpula do 

Poder Judiciário Nacional, cada qual com suas atribuições específicas estabelecidas 

na Constituição Federal de 1988 e de onde emanam muitas diretrizes a serem 

seguidas pelos Tribunais inferiores. O TRF1 é órgão irmão do TRF5 e está 

localizado em Brasília, capital federal que aloja o STF e o STJ, fato que facilitou a 

realização das visitas, em um único momento, sem necessidade de sucessivos 

deslocamentos que, certamente, trariam um custo adicional que, eventualmente, 

poderia inviabilizar o estudo.  

                                                 
22 A competência do STF está definida no artigo 102 da Constituição Federal. 
23 A competência do STJ está definida no artigo 105 da Constituição Federal. 
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Considerando que o Conselho da Justiça Federal – CJF faz parte da Justiça 

Federal, juntamente com todos os TRFs e que a integração e a uniformização, entre 

todos os órgãos, dependem do trabalho do CJF é que, também, essa instituição foi 

objetivo da pesquisa. O CJF foi criado em 1966, e é órgão pioneiro na centralização 

administrativa de instituições do Poder Judiciário e através dele foram criados 

mecanismos para a unidade de procedimentos administrativo e orçamentário na 

Justiça Federal, portanto, é de especial relevância a atuação do CJF, no âmbito do 

Poder Judiciário Federal. Ressalte-se que o CJF tem funcionamento no mesmo 

prédio do Superior Tribunal de Justiça e tem como presidente o Ministro Presidente 

do STJ, como Coordenador Geral um Ministro do STJ e um colegiado composto por 

mais dois ministros do STJ e pelos presidentes dos cinco TRFs (DIPP, apud 

BASTOS, 2008). 

Outro relevante órgão que foi pesquisado, que também funciona dentro das 

instalações do STJ foi a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM 24que tem a incumbência de definir as diretrizes básicas para 

a formação e aperfeiçoamento de magistrados; fomentar pesquisas sobre temas 

relevantes para o aprimoramento dos serviços judiciários, promover intercâmbio com 

entidades nacionais e estrangeiras ligadas ao ensino e à pesquisa, bem como entre 

o Judiciário brasileiro e o de outros países e formular sugestões para o 

aperfeiçoamento do ordenamento jurídico.  

Por outro lado, a ENFAM realiza cursos multidisciplinares com ênfase na 

formação humanística dos magistrados, na formação do juiz vocacionado e 

comprometido com a busca da efetividade do processo e da eficiência na prestação 

jurisdicional haja vista a crescente participação da sociedade civil brasileira na 

cobrança por controles mais efetivos sobre a justiça social. A ENFAM é um 

instrumento a serviço do Poder Judiciário que busca reforçar valores como 

paciência, persistência, seriedade, compromisso, firmeza ao lidar com as 

dificuldades e oportunidades, fraternidade, solidariedade, amor ao próximo e ainda 

postura ética.  
                                                 
24 Em 30 de novembro de 2006, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 
3 que dispõe sobre a instituição da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
e dá outras providências. 
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Assim é que, durante o período de 25 de junho a 04 de julho de 2008, 

diversos contatos foram feitos, visitas realizadas nos três tribunais escolhidos como 

alvo da pesquisa, e também no CJF e na ENFAM.  

Por intermédio dos inúmeros servidores dos órgãos contatados foi possível, 

após esclarecimentos sobre o funcionamento de cada projeto, elaborar o quadro 

abaixo, elencando as significativas ações em prol da cidadania, cujo detalhamento 

do conteúdo é, apresentado, posteriormente, na mesma ordem em que foi referido 

no quadro.  

 

Quadro 6: Resultados da pesquisa do STF 
STF FONTE DE DADOS RESULTADOS 

Diretoria Geral Dr. Alcides Diniz da Silva 
Diretor Geral 
(04.07.2008) 
Instrução Normativa nº 
31/2005 

Plano de Metas 
Central de Atendimento ao Cidadão 
Ouvidoria 
Programa de Estágio 
Programa de Integração de ex-
presidiários 
Programa de Palestras em Escolas 
Públicas 
Projeto Ação Justiça 
Planejamento Estratégico 
Mobilidade Estudantil e de 
Magistrados 
TV Justiça 
Repercussão Geral 
Biblioteca faculta empréstimo a a 
servidores e a outras bibliotecas  

Fonte: Entrevista realizada em 04.07.2008 
 



 
 

 

70 

 

 

Quadro 7: Resultados da pesquisa no STJ 
STJ 26.06.2008 a 03.07.2008 RESULTADOS 

Assessoria de 

Modernização e 

Gestão Estratégica 

Roberto Cavalcante e 
Maria Auxiliadora Rocha 
Folders 

Produção da Cartilha: O Direito ao 
seu alcance 
Elaboração do Plano de Gestão 

Secretaria de   

Serviços Integrados 

de Saúde 

Folders Programa Bem-Estar do Servidor 
Projeto Crescer 
Projeto Vida Ativa 
STJ Cultural  
Promoção de Saúde e Prevenção 
de Doenças 

Biblioteca Rosa Maria de Abreu 
Carvalho-Coordenadora 
Regulamento do 
Concurso de Redação 
Portaria nº 50, de 
03.05.2007 
Cartilha 

Concurso de Redação 
Projeto BIB Inclusão 
Campanha de Preservação de  
Livros 

Museu Jaime Cipriani (Diretor) 
Andréa Zaban- 
Alessandra Alcedo 
Folders 
Cartilhas 

Museu Escola 
Despertar Vocacional Jurídico 
Projeto Sociedade para Todas as 
Idades 
Espaço Memória e Ação 
Sala de Exposições 

Assessoria do 

Cerimonial 

Bianca Barreto Recepção de grupos de estudantes 
e visitantes em geral 

Secretaria de Gestão 

de Pessoas 

Hermínia Lúcia Santos 
de Oliveira 
Ato nº 175, de 
02.07.2004 
Ato nº 63, de 07.04.2005 
 

Estágio não remunerado 
Programa de Voluntariado 
Programa de Escolarização 
Supletiva 
Educação Corporativa 
 

Secret. dos Órgãos 

Julgadores 

Cristina Machado Elaboração do Guia do Advogado 

ENFAM Cínthia Barcelos Leitão 
Fischer Dias e  
Prof. Darcy Closs 

26.06.2008 

Regulamenta, autoriza e fiscaliza 

cursos para ingresso e promoção na 

carreira da magistratura 

Conselho da  

Justiça Federal  
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Turma Nacional de 

Uniformização dos 

Juizados Especiais 

Federais 

Viviane da Costa Leite 
Resolução do CJF nº 
315, de 23.05.2003 
Resolução do CJF nº 
390, de 17.09.2004 
Resolução do CJF nº 
443, de 09.06.2005 
Resolução do CJF nº 
560, de 26.06.2007 
Resolução do CJF nº 
580, de 05.11.2007 
Resolução do CJF nº 586, 
de 27.11.2007 

Comissão Permanente dos JEFs 
Coordenador Regional dos JEFs 

Assessoria de 

Comunicação Social 

Roberta Bastos 
Resolução do CJF nº 
579, de 05.11.2007 
Resolução do CJF nº 
489, de 14.12.2005 
 

CPJUS-divulgação dos atos da 
Justiça Federal  
Produção de programas e matérias 
jornalísticas para as mídias 
eletrônica e impressa 
Rádio Cidadania Judiciária 
Revista Via Legal 

Fonte: Entrevistas realizadas no período de 26.06.2008 a 04.07.2008 
 

 

Quadro 8: Resultados da pesquisa no TRF1 
TRF 1ª REGIÃO FONTE DE DADOS RESULTADOS 

Secretaria de Assuntos 

Estratégicos 

Lúcia Beatriz de Mendonça 
Sá 
04.07.2009 
 
Relatório de Atividades do 
TRF 1ª Região - 2007 

Programa de Metas 
Justiça Virtual 
Ouvidoria Administrativa 
Projeto Conciliação 
Protocolo Postal 
Interiorização da 1ª Região 
Programa de Visitas 
Posto do Aeroporto JK 
Juizados itinerantes 
Relacionamento com a 
Imprensa 
Esmaf 
Unicorp 
Bibliotecas integradas 

Fonte: Entrevista realizada em 04.07.2008 
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3.1. Supremo Tribunal Federal  

 

O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário 

nacional, sendo de sua competência a guarda da Constituição como definido no 

artigo 102, da CF/88. Compõe-se de 11(onze) ministros brasileiros natos, tendo 

entre suas principais atribuições julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei 

ou ato normativo federal ou estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de 

lei ou ato normativo federal, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 

decorrente da própria Constituição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro. 

Atualmente25, percebemos que o Supremo Tribunal Federal desenvolve o seu 

planejamento, baseado em discussões internas na perspectiva de propor um plano 

de metas e poder definir o quê, onde se quer chegar e estabelecer prazos para 

serem cumpridos. A partir da chegada do Ministro Gilmar Mendes, à presidência do 

Supremo, de imediato, foi implantada, à estrutura do Tribunal, uma Central de 

Atendimento ao Cidadão com uma Ouvidoria, fato que gerou um grau muito grande 

de receptividade junto aos advogados e aos usuários da instituição. 

Por outro lado, a partir de 2008, foram revistas as estratégias e traçadas 

novas diretrizes para a condução do Tribunal que pretende se aproximar do cidadão, 

melhorar sua imagem perante a sociedade e tornar-se mais acessível à população 

em geral. Os projetos de estímulo à cidadania que foram implantados são aqueles 

elencados no quadro acima e que doravante serão apresentados. 

O STF inovou a forma do Programa de Estágio, procurando promover a 

inclusão social através do referido programa. Em parceria com o Governo do Distrito 

Federal – GDF, o STF seleciona estagiários do 2º grau, ofertando 200 (duzentas) 

vagas só para as Escolas Públicas, com prioridade para os estudantes oriundos das 

cidades satélites, periferia de Brasília, com o objetivo de manter um critério que não 

privilegie indicações e apadrinhamentos.  

                                                 
25 As impressões aqui trazidas foram oriundas da entrevista realizada com o Dr. Alcides Diniz da 
Silva, Diretor Geral do STF, em 04.07.2008. 
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Nesse projeto, há um evento de ambientação com o objetivo de integrar e 

informar os estudantes sobre o Poder Judiciário, em especial o papel do STF, além 

de gerar conhecimentos elementares de Informática. Essa iniciativa objetiva 

aproximar o cidadão que a partir de então vai saber melhor acerca do papel da 

Justiça e pode com isso disseminar esse conhecimento no meio em que vive, em 

sua comunidade. 

Além disso, há um programa de Integração de Ex-Presidiários, sobretudo 

aqueles que costumam ter alguma experiência prática em oficinas de reciclagem 

para que possam ter uma renda e voltem a ser integrados à sociedade e o Programa 

de Palestras em Escolas Públicas da periferia, abordando temas como Poder 

Judiciário, Cidadania, Ética, envolvendo um funcionário e um ministro palestrante. 

Além das ações globais, ressalte-se o Projeto Ação Justiça, em parceria com 

o GDF, onde também são convidados outros órgãos da Justiça como os Juizados 

Especiais Federais, o TRF da 1ª Região, o Superior Tribunal de Justiça, além da 

participação do Supremo Tribunal Federal para prestarem serviço à comunidade de 

forma conjunta. Essa foi uma iniciativa desenvolvida durante a gestão da Ministra 

Elen Gracie, Presidente anterior do STF, que continua sendo implementada. 

Por outro lado, o STF entende que o Planejamento Estratégico vem em 

socorro da continuidade administrativa e não só da sucessão, por isso o órgão tem o 

Planejamento a curto, médio e longo prazo como meta. 

Foi assinado, com o Ministério da Educação e a CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, um convênio chamado Mobilidade 

Estudantil e de Magistrados com vista a realizar e financiar a saída de alunos para 

países que compõem o Mercosul – Mercado Comum do Sul, ou associados.  

A TV Justiça, outro canal de comunicação do STF com a sociedade, funciona 

através da produção de programas que mostram o funcionamento do Poder 

Judiciário e sua importância. O rádio é também um instrumento utilizado no 

fortalecimento da imagem do Tribunal junto a população, conta sua história, fala 

sobre as vestes, posturas, ética no comportamento, procura mostrar para o cidadão 

como funciona a Justiça por dentro. 



 
 

 

74 

 

O sítio do STF, na internet, oportuniza o acompanhamento processual às 

partes e aos advogados, garantindo aos usuários a possibilidade de consultar, a 

qualquer momento, o andamento dos processos que lhes interessarem. A ideia é 

que de posse das informações, o cidadão possa exercitar melhor seus direitos e, 

assim, controlar as suas ações judiciais. 

Apesar das iniciativas já implantadas na busca da aproximação com a 

sociedade, o STF vem buscando aprimorar seus instrumentos no que diz respeito ao 

seu papel na construção da cidadania, procurando cumprir os dispositivos 

constitucionais e demonstrar seu compromisso na ampliação do acesso à Justiça.  

 
3.2. Superior Tribunal de Justiça  

 
 

 

O Superior Tribunal de Justiça26 – STJ - foi criado 

pela Constituição Federal de 1988 com o fim de uniformizar a 

interpretação das leis federais, em todo o território nacional. 

Intitula-se “o Tribunal da Cidadania” e tem a função de julgar, 

em última instância, as questões federais infraconstitucionais. 

Julga também os crimes comuns praticados por 

governadores de Estado e do Distrito Federal e os crimes 

comuns e de responsabilidade de magistrados, ou seja, 

desembargadores e membros de Tribunais Regionais 

Federais, assim como também de outras autoridades 

(RELATÓRIO DE GESTÃO 2008).  

 

A Corte vem procurando ampliar o conceito de cidadania, indo além do dever de 

fazer justiça em seus julgados. Procura valorizar a história, o patrimônio, a arte, a 

cultura e, especialmente, a educação, buscando, de várias formas, aproximar-se do 

cidadão. Essa iniciativa pode ser observada pelo trabalho dos seus diversificados 

                                                 
26  As informações acerca dos programas implementados pelo STJ foram obtidas através dos 
servidores entrevistados no período da pesquisa, conforme tabela apresentada ou através da 
documentação referenciada. 

 

Fonte: STJ 

Figura 3 – O Tribunal da 
Cidadania 
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setores e que é traduzido nas entrevistas realizadas com os servidores da instituição, 

como se demonstra a seguir. 

 

Quadro 9 – Relação de Entrevistados no STJ 
Nome Setor Função 

Maria Auxiliadora Rocha     

Roberto Cavalcante 

Assessoria de Modernização  

e Gestão Estratégia 

Assessora 

Assistente da Assess. 

Bonfim Abraão Tobias 

 

 Edmílson Lima Moura Filho 

Secretaria de Serviços 

Integrados de Saúde 

Programa de Qualidade de 

Vida 

Secretário 

 

Coordenador Técnico 

do Programa da 

Qualidade de Vida 

Rosa Maria de Abreu Carvalho Biblioteca Coordenadora 

Jaime Cipriani 

Andréa Zaban 

 

Alessandra Alcedo 

Museu 

Diretor 

Coordenadora do 

Museu-Escola 

Responsável pela 

Divulgação de Eventos 

Bianca Barreto 
Assessoria de Cerimonial  e 

Relações Públicas 

Responsável pelo 

Programa de Visitação 

Agendada 

Hermínia Lúcia Santos de 

Oliveira 

Secretaria de Gestão de 

Pessoas 

Responsável pelo 

Programas da Vertente 

Estratégica 

Cristina Machado 
Secretaria dos órgãos 

julgadores 

Presta informações na 

Sala dos Advogados 

Fonte: Entrevistas realizadas no STJ, no período de 25 de junho a 04 de julho de 2008 

 

O Superior Tribunal de Justiça desenvolve múltiplas ações com o objetivo de 

melhor atender aos seus jurisdicionados e à população que dele necessita e que 

percorre seus corredores dia a dia.  Dentre os programas e iniciativas descreveremos a 

seguir aquelas que têm por objetivo a aproximação do órgão com a sociedade, sempre 

indicando o setor responsável pela iniciativa. 
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- ASSESSORIA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

 

A quantidade sempre crescente de processos a 

serem apreciados pelo STJ fez com que modernas 

concepções de gestão fossem implantadas com a construção 

de novos paradigmas e a elaboração de um Plano de Gestão  

para o biênio 2006-2008 que contou com o engajamento de 

Ministros e Servidores. Os esforços incluem a articulação 

com os demais Poderes da União e dos Estados, em busca 

de reformas na legislação processual que propicie abreviar o 

tempo de tramitação dos feitos, dar definitividade às decisões 

e combater a morosidade que é o anseio dos jurisdicionados 

(PLANO DE GESTÃO – 2006-2008).  

 

O Plano, a cargo da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica do STJ, 

promove o alinhamento estratégico de objetivos, indicadores, metas e iniciativas, tendo 

como referenciais a missão, os cenários externo e interno, os valores institucionais e a 

visão de futuro, além de permitir ajustamentos durante sua execução, contemplando 

situações emergentes e novas necessidades que impliquem introdução, alterações ou 

exclusão de projetos, iniciativas e ações, com vistas ao realinhamento estratégico 

(PLANO DE GESTÃO 2006-2008). 

 

As metas estabelecidas pelo Tribunal para atingir os seus objetivos são as 

seguintes: 

 

Meta 01: atingir 80% de satisfação do usuário exter no, até dez/07. 

Meta 02: reduzir em 10% a taxa de recorribilidade interna, até dez/07. 

Meta 03: reduzir em 10% a taxa de reforma interna da decisão no STJ, até dez/07. 

Meta 04: reduzir em 20% o impacto ambiental causado pelo STJ, até dez/07. 

Meta 05: beneficiar, anualmente, no mínimo 10.000 p essoas com os projetos 

de cidadania do STJ. 

Meta 06: aumentar a produção de processos baixados em 30%, até dez/07. 

Fonte: STJ 

Figura 4 – Plano de 
Gestão 
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Meta 07: reduzir em 25% o passivo de processos, até dez/07. 

Meta 08: tramitar 64% dos recursos (Ag e Resp) em até 180 dias, em média, até 

dez/07. 

Meta 09: tramitar os processos originários em 90 dias, em média, até dez/07. 

Meta 10: elevar para 63% a percepção positiva da atuação do STJ, até dez/07. 

Meta 11: elevar para 30% o nível de conhecimento institucional, até dez/07. 

Meta 12: integrar as informações processuais de pelo menos 08 organizações com 

o STJ, até dez/07. 

Meta 13: garantir apreciação nas Comissões de 80% dos Projetos de Lei de 

interesse do STJ no Congresso Nacional, até dez/07. 

Meta 14: convergir 100% dos processos e instrumentos aplicados no 

desenvolvimento de pessoas para o modelo por competências, até 

dez/07. 

Meta 15: treinar 40h/servidor, em média, por ano. 

Meta 16: obter 80% de satisfação do servidor, até d ez/07. 

Meta 17: economizar, até o final do exercício, 3% na utilização dos recursos 

orçamentários. 

Meta 18: alcançar 100% de aplicação dos recursos orçamentários ao final do 

exercício. 

Meta 19: obter 5% de incremento de recursos para investimentos entre os 

exercícios financeiros. 

Meta 20: diminuir em 10% o custo do processo judicial, até dez/2007. 

 

Em consulta ao sítio do STJ, verificamos que, até dezembro de 2007, as metas 

nº 01, 05 e 16, que estão ligadas ao quesito cidadania seja quando direcionadas à 

sociedade em geral, aos jurisdicionados ou aos servidores, alcançaram os seguintes 

resultados: 

 

Tabela 2: Resultados das Metas relacionadas à cidadania no STJ, em 2007 

Nº Metas para o ano de 2007 Objetivo Resultado 

01 Atingir Satisfação do Usuário Externo 80% 78,71% 

05 Beneficiar Pessoas com Projetos de Cidadania 10.000 10.555 

16 Obter Satisfação do Servidor 80% 78,80% 

Fonte: Plano de Gestão do STJ – biênio 2008 - 2010 
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Quanto ao ano de 2008, a Satisfação do Usuário Externo alcançou o índice de 

80%, foram beneficiados 15.770 pessoas pelos projetos de Cidadania e a Satisfação do 

Servidor não foi avaliada naquele ano por se tratar de indicador que possui frequência 

de mensuração bianual (RELATÓRIO DE GESTÃO 2008 – STJ). 

 

 

A elaboração da Cartilha: O Direito ao seu 

Alcance é uma iniciativa do STJ realizada pela 

Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica, em 

2008, tem o objetivo de esclarecer as dúvidas mais 

frequentes da população quanto às matérias relativas 

ao Direito de Família, ao Direito do Consumidor e ao 

Direito Previdenciário. Os assuntos inseridos na 

Cartilha tratam de temas de grande importância, no dia 

a dia das pessoas e foram abordados através de uma 

linguagem simples e objetiva, orientando a sociedade 

com informações na área jurídica (RELATÓRIO DE 

GESTÃO 2008).   

 

Essa iniciativa é mais um importante passo do STJ em prol do cidadão, pois o 

acesso à informação é fundamental para o exercício da cidadania. 

 

- SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE 

 

O STJ, buscando cumprir meta do Plano de Gestão, do biênio 2006/2008, 

desenvolveu, através da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, o Programa 

Bem-Estar do Servidor que é dividido em módulos: I – Comitê de Ergonomia, II – 

Projeto Crescer, III – Programa STJ de Qualidade de Vida, IV – Promoção da Saúde e 

Prevenção de Doenças e V – Preparação para Aposentadoria (RELATÓRIO DE 

GESTÃO 2008).  

Fonte: STJ 

Figura 5 – Cartilha de Direitos 
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A instituição acredita na indivisibilidade 

psicossomática do ser humano e com esse programa aposta 

no equilíbrio entre corpo, mente e espírito promovendo o 

relacionamento harmonioso do servidor consigo mesmo e 

com os seus semelhantes. O Tribunal da Cidadania 

entendeu que o crescimento do servidor, como ser humano, 

num ambiente de trabalho saudável resulta em motivação, 

eficiência e produtividade em prol da prestação jurisdicional 

(RELATÓRIO DE GESTÃO 2008).  

 

Esse programa beneficia não só servidores ativos e inativos, mas inclui 

dependentes, terceirizados e estagiários e tem os seguintes desdobramentos: 

 

- Comitê de Ergonomia 

 

- Projeto Crescer:  

Creche; Odontologia da Gestante e do Bebê; Berçário; Vagas para Gestantes e Curso 

para Gestantes. 

 

- Qualidade de Vida:  

Projeto Vida Ativa : Ginástica Laboral; Caminhada da Lua; Encontros Ecológicos; 

Aberto de Tênis do Poder Judiciário; Corrida do Judiciário e Atividades Físicas. 

STJ Cultural : Sexta Viva; Coral Corte em Canto e Oficina de Teatro. 

Saúde Financeira 

 

- Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças : Semana de Saúde e Qualidade de 

Vida; Exame Periódico de Saúde; Campanhas de Prevenção; Gerenciamento de 

Estresse; STJ de Olho na Balança. 

 

Os servidores e magistrados são instrumentos da Justiça e seu bem-estar físico e 

mental é essencial à boa qualidade da prestação jurisdicional. 

Fonte: STJ 

Figura 6 – Cartilha Bem -
Estar do Servidor 
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- BIBLIOTECA  

 
Criada em 28 de junho de 1948, no Rio de Janeiro, a 

Biblioteca foi transferida para Brasília em 1969 e, depois de 

iniciado o processamento técnico do acervo bibliográfico em 

1970, a Biblioteca, em homenagem ao Ministro responsável 

pela construção do edifício sede do TFR, em Brasília, em de 

15 de junho de 1973, recebeu o nome de Oscar Saraiva. 

 

Com a CF/88, foi extinto o TRF e criado o STJ, em 

1989, momento em que a Biblioteca Oscar Saraiva entrou 

na era da automação, aderindo à Rede Virtual de Bibliotecas 

do Senado Federal – RVBI.  A partir de 1995, a Biblioteca 

está instalada na nova sede do STJ que, sendo 

especializada em Direito, oferece aos usuários uma coleção 

de cerca de 148.550 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos 

e cinquenta) volumes entre livros, periódicos e materiais 

especiais. O usuário pode realizar consultas ao catálogo da 

Biblioteca e a outras bases de dados de seu interesse e dispõe de uma Biblioteca 

Digital Jurídica – BDJur que é uma rede de informações digitais formada pelos órgãos 

do Poder Judiciário em geral, além dos órgãos essenciais e auxiliares da Justiça.  

 

O acervo conta com Obras de Referências, dicionários, enciclopédias, guias e 

bibliografias; Diário Oficial da União e da Justiça disponíveis também em CD, além de 

jornais diários como o Correio Braziliense, Folha de São Paulo, O Globo e Jornal do 

Brasil; Livros referentes às áreas jurídicas e correlatas; Periódicos; Coleções de Obras 

Raras; Coleção Depositária do STJ e do TFR reunida em títulos de obras editadas sob 

a responsabilidade do extinto Tribunal Federal de Recursos e do Superior Tribunal de 

Justiça; Teses e Dissertações Jurídicas; Folhetos e títulos que formam as Coleções 

Especiais de obras nacionais e estrangeiras advindas da coleção particular do jurista 

Professor José Frederico Marques, encontrando-se em fase de processamento as 

coleções doadas pelos Ministros Bueno de Souza, Sálvio de Figueiredo e Cândido 

Lobo.  

Fonte: STJ 

Figura 7 – Folder da 
Biblioteca 
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A Biblioteca promoveu concurso de redação, buscando a reflexão do servidor 

quanto à importância da informação na construção do conhecimento e ratificar a função 

da Biblioteca como responsável pela disseminação e preservação desse conhecimento. 

Além disso, através da Portaria nº 50, de 3/5/2007, foi instituído o Projeto “BIB Inclusão” 

que permite o acesso dos estudantes de baixa renda do Curso de Direito da UnB, 

inscritos no Serviço de Programas de Desenvolvimento Social – SPDS, ao acervo da 

Biblioteca, iniciativa estendida aos prestadores de serviços estudantes de Direito. 

 

O STJ, diante de suas ações, mostra-se sempre atento 

aos grandes problemas vividos pela sociedade brasileira e 

ciente de que a educação é uma das alternativas para o 

exercício da cidadania, através de sua Biblioteca, desde 2007, 

vem desenvolvendo a Campanha de Preservação de Livros 

intitulada “Justiça com os Livros! Preserve-os!” 

 

As ações da Biblioteca do STJ caracterizam como 

significativos avanços pró-cidadania à medida que seus efeitos 

se multiplicam entre os estudantes que não têm condições de 

adquirirem os livros necessários ao aprofundamento de seus 

estudos.  

  

- MUSEU 

 
O Museu do STJ foi criado em abril de 1990 e abriu suas 

portas para a conservação da memória do Poder Judiciário 

nacional e ao incentivo à preservação do patrimônio e à formação 

de valores para o exercício da cidadania, de reflexão vocacional e 

de valorização dos idosos.  

 

Percorrendo-se aquele espaço, de logo se descortinam 

duas exposições permanentes, uma especialmente dedicada ao 

extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR) composta de 

mobiliário, galeria de ministros, objetos e documentos do órgão 

Fonte: STJ 

Fonte: STJ 

Figura 8 – Folder – 
Preservação de Livros 

Figura 9 – Folder 
do Museu 
Descançado 
Aff 
Aksuvg 
 Avestrus 
Oq qcg   
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extinto, além de peças doadas por tribunais de justiça e outras instituições, revelando a 

formação da cultura jurídica do país, ideias e personagens e a outra, denominada 

Espaço Memória e Ação, que mostra, ao visitante, informações sobre o funcionamento 

e estrutura orgânica do STJ e como se deu o desenvolvimento da Corte a partir do 

trabalho dos ministros e servidores, durante os 18 (dezoito) anos de sua existência.  

 

Existe também uma Sala de Exposições Temporárias com estrutura e 

iluminação especiais para mostras artísticas em que os interessados podem expor suas 

obras, nos moldes das normas editalícias de seleção que são publicadas, a cada mês 

de setembro, em jornais de grande circulação. A proposta de cada artista deve ser 

encaminhada até o final de outubro. Após a análise dos projetos, os artistas escolhidos 

são informados e terão seus nomes incluídos no calendário anual de eventos do ano 

subsequente. Quanto ao lançamento de livros, o pedido deve ser formulado 

diretamente ao Presidente do STJ, por meio de ofício, de acordo com a OS nº 2 e ato nº 

60 . 

 

Por outro lado, também, são desenvolvidos pelo Museu 3 (três) projetos 

sócioeducativos que propõem mesclar cultura e educação com a seguinte 

denominação:  

 

- Museu Escola 

- Despertar Vocacional Jurídico 

- Projeto Sociedade para Todas as Idades.  

 

Em síntese, os dois primeiros foram criados para aproximar o STJ dos cidadãos 

mais jovens e capacitá-los a entender as atividades jurídicas do Tribunal e o terceiro 

proporciona ao público mais idoso o entendimento acerca do funcionamento da 

instituição e debate soluções jurídicas para eventuais problemas especificamente 

relacionados à sua condição e à sua idade (RELATÓRIO DE GESTÃO 2008). 
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O Projeto Museu-Escola  objetiva desenvolver, 

nos jovens da 7ª série, do ensino fundamental, ao 3º 

ano do ensino médio, ou seja, de 13 a 18 anos, das 

redes pública e privada, o exercício consciente da 

cidadania e contribuir para a formação cidadã desses 

jovens. O projeto promove, diariamente, de segunda-

feira à sexta-feira, pelas manhãs, visitas guiadas às 

dependências do STJ de modo que os estudantes 

possam conhecer a rotina da Instituição, assim como o 

papel do Poder Judiciário. Com isso, o Museu busca ser 

um espaço de vivência estudantil, fomentando o debate de temas culturais, educativos 

e lúdicos, objetivando o exercício da cidadania aliado à preservação do patrimônio e da 

memória públicos (RELATÓRIO DE GESTÃO 2008).  

 

 

As escolas participantes selecionam os professores 

que irão acompanhar os alunos, após receberem instruções 

dos coordenadores do Projeto acerca do material 

pedagógico/lúdico disponível. O Guia do Estudante, explica 

de forma bem didática o funcionamento da Justiça no Brasil, 

sendo a principal ferramenta de trabalho dos monitores. Ao 

final da visita, os alunos são convidados a registrar suas 

impressões por meio de tarefas lúdicas que serão objeto de 

premiação a cada final de ano e para viabilizar esse registro 

os adolescentes são provocados a se manifestarem sobre a 

vivência, da forma que desejarem, através da produção de texto acerca da visita ao 

STJ pelo Projeto Museu-Escola, através de desenhos dos objetos que conheceram e 

que lhe chamaram a atenção, ou ainda, por meio do desenvolvimento de história em 

quadrinhos, abordando a visita ao STJ e o fato mais marcante na experiência 

(RELATÓRIO DE GESTÃO 2008). Os registros do Museu indicam o total de 34.038 

(trinta e quatro mil e trinta e oito) estudantes atendidos no projeto, no período de 2001 a 

2007, conforme abaixo: 

Fonte: STJ 

Fonte: Museu do STJ 

Figura 10 – Museu-Escola 

Figura 11 – Guia do 
Estudante 
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Tabela 3: Quantidade de alunos recepcionados pelo Museu Escola no período 2001-2007 
Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Alunos 6.272 2.000 5.235 2.295 6.165 6.156 6.185 

Fonte: Direção do Museu do STJ 

 

Outro Projeto levado adiante pelo Museu é o 

Despertar Vocacional Jurídico  através do qual são 

difundidas informações sobre a área jurídica com a 

finalidade de ajudar os jovens na escolha da profissão e 

estimular o contato entre estudantes de ensino médio e a 

atuação profissional do Direito. O aluno assiste às 

sessões de julgamento, conhece a estrutura do Poder 

Judiciário, aprende o funcionamento das unidades de 

trabalho e o significado histórico do Tribunal. Esse contato 

também favorece a divulgação do papel institucional do 

STJ. O quadro abaixo mostra quantos alunos foram atendidos no período 2002 a 2007. 

Tabela 4: Quantidade de alunos recepcionados pelo Despertar Vocacional Jurídico 2002-2007 
Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Alunos 800 2461 1440 2160 2182 2168 

Fonte: Direção do Museu do STJ 
 

Também está em andamento o Programa Sociedade para 

Todas as Idades  desenvolvido com idosos, em visitas quinzenais, às 

sextas-feiras, numa tarde de atividades no Tribunal. Nessa 

oportunidade, o público alvo conhece um pouco da história do STJ, é 

informado acerca de seus direitos e deveres, individuais e coletivos, é 

motivado a refletir sobre a importância do pleno exercício da 

cidadania e debate soluções jurídicas para problemas que afetam o 

seu dia a dia, tendo, o STJ, nesse projeto, o objetivo de aproximar a 

Justiça do povo e promover ações para construir a cidadania. Cada 

participante recebe o Guia do Idoso, contendo informações sobre 

legislação e outros temas de interesse do grupo. 

 

Fonte: Museu 

Fonte: Museu do STJ 

Figura 12 – Despertar Vocacional 
Jurídico 

Figura 13 – 
Sociedade para 
todas as idades 
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Através de seus projetos desenvolvidos pelo Museu, o STJ tem procurado 

promover a consciência cidadã, transmitindo, à sociedade, vivências que a capacite à 

prática de seus deveres e direitos. Por refletir o pensamento daqueles que fazem o 

Museu do STJ, segue abaixo trecho significativo da entrevista realizada, com o Sr. 

Jaime Cipriani, Diretor do Museu, em 03 de julho de 2008, que confirmam as 

informações acima apresentadas. 

 

 

“Vivemos um tempo de forte clamor e intensos apelos por mudanças 
sociais, políticas e econômicas. A construção de uma nova cultura que 
garanta a modernização das relações sociais, fundada em valores éticos, 
morais, educativos e culturais é tarefa de todos nós: estado, escola, família 
e sociedade. Não podemos deixar que pese sobre nossos ombros, 
sobretudo dos agentes públicos, qualquer suspeita de descaso ou omissão 
no cumprimento de nossa responsabilidade na implantação de políticas e 
ações que garantam ao povo as mudanças, que ao longo de nossa história, 
foram pacientemente perseguidas, sonhadas e aguardadas. 

 

O Superior Tribunal de Justiça, com esse entendimento, tem buscado 
respostas e soluções pra os grandes problemas vividos pela sociedade 
brasileira, seja por meio do cumprimento da prestação jurisdicional – que é 
sua atribuição precípua e, por isso, a mais relevante – seja por meio de 
outras ações que conjuguem o direito à justiça com os demais direitos 
sociais elementares (segurança, emprego, educação, saúde, moradia). 
 
Assim, o STJ se mantém atento a seus compromissos para com o conjunto 
da sociedade brasileira, identificando necessidades e oportunidades de se 
fazer presente na vida da sociedade, exercendo e promovendo – em seus 
múltiplos aspectos – cidadania. 
 
Nos últimos anos, mais especificamente, desde 2001 – atentos às 
oportunidades e obrigações – implementamos progressivamente, entre as 
muitas iniciativas e ações já em curso no Tribunal, três projetos 
socioeducativos, visando a contribuir na consolidação dos direitos humanos 
elementares, condição essencial para a consolidação de um modelo social 
justo e solidário. 
 
O art. 205, da Constituição Federal diz: “a educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”. 
 
Assim, com a compreensão de que a educação é o único caminho viável 
para a inserção social de nossas crianças, jovens e adultos, em 2001, foi 
implantado o projeto Museu-Escola, com o objetivo de ser um campo de 
prática de virtudes, promovendo a formação de seres humanos. Esse 
projeto, entre outros fatores, visa a contribuir na formação de valores e 
atitudes necessárias ao exercício da cidadania. 
 
Em 2002, fundado na experiência positiva representada pelo projeto 
Museu-Escola, foi implementado o projeto O Despertar Vocacional Jurídico, 
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destinado a estudantes do nível médio. Essa ação surgiu baseada em 
pesquisas que apontam para um percentual superior a 70% de estudantes 
que se inscrevem no vestibular sem segurança quanto à vocação e a 
opção profissional. O Tribunal se transforma em um autêntico laboratório 
para esses alunos, num intenso trabalho que se propõe a facilitar o 
processo de escolha profissional, esclarecendo, apoiando e informando de 
modo que a decisão se dê de forma autônoma e harmoniosa. 
 
Por fim, mas certamente, não encerrando a busca do Tribunal pela solução 
dos problemas sociais, haja vista as inúmeras outras ações já realizadas 
ou que ainda estão em curso, em 2004, foi colocado a serviço da 
sociedade mais um projeto, denominado Sociedade para Todas as Idades, 
com o objetivo de proporcionar a pessoas da terceira idade conhecimentos 
acerca do Poder Judiciário Brasileiro, com ênfase na criação do STJ, além 
de desenvolver atividades geradores de respostas e soluções para as 
dificuldades enfrentadas pelos mais de 20 milhões de idosos em nosso 
país. 
 
A Constituição Federal, em seu Art. 3º diz: “Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: 
....... 
IV – promover (entre outros objetivos) o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação”. 
 
Respaldado pela Constituição e pelo compromisso social, o STJ entende 
que é sua responsabilidade, também, o enfrentamento das questões 
relativas ao envelhecimento da população brasileira. A velhice não pode 
ser considerada um problema social, constrangendo pessoas que atingem 
idade superior a 60 anos, mas motivo de celebração e alegria pela grande 
contribuição que eles nos deram e continuam dando. Precisamos acabar 
com a discriminação com base em preconceitos relativos à idade, não é 
moral e eticamente aceitável que haja conflito entre gerações, por conta 
das características próprias das fases da vida. 
 
Esses três projetos, que se alinham à missão do Superior Tribunal de 
Justiça, têm como objetivos, portanto, promover o respeito às diferenças e 
garantir o direito que todos têm de preservar sua identidade, talentos e 
características pessoais, proporcionando aos nossos grandes mestres da 
terceira idade e aos jovens estudantes a integridade física, ética e moral. 
Estamos certos de que esse estreitamento de laços e ntre órgãos 
públicos, escolas e sociedade civil fará emergir no vos valores 
capazes de elevar o ser humano à vivência plena e d uradoura da 
cidadania.  
 
Alicerçados nos ideais democráticos de justiça e igualdade, nossos 
projetos demarcam-se – a um só tempo – como importantes mecanismos 
para o cumprimento das promessas da Constituição e desenvolvem, na 
sociedade, a confiança, senão a certeza, de que é possível a construção 
de uma sociedade pacífica justa e solidária. Lutamos de forma incansável 
por uma sociedade para todas as idades, na qual cada um de nós participe 
ativamente da vida pública. 
 
Os projetos demarcam-se, dessa forma, como espaço educativo, social e 
cultural, criados para serem servidores da liberdade e da fraternidade, 
protegendo a população dos efeitos mais perversos da desigualdade e da 
exclusão social, promovendo a plena consciência cidadã e libertadora.” 
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Em 30.06.2008, um grupo de 31 (trinta e um) alunos do Centro de Ensino Sesi 

da cidade satélite de Taguatinga, participante do projeto Despertar Vocacional, 

acompanhados pela monitora Clara do Amaral, estagiária do Curso de História, ao 

chegarem ao STJ, receberam lanche, conheceram a galeria de Ministros do STJ, 

assistiram um vídeo institucional, conheceram o museu, a sala das Turmas de 

Julgamento e ouviram palestra do Diretor do Museu, Dr. Jaime Cipriani, nas 

dependências da Corte Especial do STJ. A visita teve a duração de 4 horas, com início 

às 8 horas e término às 12 horas, sempre acompanhada pela segurança de um 

brigadista, desde a busca dos alunos na Escola em Taguatinga até a devolução em 

ônibus do Superior Tribunal de Justiça. O registro dessa vivência pode ser conferido na 

figura abaixo.  

Figura 14 Atividades do Programa Despertar Vocacional Jurídico 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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São desenvolvidos, ainda, pelo Museu, trabalhos de editoração cultural com a 

publicação multimídia sobre as atividades e decisões do Tribunal, estando em 

andamento os projetos “Coletânea de Julgados e Momentos Jurídicos e Magistrados do 

TFR e STJ” e “Presidentes do STJ: Dados Biográficos” com o objetivo de disponibilizar 

essa documentação para servir de instrumento para pesquisas na área do Direito. 

 

Os projetos desenvolvidos pelo Museu buscam agregar informações aos seus 

participantes com o único objetivo de torná-los mais capazes ao exercício da cidadania. 

É evidente o elevado grau de contribuição aos que participam dos projetos daquele 

setor do STJ. Tanto os estudantes quanto os idosos, após adquirirem os 

conhecimentos ali ministrados, passam a ter uma visão mais realista da Justiça e  

estarão melhores preparados para postularem suas eventuais reivindicações. 

 

- ASSESSORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

Adotando uma prática que é comum às Cortes de Justiça de todo o país, a 

Assessoria do Cerimonial e Relações Públicas do STJ, através de seus servidores, 

recebe grupos de estudantes que visitam a instituição, inicialmente, apresentando a 

galeria de fotos de todos os ministros que já passaram pelo Tribunal, explicando a 

composição da Corte e as atividades dos Ministros que integram a Presidência, a Vice-

Presidência, a Coordenação Geral da Justiça Federal e a Corregedoria do Conselho 

Nacional de Justiça que exercem funções administrativas. 

 

Após as informações preliminares, os alunos são conduzidos, pelo(a) 

servidor(a) do Cerimonial, a assistirem uma sessão da Corte Especial, ali sendo 

apresentada toda a dinâmica do seu funcionamento, ocasião em que são avisados das 

regras de condutas para assistir à sessão de julgamento, quais sejam, não fotografar, 

nem gravar, não deixar o celular tocar, nem atendê-lo dentro da sala; não dormir, nem 

se encostar nos ombros dos colegas e, seguindo a praxe do órgão superior, levantar 

quando os integrantes da Corte entrarem. 

 

Colocando em prática a política de aproximação do cidadão ao Poder Judiciário, 

durante o ano de 2006, o Cerimonial recebeu 1.649 (hum mil, seiscentos e quarenta e 
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nove) visitantes e, em 2007, um total de 3.109 (três mil, cento e nove) oriundos de 

diversas universidades do país.  

 

As visitas desta natureza são agendadas através do sítio do STJ, na internet, e 

ocorrem duas vezes por semana, em duas horas, aproximadamente, com, no mínimo 

20 e, no máximo 45 estudantes que, ao final, recebem um Certificado.  

 

Essa oportunidade de contato, seja de estudantes ou de outras categorias da 

população, embora, isoladamente, possa parecer de menor importância, tem  

relevância na medida em que apresenta a Corte Superior a quem tiver interesse, a 

pessoas que experimentam a proximidade com a Justiça, o que sempre traz uma 

repercussão positiva para os participantes.  

 

- SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS  

 

O Ato nº 175, de 2 de julho de 2004, dispõe sobre a realização de Estágio Não 

Remunerado por estudantes do curso de Direito, matriculados em instituições de ensino 

superior, públicas ou privadas, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 

proporcionando aos alunos dos Cursos Jurídicos mais essa oportunidade de aquisição 

de experiência, de aplicação de conhecimentos acadêmicos, de complementação de 

ensino e aprendizagem e de aperfeiçoamento profissional. 

 

Se, incontestavelmente, a Constituição aponta a educação como um direito de 

todos e como um dos aspectos de uma sociedade igualitária essa é uma oportunidade 

do estudante de Direito, de quaisquer instituições de ensino, vivenciar o ambiente 

jurídico é uma iniciativa que vem consolidar o STJ como o Tribunal da Cidadania. 
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Desde 2005, funciona, no STJ, o Programa de 

Voluntariado, criado, através do Ato nº 63, de 7 de abril de 

2005, para acolher cidadãos maiores de 18 anos, 

servidores, magistrados, estudantes ou formados em 

diversas áreas, com o objetivo de estimular a consciência 

da responsabilidade social, solidariedade, cooperação e 

deveres cívicos. 

 

Participaram 60 (sessenta) voluntários no ano de 

2006, em 16 unidades, do STJ e 69 (sessenta e nove) no 

ano de 2007, em 19 (dezenove) unidades.  Os voluntários 

atuaram, aproximadamente, 12 horas por semana, em atividades de pesquisa de 

jurisprudência, elaboração de minutas de relatórios e votos, na marcação de processos, 

na tabulação e na elaboração de relatórios de treinamento e no atendimento ao público 

interno e externo.  

 

Sob o ponto de vista que aqui nos interessa, a meu sentir, essa iniciativa do 

STJ de aceitar a colaboração de voluntários no serviço prestado aos cidadãos também 

é uma ação que visa integrar pessoas, absorvendo em seus postos de trabalho uma 

camada da população que está disponível e com vontade de ajudar. É uma proposta 

que só tem vantagens, tanto para a instituição que conta com aporte de mão de obra 

quanto para os cidadãos que se sentem partícipes da prestação jurisdicional. É pró-

cidadania, sim. 

 

Está em funcionamento o Programa Escolarização Supletiva que é 

desenvolvido, em parceria com o Serviço Social da Indústria – SESI e com a 

Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça, para atender funcionários 

das empresas prestadoras de serviços no STJ, com o patrocínio da Caixa Econômica 

Federal – CEF. 

 

O Serviço Social da Indústria coordena pedagogicamente as atividades, 

utilizando a Educação de Jovens e Adultos na Metodologia Telecurso 2000 para 

Fonte: STJ 

Figura 15 – Programa de 
Voluntariado 
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atender às necessidades de aprendizagem dos participantes com turmas de ensino 

fundamental e de ensino médio e elevar o nível de escolaridade dos cidadãos 

brasileiros que trabalham como funcionários das empresas prestadoras de serviço no 

STJ, proporcionando a melhoria da qualidade de vida pessoal e profissional dos 

participantes. 

 

O Programa TC 2000 prevê a duração de 20 (vinte) meses para sua conclusão, 

sendo que as turmas que estavam em andamento começaram em maio/2008 e 

terminaram em dezembro de 2008. As teleaulas acontecem de segunda a sexta-feira, 

com duas horas diárias de aula, das 12 às 14 horas, nas salas de aula do Centro de 

Treinamento do Superior Tribunal de Justiça, localizadas no subsolo do Edifício dos 

Plenários, contando com dois Orientadores de Aprendizagem e um Assistente 

Pedagógico, encaminhados pelo Serviço Social da Indústria - SESI, e um servidor do 

STJ, responsável pelo acompanhamento e coordenação da Escolarização Supletiva. 

 

Os recursos financeiros totalizam R$ 76.550,00 (setenta e seis mil, quinhentos e 

cinquenta reais) para as duas turmas, ou sejam a de Ensino Fundamental e a de 

Ensino Médio, a primeira custando R$ 36.830,00 (trinta e seis mil, oitocentos e trinta 

reais) e a segunda custando R$ 39.720,00 (trinta e nove mil, setecentos e vinte reais). 

 

As grandezas acima apenas são mencionadas, mas, no momento, não são 

objetos de avaliação porque, embora importantes, procuramos fazer neste estudo uma 

análise mais qualitativa, vez que a vertente quantitativa não é enfrentada nesta 

oportunidade. 

  

Os resultados esperados são os seguintes: 

 

Aprovação de, pelo menos, 85% dos alunos inscritos; 

A elevação do nível de escolaridade dos participantes; 

O desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras que facilitem a execução de 

atividades profissionais complexas; 

A melhoria do desempenho funcional; 

A melhoria nas relações interpessoais no ambiente de trabalho; 
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A melhoria na qualidade de vida de cada participante; 

A diminuição do índice de evasão dos alunos;  

A diminuição do índice de absenteísmo no trabalho; 

A conscientização do comportamento de cidadania organizacional. 

 

Os resultados alcançados, desde 2003, foram: 

 

91 (noventa e um) alfabetizados, destes 61 (sessenta e um) continuaram os 

estudos, ingressando no ensino fundamental, e os demais prosseguiram em cursos de 

pós-alfabetização; quatro turmas do curso preparatório para o ingresso no ensino 

fundamental, com 93 (noventa e três) participantes; cinco turmas do ensino 

fundamental, com aprovação de 102 (cento e dois) alunos; cinco turmas do ensino 

médio, com aprovação de 115 (cento e quinze) alunos; evasão dentro do índice 

esperado (de 10 a 30% por turma); alto índice de aprovação nos níveis cursados e 

ingresso de cinco alunos em cursos do Ensino Superior.  

 

Formou-se, no mês de maio/2008, uma turma de ensino fundamental com 29 

(vinte e nove) formandos e uma turma de ensino médio, com 31 (trinta e um) 

formandos, num total de 60 (sessenta) participantes.  

 

O STJ realizou pesquisa de satisfação entre os gerentes que aprovaram o 

programa e reconheceram a sua relevância social ao inserir o adulto na vida escolar, 

após vários anos afastados dos estudos e fora da faixa etária. Detectou reflexos 

positivos na vida pessoal dos participantes, como aumento da auto-estima e da 

motivação para o trabalho, melhoria da comunicação e do relacionamento com a chefia 

e os colegas, diminuição das resistências às mudanças, elevação da qualidade do 

trabalho, melhoria na escrita e na leitura, maior compreensão das tarefas, interesse em 

ampliar os conhecimentos.  

 

Quanto à auto-avaliação, 96% dos alunos responderam que, em relação à vida 

profissional, a expectativa de melhoria de vida aumentou em razão da elevação do nível 

de escolaridade. Por outro lado, evidenciou-se que a participação no programa 

promove o desenvolvimento de hábitos e atitudes mais saudáveis, a melhoria do 
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relacionamento com a família e mais integração com os filhos em idade escolar. Os 

alunos também entendem que melhoraram o atendimento ao cliente, o relacionamento 

com a chefia e colegas, além da motivação para o trabalho. Perceberam que houve 

ampliação do vocabulário e dos conhecimentos gerais, como também melhoraram no 

desenvolvimento da escrita e na leitura. 

 

Ao final de 2008, estavam em curso duas turmas: uma do Ensino Fundamental, 

com 29 alunos, e outra do Ensino Médio, com 35 alunos (RELATÓRIO DE GESTÃO 

2008 – STJ). 

 

A educação é uma dos principais pilares da cidadania. Assim, no momento em 

que o STJ implanta projeto que beneficia, com escolarização supletiva, funcionários que 

prestam serviços em suas instalações contribui para o desenvolvimento de uma 

cidadania ativa. Em suma, ao aparelhar pessoas para o exercício pleno da cidadania, 

visando contribuir para uma sociedade mais humana, mais justa, através de ações 

educativas desenvolve alternativas de inclusão social, está o STJ contribuindo para a 

construção da cidadania. 

 

Há ainda o Programa de Educação Corporativa que atua nas vertentes 

Cidadania Organizacional, Estratégica e Funcional. A primeira volta-se para os valores 

da Instituição, a segunda para o alcance dos objetivos estratégicos e a terceira para o 

exercício das atividades nos postos de trabalho (PLANO DE GESTÃO 2006-2008). 

 

São os seguintes os seus objetivos: 

 

Comprometer, permanentemente, as pessoas com a Visão, Missão e Valores do 

Tribunal. 

Alinhar as ações de educação às Estratégias do Tribunal; 

Desenvolver as competências necessárias à organizaç ão hoje e no futuro; 

Estabelecer conexão entre os processos de aprendiza gem e os resultados 

almejados; 
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Fomentar a aprendizagem em todos os níveis da organização e estendê-las a clientes, 

fornecedores e parceiros externos; 

Compartilhar conhecimentos e experiências existentes na organização; 

Integrar os processos de educação corporativa com todos os processos e ferramentas 

de recursos humanos; 

 

Estimular a co-responsabilidade no processo de educ ação no Tribunal. 

 

São os seguintes os seus paradigmas: 

 

Pró-ativo, antevendo demandas de aprendizagem; 

 

Ações focalizadas e integradas para alcançar melhor es resultados; 

Melhorar a organização por meio do aprendizado cont ínuo e compartilhado; 

Alinhado à cultura organizacional; 

 

Responsabilidade compartilhada entre Recursos Humanos, gestor e o próprio servidor; 

Aprendizado no momento certo; 

Aberta a metodologias alternativas de aprendizagem; 

Foco no resultado e no desempenho do servidor; 

 

Público-alvo expandido: Gerentes, servidores, estag iários, terceirizados, clientes 

e fornecedores. 

 

Aprender agindo. 

 

Em 2007, foram realizados 245 (duzentos e quarenta e cinco) eventos técnicos 

internos e externos para a área administrativa, totalizando 7.597(sete mil, quinhentos e 

noventa e sete) horas de treinamento e 1.916 (mil, novecentos e dezesseis) 

participantes, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 5: Quantidade de eventos realizados no STJ em 2007 

Unidade Eventos Participantes 

Secretaria de Órgãos Julgadores 7 419 

Secretaria de Gestão de Pessoas 43 780 

Secretaria de Tecnologia da 

Informação 

24 224 

Gabinete de Ministros 30 219 

Secretaria de Administração e 

Finanças 

36 154 

Secretaria de Serviços Integrados 

de Saúde 

23 106 

Secretaria de Controle Interno 15 100 

Secretaria de Jurisprudência 13 91 

Secretaria de Documentação 12 67 

Assessoria de Gestão Estratégica 12 58 

Secretaria de Comunicação Social 12 44 

Secretaria de Segurança 1 20 

Gabinete do Diretor-Geral 11 18 

Gabinete da Pres. E Assessor. 

Vinculadas 

3 17 

Secretaria Judiciária  3 9 

Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas - STJ 
 

 

Investir na qualificação do seu quadro de servidores, inevitavelmente, é uma 

das vertentes de administração cidadã, pois o servidor é o elo entre o STJ e os seus 

jurisdicionados. Portanto, quando se busca uma Justiça rápida e eficaz indiretamente 

tais características estão personificadas nos servidores e magistrados. Ademais, 

qualificar o servidor é uma das estratégias para se atingir a qualidade total no 

atendimento aos usuários do Sistema Judiciário que é dinâmico e exige constante 

reciclagem por parte dos operadores do Direito, sendo esse também um dos caminhos 

que contribuem para a construção da cidadania. 
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- SECRETARIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES 

 

O Guia do Advogado foi elaborado com o objetivo de 

aprimorar o atendimento aos advogados que transitam pelo 

Superior Tribunal de Justiça. É um manual que contém 71 

(setenta e uma) páginas de informações de grande utilidade para 

o causídico acerca dos seguintes temas: 

 

Despesas Processuais;  

Processos em Tramitação no STJ: Protocolo; Informações 

Processuais; Inteiro Teor de Acórdãos; Decisões e Certidões de 

Andamento; 

 

Secretaria dos Órgãos Julgadores: Seção de Apoio aos 

Advogados e Coordenadorias de Taquigrafia, de Execução Judicial, da Corte Especial, 

das Seções e das Turmas de Julgamento; 

Funcionamento da Secretaria Judiciária, do Gabinete do Ministro Diretor da Revista, da 

Secretaria de Jurisprudência, da Biblioteca Oscar Saraiva e da Biblioteca Digital 

Jurídica-BDJur; 

Serviços oferecidos pela Coordenadoria de Guarda e Conservação de Documentos; 

Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas; Ouvidoria; 

Procedimentos para acessar Guia de Recolhimento da União – GRU; 

Informações disponibilizadas na página do STJ na internet; 

Lista de Telefones Úteis em Brasília tais como aeroporto, táxis, órgãos públicos e 

livrarias jurídicas;  

Outros serviços como Restaurantes, Correios, Bancos, Caixas Eletrônicos, Banca de 

Jornal, Reprografia e Achados e Perdidos. 

Por último, o mapa dos prédios que compõem o STJ. 

 

Esse instrumento disponibilizado aos advogados é uma preciosa ferramenta de 

acesso ao STJ que possibilita um melhor atendimento aos inúmeros operadores do 

direito que frequentam o Tribunal, possibilitando uma prestação acessível, rápida e 

efetiva, daí considerarmos o Guia do Advogado um minucioso manual de grande 

Fonte: STJ 

Figura 16 – Guia do 
Advogado 
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utilidade aos que usam os serviços daquela Corte, sendo, ao nosso ver, uma das 

iniciativas cidadãs ali desenvolvidas. 

 

3.2.1 Escola Nacional de Formação e de Aperfeiçoame nto de Magistrados  
 

 

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM – 

(CF/88, art. 105, I, parágrafo único) prevista na Emenda Constitucional nº 45, de 31 de 

dezembro de 2004, da Reforma do Poder Judiciário, foi instituída por meio da 

Resolução nº 3, do STJ, em 30.11.2006, funciona junto ao Superior Tribunal de Justiça 

e é responsável por regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos oficiais para ingresso, 

vitaliciamento e promoção na carreira da magistratura. Suas principais competências27 

são:  

 

Definir as diretrizes básicas para a formação e o aperfeiçoamento de Magistrados; 

Fomentar pesquisas, estudos e debates sobre temas relevantes para o aprimoramento 

dos serviços judiciários e da prestação jurisdicional; 

Promover a cooperação com entidades nacionais e estrangeiras ligadas ao ensino, 

pesquisa e extensão; 

Incentivar o intercâmbio entre a Justiça brasileira e a de outros países; 

Promover, diretamente ou mediante convênio, a reali zação de cursos 

relacionados com os objetivos da Enfam, dando ênfas e à formação humanística; 

Habilitar e fiscalizar, nos termos do art. 93, II, “c”, e IV, e 105, parágrafo único, da 

Constituição da República, os cursos de formação para ingresso na magistratura e, 

para fins de vitaliciamento e promoção na carreira, os de aperfeiçoamento; 

Formular sugestões para aperfeiçoar o ordenamento jurídico; 

Definir as diretrizes básicas e os requisitos mínimos para a realização dos concursos 

públicos de ingresso na magistratura estadual e federal, inclusive regulamentar a 

realização de exames psicotécnicos; 

Apoiar, inclusive financeiramente, a participação de magistrados em cursos no Brasil ou 

no exterior indicados pela Enfam; 

                                                 
27 Informações obtidas no sítio do STJ <www.stj.jus.br>. Acesso em: 28 abr.2009. 
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Apoiar, inclusive financeiramente, as escolas da magistratura estaduais e federais na 

realização de cursos de formação e de aperfeiçoamento. 

 

A ENFAM é uma Escola institucionalizada, integrante do próprio Poder 

Judiciário, com linhas definidas em lei e em estatuto próprio que estabelece diretrizes 

de uma política nacional voltada para a formação integral do juiz brasileiro, percebendo-

se sua preocupação com o aprimoramento contínuo do magistrado de forma a 

despertar no Juiz a sensibilidade na hora de julgar e fazer com que ele, o Juiz, torne-se 

mais próximo do cidadão.  

 

A Escola tem desenvolvido seu papel de forma muito atuante, à medida que 

vem trabalhando no credenciamento e realização de cursos e eventos em todas as 

Escolas de Magistraturas. Tem colocado à disposição, em sua página da internet, uma 

série de publicações que podem ser consultadas assim como muitos artigos com ideias 

e opiniões sobre assuntos relacionados à ENFAM. Atualmente, está desenvolvendo 

trabalhos no sentido de unificar as tecnologias de educação não presencial de acordo 

com as necessidades da magistratura brasileira, pois vê na educação à distância um 

meio eficaz de garantir aos magistrados os cursos de aperfeiçoamento de alto nível, 

sem a necessidade de deslocamentos para destinos longínquos. 

 

Nesse sentido, além de regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos oficiais 

para ingresso e promoção na carreira da magistratura, tem promovido cursos de 

aperfeiçoamentos como o de “Política Judiciária e Administração da Justiça”, 

credenciado pela Portaria nº 29/2008, da Enfam. 

O curso de formação previsto na Resolução nº 1 constitui etapa final do 

concurso para seleção de magistrados e a metodologia dos cursos consiste não só em 

aulas e eventos, presenciais e à distância, com ênfase na formação humanística e 

pragmática, mas também em estudos de casos. 

 

Por sua vez, a Resolução nº 2 dispõe sobre os cursos de aperfeiçoamento para 

fins de vitaliciamento e promoção. Estabelece que, durante o período de vitaliciamento, 

o magistrado deverá cumprir caga horária mínima de 30 horas-aula por semestre ou de 

60 horas-aula por ano. Para a promoção por merecimento, deverá o magistrado cumprir 
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carga horária mínima de 20 horas-aula semestrais ou de 40 horas-aula anuais em curso 

de aperfeiçoamento. Quanto ao conteúdo programático, além das alterações 

legislativas, situações práticas da atividade judicante e de temas teóricos relativos a 

matérias jurídicas e disciplinas afins como filosofia, sociologia e psicologia, deverá ser 

dada ênfase aos aspectos humanísticos, à ética e à deontologia do magistrado. E 

prescreve o § 2º, do art. 8º, da Resolução nº 2, “os cursos abordarão também a 

administração judiciária, a gestão administrativa e de pessoas, bem como estudos de 

casos concretos”. 

 

Em 6 de fevereiro de 2008, foram baixadas as Instruções Normativas nº 1 e nº 

2, que regulamentam as referidas resoluções e, em 10 de março de 2008, a Escola 

assinou Termo de Cooperação com o Conselho Nacional de Justiça para a realização 

de cursos multidisciplinares de capacitação sobre a Lei nº 11.340/2006, alcunhada de 

Lei Maria da Penha. 

 

Para subsidiar as escolas federais e estaduais28, foi lançado o primeiro livro da 

Escola Nacional, “Bibliografia básica para o ensino e pesquisa das escolas de 

magistratura”, organizado pelo Professor Darcy Closs. 

 

Cínthia Barcelos Leitão Fischer Dias29 em discurso de abertura do Curso de 

Aperfeiçoamento, Política Judiciária e Administração da Justiça realizado em 

05.06.2008 nas dependências da ESMAFE, na capital pernambucana, relembra 

palavras do Ministro Nilson Naves dizendo que o núcleo da Enfam são os juízes que 

têm sido desafiados a assumir, cada vez mais, papel ativo e criativo na interpretação 

das normas, adaptando-as, em nome da justiça, aos princípios, valores e exigências de 

seu tempo. Assim, continua o Ministro, “paradigmas haverão de ser definitivamente 

quebrados para dar lugar a uma profunda renovação”. 

 

                                                 
28 São ao todo 21 (vinte e uma) Escolas de Magistraturas localizadas nos Estados do Acre, Alagoas, 
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte e  Rio Grande do Sul. 
29 Cinthia Barcelos Leitão Fischer Dias é Secretária Executiva da Enfam. 
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Nessa linha de raciocínio, o Desembargador Federal, aposentado, Vladimir 

Passos de Freitas 30 , convidado a proferir palestra no Curso de Aperfeiçoamento, 

Política Judiciária e Administração, em Recife, em 05.06.2008, fez a seguinte 

indagação: Qual o seu juiz ideal? Como você gostaria que fosse o juiz a julgar o seu 

caso? Complementa, respondendo, que certamente a pessoa indagada, de pronto, diria 

que ele, o juiz, deveria ter algumas virtudes como independência, brandura no 

tratamento, doçura, cordialidade sem perder a energia para decidir, para dizer é ou não 

é. Além disso, lembrou ainda: altruísmo, compreensão e obrigação.  

 

Dessa forma, está sendo desenvolvido um grande trabalho pelos tribunais 

federais e estaduais e por suas respectivas escolas da magistratura para a implantação 

dos novos paradigmas, buscando a formação de juiz verdadeiramente vocacionado e 

comprometido com a busca da efetividade do processo e da eficiência na prestação 

jurisdicional que envolve certamente o seu importante papel enquanto cidadão que 

pode contribuir sobremaneira para a construção da cidadania. 

 

Assim, a ENFAM é sim uma instituição que está comprometida com a cidadania 

quando qualifica o corpo de magistrados, aprimorando-lhes a competência profissional 

no intuito de aparelhá-los com os requisitos exigidos pela sociedade e sensibilizá-los 

quanto às mutações da realidade social e à evidente complexidade social 

contemporânea.  

 

3.2.2 Conselho da Justiça Federal 

 

O Conselho da Justiça Federal tem como missão promover e assegurar a 

integração e o aprimoramento humano e material das instituições que compõem a 

Justiça Federal, sem prejuízo da autonomia necessária ao bom desempenho dessas 

unidades (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2006/2008).  

 

Como principais atribuições, o CJF deve promover a padronização de 

procedimentos administrativos e jurisdicionais entre as instituições da Justiça Federal e 

                                                 
30 O Desembargador Federal aposentado Vladimir Passos de Freitas, teve atuação marcante em seu 
tempo e é estudioso das questões relacionadas à Administração Judiciária. 
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a administração orçamentária dessas instituições. O CJF tem regulamentado atividades 

essenciais à celeridade na prestação jurisdicional  da Justiça Federal 

(PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2006-2008).  

 

Ao lado de sua função uniformizadora, exerce um papel como órgão 

centralizador de informações estratégicas sobre a Justiça Federal em âmbito nacional. 

Através das atividades de informação, de ensino e de pesquisa realizados pelo seu 

Centro de Estudos Judiciários.  

 

O CJF funciona como espaço de reflexão e difusão de conhecimentos e é órgão 

central de coordenação dos sistemas administrativos da Justiça Federal – Informação, 

Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e Comunicação, Controle Interno e 

Planejamento e Orçamento – que centralizam e uniformizam normas e procedimentos 

para todas as instituições participantes. Há uma participação integrada dos Tribunais 

Regionais Federais e Sessões Judiciárias (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2006-

2008). 

 

Em decorrência da criação dos Juizados Especiais Federais, pela Lei nº 

10.259/2001, o Conselho passou a ter também a função jurisdicional na medida em que 

começou a funcionar a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos 

Juizados Especiais Federais, órgão julgador colegiado que aprecia, em grau de 

recurso, processos oriundos dos Juizados. A Uniformização da Jurisprudência dos 

Juizados é fundamental para a garantia da celeridade e segurança jurídica dos juízos 

(PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2006-2008).  

 

A partir da criação dos Juizados Especiais Federais, o Conselho da Justiça 

Federal criou, através da Resolução nº 315, de 23 de maio de 2003, a Comissão 

Permanente dos Juizados Especiais Federais, incumbida de acompanhar a implantação 

e o funcionamento dos Juizados Especiais Federais e é presidida pelo Coordenador-

Geral dos Juizados Especiais Federais integrada pelos Coordenadores Regionais dos 

Juizados Especiais Federais e pelo Presidente da Ajufe – Associação dos Juízes 

Federais. Essa Comissão acompanha todo o trabalho dos JEFs que hoje são 
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instrumentos de celeridade no âmbito da Justiça Federal de todo o país 

(PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2006-2008). 

 

Paralelamente, através da Resolução nº 489, de 14 de dezembro de 2005, com 

o apoio da Assessoria de Comunicação Social do CJF, foi instituído o Projeto Rádio 

Cidadania Judiciária para levar notícias atualizadas da Justiça Federal, da Turma 

Nacional de Uniformização, das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais Federais 

aos diversos locais do Brasil, através das emissoras de rádios nacionais.  

 

Passou a circular em 2008, a Revista Via Legal, 

distribuída para todos os Tribunais Regionais Federais e 

Sessões Judiciárias, através da qual circulam as notícias 

acerca das experiências colocadas em práticas na Justiça 

Federal do país e formas de trabalhos que priorizem a 

rapidez, principal característica dos JEFs mas que, devida 

a avalanche de processo, alternativas precisam sem 

implementadas para o adequado gerenciamento da 

demanda. 

 

Essas iniciativas de aproximação com a população 

tiveram como marco a Resolução nº 579, de 05 de 

novembro de 2007, regulamentando o funcionamento do 

Centro de Produção da Justiça Federal –CPJUS, no 

âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, que tem como 

competência: 

 

- Implantar ações de divulgação dos atos da Justiça Federal por intermédio da 

produção de programas e matérias jornalísticas para as mídias eletrônica (televisão, 

rádio, internet) e impressa (jornal, revista, newsletter); 

 

- Definir estratégia organizacional direcionada à construção e preservação da imagem 

da Justiça Federal; 

Fonte: CNJ 

Figura 17 – Revista Via Legal 
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- Planejar e implementar ações estratégicas voltadas à integração institucional, por 

intermédio da Comunicação Social. 

 

 

O Planejamento Estratégico foi implantado como mais uma 

ferramenta utilizada por uma variedade de órgãos públicos e 

empresas privadas e dada a importância constitucional da 

instituição, foi imprescindível que o CJF também lançasse mão 

desse instrumento para que pudesse cumprir seu papel de 

supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de 

primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com 

poderes correicionais, cujas decisões têm caráter vinculante.  

 

Assim o CJF, que tem como missão exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária, promover a integração e o aprimoramento da Justiça Federal e que 

também tem como visão de futuro ser referência para a Justiça Federal como órgão 

integrador, tem demonstrado seu compromisso com a excelência da prestação 

jurisdicional com o melhor atendimento possível aos jurisdicionados, sendo esse o 

objetivo maior do Poder Judiciário, a Justiça. 

 

3.3 Tribunal Regional Federal da Primeira Região 

 
Refletindo sobre a sua vocação e seus compromissos com a sociedade 

brasileira, o TRF1 criou um Plano de Metas focado em qualidade de serviços e eficaz 

gerenciamento de recursos, abrangendo as áreas gerenciais, técnicas e operacionais, 

com o objetivo de tornar o Tribunal, suas Seções e Subseções Judiciárias mais 

eficientes, mas eficazes e mais modernos, de forma a atender os anseios e aspirações 

da sociedade, a que prestam seus serviços. Buscou priorizar metas factíveis que 

pudessem ser efetivamente realizadas com os recursos orçamentários disponíveis e, 

ainda, ser o esteio para proporcionar condições favoráveis à acessibilidade do 

jurisdicionado, à celeridade e à efetividade dos julgados originários e recursais (PLANO 

DE METAS 2007-2008).  

 

Fonte: CNJ 

Figura 18 – 
Planejamento 
Estratégico 
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Foram estabelecidas diretrizes para nortear as metas do biênio 2006-2008, 

inclusive com metas previstas para longa duração, com o intuito de instrumentalizar a 

Primeira Região para implementar sua missão institucional e contribuir para o alcance 

de sua visão de futuro, por meio de ações e projetos que assegurassem a continuidade 

administrativa e a conclusão de projetos prioritários, definidos em consonância com os 

valores institucionais. O TRF1 objetiva participar do processo de resgate da 

credibilidade do Poder Judiciário perante a opinião pública observando sua missão, 

visão de futuro e seus valores institucionais (PLANO DE METAS 2007-2008). 

 

Missão do TRF 1ª Região 

 

Contribuir para a pacificação social, por meio de prestação jurisdicional 

acessível, célere, efetiva e agregada de princípios éticos, legais e de respeito ao ser 

humano. 

 

Visão de Futuro do TRF 1ª Região 

 

Consolidar-se, perante a sociedade brasileira, como um Tribunal que promove a 

pacificação social por meio da excelência, rapidez e efetividade de seus julgados, da 

boa gestão de seus recursos e da qualidade de suas ações, além de se firmar como um 

centro de referência em ambiente de trabalho e motivação humana.   

 

Valores Institucionais do TRF 1ª Região 

Justiça; 

Ética; 

Observância aos princípios constitucionais; 

Excelência; 

Constância nos propósitos; 

Inovação e criatividade; 

Cidadania; 

Gestão participativa; 

Comprometimento; 

Valorização do Servidor Público. 
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A elaboração do Programa de Metas no TRF1 é um instrumento de cidadania, 

sobretudo porque ali estão consignadas as metas e prioridades da instituição que 

devem ser alcançadas pelo período estipulado. O compromisso é institucional, ou seja, 

independe de pessoas, o que faz com que, naturalmente, haja a continuidade da 

execução das ações estabelecidas e como se viu anteriormente cidadania está inclusa. 

 

- JUSTIÇA VIRTUAL 

 

O TRF1 acredita que meios tecnológicos permitem agregar modernização, 

eficiência e qualidade ao serviço que é prestado ao jurisdicionado, ajudando a incluir 

essas características aos processos através da virtualização. Nessa ótica, o TRF1 

priorizou sua inserção ao mundo digital, atingindo vários objetivos tais como a 

modernização e a ampliação de parte de equipamentos, a adequação da infra-estrutura 

da área de tecnologia da informação e a implantação de videoconferência, com 

investimentos de aproximadamente 21 (vinte e um) milhões de reais, garantidos pelo 

orçamento federal e por convênios firmados (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2007).  

 

A videoconferência permite o compartilhamento, em tempo real, mediante 

transmissão de áudio, dados e vídeo, de informações entre duas ou mais pessoas que 

estejam em diferentes lugares. Possibilita a realização de reuniões virtuais do Tribunal 

com suas Seções e Subseções e destas entre si, a oitiva de testemunhas, a tomada de 

depoimento e a sustentação oral virtual em sessões de julgamento ou audiências, além 

de funcionar como ferramenta no atendimento de atividades de treinamento e de 

formação profissional à distância (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2007). 

 

Dentre os projetos de virtualização desenvolvidos destacam-se o recurso 

extraordinário eletrônico e o Sistema Virtual Judicial da Primeira Região – e-JUS.  A 

Meta é alcançar, até 2011, a virtualização definitiva de todos os processos em toda a 

Primeira Região. 
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- OUVIDORIA ADMINISTRATIVA 

 

Através da Portaria/Presi 600-117/2007, foi inaugurado o serviço de Ouvidoria 

Administrativa na Primeira Região. O novo serviço tem como objetivo manter mais um 

canal de comunicação com os públicos interno e externo e foi concebido de forma 

diferenciada, pois não possui um corpo funcional específico, funcionando mediante 

plantão rotativo entre as unidades técnicas administrativas, atuando como ouvidores os 

próprios diretores das áreas técnicas da Administração (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2007). 

 

O atendimento é realizado pessoalmente, por telefone ou por e-mail específico 

e já por intermédio desse serviço foram identificadas algumas aspirações dos usuários 

dos serviços do Tribunal, destacando-se a ampliação dos serviços do Protocolo Judicial 

Externo – Drive-Thru, que passou a receber processos e petições, além de ter seu 

horário de funcionamento ampliado (RELATÓRIO DE ATIVDADES 2007).  

 

- PROJETO CONCILIAÇÃO 

 

A Primeira Região iniciou, em 2006, a conciliação para processos relativos ao 

Sistema Financeiro da Habitação em grau de recurso no Tribunal ao mesmo tempo em 

que os Juizados Federais também participaram no Projeto Conciliação, objetivando a 

transação em feitos diversos, com o intuito de diminuir o acervo em tramitação. O TRF1 

aderiu ao movimento Conciliar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ31 que 

promoveu a Semana Nacional de Justiça, em 2007 (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2007). 

 

A Conciliação tem como propósito o incentivo à harmonização de interesses 

entre as partes de modo que as controvérsias possam ser solucionadas com maior 

agilidade, redução de custos, satisfação das partes e pacificação social.  

 

 

                                                 
31 O Conselho Nacional de Justiça, criado em 31.12.2004, tem o papel de formular diretrizes para o 
Poder Judiciário. 
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Assim, o projeto busca: 

Evitar o ajuizamento de novas demandas cuja matéria esteja pacificada na 

jurisprudência; 

Dar solução às causas que necessitam de maior celeridade na tramitação como é o 

caso de concessão de benefícios previdenciários; 

Permitir que os juízes e os advogados possam melhor empregar o seu tempo no estudo 

e implantação de novas teses jurídicas.  

 

- PROTOCOLO POSTAL 

 

O Protocolo Postal é uma nova forma de acesso à Justiça disponibilizada pelo 

TRF1 em uma parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Com 

essa iniciativa, as partes podem enviar, por meio de qualquer agência dos Correios do 

território nacional, recursos e petições que tenham como destinatários quaisquer órgãos 

da Justiça Federal de primeiro e segundo graus da Primeira Região (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES 2007).  

 

- INTERIORIZAÇÃO/DESCENTRALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REGIÃO 

 

A Justiça Federal da Primeira Região está presente em 13 capitais dos Estados 

Federados e em 42 cidades do interior.  

 

  Os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, 

Rondônia, Roraima e Tocantins compõem a Primeira Região, 

com a sede do Tribunal Regional Federal localizada em 

Brasília - DF. 

 

As grandes distâncias da região abrangida pelo 

TRF1 faz com que os Juizados Especiais Federais 

itinerantes colaborem nesse processo de interiorização da Justiça e, em 2007, 

contabilizaram 17.738 ações ajuizadas, tendo sido atendidas 25.845 pessoas, 

realizadas 17.074 audiências e proferidas 16.428 sentenças. Exemplificando, no Estado 

Fonte: página do TRF1 
na internet 

Figura 19: Área de 
jurisdição do TRF1 
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do Amazonas foram 88 cidades contempladas com esse serviço que conta com o apoio 

da Força Aérea Brasileira e da Polícia Federal nos traslados e a participação de 

acadêmicos, estagiários voluntários e servidores municipais (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES 2007).  

 

Outra iniciativa nessa linha, atendendo determinação do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, foi a inauguração do posto avançado do Juizado Especial no Aeroporto 

Juscelino Kubitschek, possibilitando atender, principalmente, a usuários insatisfeitos 

com as companhias aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC ou a Empresa 

Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO e ainda para auxiliar no 

combate ao tráfico internacional de drogas (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2007). 

 

- PROGRAMA DE VISITAS 

 

Bem-vindo ao TRF 1ª Região é o Programa de Visitas que, em sessões de 

julgamento simulado, mantém a participação de magistrados e membros do Ministério 

Público em interação com estudantes de ensino fundamental. Conta também com a 

colaboração de servidores de diversas áreas do Tribunal que ministram palestras e 

prestam esclarecimentos sobre o funcionamento das unidades visitadas (RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES 2007).  

 

O Programa de Visitas atende alunos dos cursos de Direito do Distrito Federal e 

de outros Estados da Federação, além de estudantes de escolas públicas de ensino 

fundamental que têm a oportunidade de acompanhar a realização de sessão de 

julgamento e os trâmites de processos julgados pelo TRF1, de assistir ao vídeo 

institucional denominado Tramitação Processual na Justiça Federal e TRF 1ª Região e 

de conhecer as instalações de algumas unidades da Corte (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES 2007). 
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- PROGRAMA DE ESTÁGIO 

 

O programa de estágio abrange alunos do ensino médio assim como 

estudantes dos cursos de graduação especialmente do Curso de Direito, que têm 

direito a uma bolsa de estudos e a horário diferenciado para que possam conciliar as 

atividades escolares com o aprendizado, no TRF1 (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2007). 

 

- COMUNICAÇÃO COM A IMPRENSA 

 

A Assessoria de Comunicação Social – ASCOM é o órgão no TRF1 que tem a 

atribuição de promover a imagem institucional do Tribunal e informar ao público interno 

e à opinião pública sobre os acontecimentos e atividades dos órgãos que compõem a 

Primeira Região. Permanentemente, são divulgadas, na página eletrônica do Tribunal 

(internet e intranet), matérias destinadas ao público interno, à imprensa em geral e ao 

público externo - decisões, notícias, projetos e ações com repercussão sobre o 

jurisdicionado, notícias de utilidade pública e de interesse social (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES 2007). 

 

 O TRF1 tem espaço nos dois telejornais da TV Justiça e nos boletins 

veiculados de hora em hora. A Ascom contribui com a TV Justiça produzindo programas 

e reportagens com notícias atualizadas sobre temas ligados à Primeira Região, que 

possibilitam ao público acompanhar o dia-a-dia do Judiciário, buscando esclarecer, 

ampliar o acesso à Justiça e tornar transparentes suas ações e decisões (RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES 2007).  

 

A principal finalidade da TV Justiça, que é um canal de televisão público, de 

caráter não lucrativo, coordenado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, é ser um 

espaço de comunicação e aproximação entre os cidadãos e o Poder Judiciário, o 

Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2007). 
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O Conselho da Justiça Federal produz o Programa Via Legal que conta com a 

parceria dos Tribunais Regionais Federais, inclusive com o TRF1, em que se discute 

temas relacionados com o dia-a-dia da população, como: saúde, moradia, previdência 

social, meio ambiente, cidadania onde se retratam histórias reais com exemplos dos 

caminhos trilhados por brasileiros na hora de fazer valer o que a lei prevê (RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES 2007). 

 

Há ainda a TV Destaque que, pela internet, espectadores da web podem 

acessar uma programação e assistirem a um conjunto de matérias e reportagens 

voltadas para temas jurídicos. Registre-se também o Núcleo de Rádio com destinação 

tanto para o público interno como externo, enfocando, em boletins diários, notícias de 

eventos, solenidades, projetos e trabalhos desenvolvidos, ao longo do ano, no Tribunal 

e nas Seções Judiciárias da Primeira Região bem como as decisões da Corte e das 

varas federais, além da introdução dos quadros Direito de Saber, com explicações de 

magistrados para termos jurídicos e Minuto TRF com a veiculação de informações 

sobre os serviços do Tribunal (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2007). 

 

- ESCOLA DE MAGISTRATURA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO – ESMAF 

 

A Esmaf atua na formação, no aperfeiçoamento e na reciclagem de 

conhecimentos técnico-jurídicos dos magistrados. A Escola organiza cursos, 

conferências e seminários, participa de atividades e encontros voltados para o 

aprimoramento institucional e a definição de políticas e metodologias para a seleção, 

formação, aperfeiçoamento e especialização dos juízes federais (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES 2007).  

 

Foram ministrados cursos de níveis básico, intermediário e avançado de Latim, 

Inglês, Alemão, Francês e Italiano, abrangendo conhecimentos gramaticais, 

desenvolvimento de comunicação oral, leitura e compreensão de textos, artigos e 

literatura jurídica abertos à participação de magistrados e servidores (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES 2007).  
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- UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO – 

UNICORP 

 

A Unicorp foi criada como um passo rumo ao aprimoramento da prestação 

jurisdicional na Justiça Federal da Primeira Região, pelas consequências diretas que 

proporcionará ao seu corpo funcional. Sua finalidade é planejar, implantar, consolidar e 

expandir um sistema integrado de educação corporativa, alinhado às diretrizes e aos 

objetivos estratégicos definidos pelo Tribunal e ajustado às necessidades da Justiça 

Federal da Primeira Região (RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2007). 

  

A Unicorp funciona no Centro de Treinamento da Justiça Federal – Centrejufe e 

se organiza de acordo com o público-alvo: 

 

Magistratura: representado pela Escola de Magistratura Federal da Primeira 

Região – Esmaf, responsável pelos cursos, ações e eventos de formação, capacitação 

e aprimoramento destinados a desembargadores federais, juízes federais e juízes 

federais substitutos; 

 

Servidores e colaboradores: representado pelo Secre – Secretaria de Recursos 

Humanos e unidades equivalentes nas Seccionais responsáveis pelos cursos, ações e 

eventos de formação, capacitação e aprimoramento destinados a servidores e 

eventuais colaboradores da Primeira Região. 

 

- SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS 

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas permite a automação e a administração das 

bibliotecas da Primeira Região, proporcionando celeridade nas consultas formuladas 

pelos usuários inclusive à legislação atualizada do Tribunal (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES 2007). 



 
 

  

4. ANÁLISE COMPARADA E CONTRIBUIÇÃO AO TRIBUNAL REG IONAL 

FEDERAL DA QUINTA REGIÃO 

 
 

Conhecendo melhor os programas de cunho social das instituições que 

embutem um aprimoramento do compromisso da Administração Pública com o cidadão, 

enquanto agente de transformação social, encontramos subsídios para analisar as 

iniciativas dos órgãos do Poder Judiciário, identificadas com a cidadania. Foi dado 

destaque para as realizações de natureza convergentes, implementadas, 

simultaneamente, pelos tribunais, como também àquelas de caráter inédito.  Dentre as 

convergentes, interessa-nos apontar as ações melhores sucedidas  e, desse modo, 

evidenciar entre umas e outras as que poderiam ser reaplicadas,  no âmbito do 

Tribunal Regional Federal. 

 

Várias das iniciativas observadas nas outras instituições poderiam ser sugeridas 

constituindo-se em novas ideias a serem implementadas e, assim, somarem-se aos 

projetos já em andamento na Corte, considerando sua capacidade de realização.  Com 

relação às ações que poderiam ser implementadas, com vista a integrarem as 

perspectivas futuras, é importante focalizar a sustentabilidade para que não sofram 

solução de continuidade pelas sucessivas Administrações. 

 

Foram identificadas as seguintes AÇÕES CONVERGENTES entre as 3 (três) 

instituições pesquisadas: 

 

▪ Plano de Metas/Planejamento Estratégico/Plano de Gestão; 

▪ Programa de Visitas; 

▪ Projeto Ação Justiça; 

▪ Programa de Estágio; 

▪ Biblioteca; 

▪ Ouvidoria.  
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Entre as AÇÕES CONVERGENTES, as AÇÕES MELHORES SUCEDIDAS  são 

as relacionadas abaixo: 

 

● De início, observa-se que cada órgão dá o nome que entende melhor 

adequado, Plano de Metas (STF), Programa  de Metas (TRF1), Plano de Gestão 

(STJ), mas todos têm documentado um Planejamento  elaborado a partir de seus 

objetivos estratégicos, levando-se em conta a abundância de demandas e a escassez 

de recursos como se observa do Relatório de Gestão do TRF1 de 2007, pág. 141. Na 

confecção do Plano para o futuro não há dizer qual o melhor, pois cada um foi 

concebido de acordo com a realidade de cada instituição. 

 

● Quanto ao  Programa de Visitas,  dentre as instituições pesquisadas, o 

melhor sucedido é o proporcionado pelo STJ, à medida que alcança um universo bem 

diferenciado de pessoas. Comparecem, todas as semanas, à Corte, alunos de escolas 

públicas, através do Programa Despertar Vocacional Jurídico, idosos que participam do 

projeto Sociedade para Todas as Idades, estudantes de graduação oriundos do Distrito 

Federal e de outros estados, assim como turistas ou quaisquer pessoas que queiram 

visitar e conhecer melhor a Corte Superior de Justiça. 

 

Em consulta ao sítio do STJ32, vê-se que o STJ recebe para visitação dois tipos 

de visitantes: os eventuais e aqueles que comparecem em grupos. O eventual não 

precisa agendar necessita apenas se dirigir a uma das portarias do Tribunal e solicitar o 

acompanhamento de um servidor da Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas. Os 

grupos, inclusive de estudantes, necessitam de agendamento prévio33. 

 
 

● O Projeto Ação Justiça  é uma iniciativa de grande sucesso que é realizada 

com iniciativa e organização do STF, envolvendo várias instituições ligadas ao Poder 

Judiciário em Brasília e que conta, além do Supremo, com a participação tanto do STJ 

quanto do TRF1 e também com o apoio de outras instituições públicas. Trata-se, na 
                                                 
32 O sítio do STJ é www.stj.jus.br. 
33As visitas eventuais podem ser feitas sempre em dias úteis, às 16h. Já aqueles que planejam 
conhecer o STJ em grupo, inclusive os estudantes, devem agendar sua visita com, pelo menos, 45 
dias de antecedência. O horário de visitação em grupo é das 13h às 16h. O STJ permite a visita de 
grupos com, no máximo, 45 pessoas. 
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verdade, de uma ação conjunta entre os três tribunais que, simultaneamente, prestam 

serviço aos jurisdicionados. 

 

● O Programa de Estágio do STJ se destaca por alcançar uma gama 

significativa de alunos, considerando que se divide em estágio remunerado e não 

remunerado enquanto as outras instituições oferecem aos estudantes dos cursos de 

graduação apenas o estágio mediante retribuição pecuniária. Existindo, ainda, o 

programa de  voluntariado  que também é uma outra forma de estágio oferecida pelo 

STJ. 

 
● A Biblioteca do STJ  é um modelo dentre as demais haja vista o serviço 

diferenciado que é prestado à comunidade estudantil através do “Projeto BIB Inclusão” 

o qual permite o acesso de seu acervo aos estudantes da UnB, Universidade de 

Brasília, não só para consultas no local mas também para empréstimos de livros. 

Usualmente, as bibliotecas dos tribunais disponibilizam seus livros apenas para os 

servidores efetivos da instituição. 

 

● A Ouvidoria – TRF1  se diferencia das demais dado o seu desdobramento em 

Ouvidoria Judiciária e Ouvidoria Administrativa enquanto os outros órgãos privilegiam a 

Ouvidoria Judiciária que está mais diretamente ligada à atividade judicante, 

diferentemente da Ouvidoria Administrativa que funciona como um canal de 

comunicação com os públicos interno e externo das unidades da Corte. 

 

De maneira geral, as instituições combinam práticas que já são realizadas em 

outros órgãos com AÇÕES INÉDITAS, resultado das demandas específicas de cada 

tribunal, com destaque para algumas delas. O detalhamento dessas ações encontra-se 

no respectivo capítulo: 

 
▪ Programa de Integração de ex-presidiários – STF; 
 
▪ Programa de Palestras em Escolas Públicas – STF; 
 
▪ Produção de Cartilha: O Direito ao seu alcance – STJ; 
 
▪ Concurso de Redação – STJ; 
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▪ Projeto BIB Inclusão – STJ; 
 
▪ Museu Escola – Museu do STJ; 
 
▪ Despertar Vocacional Jurídico – Museu do STJ; 
 
▪ Projeto Sociedade para Todas as Idades – Museu do STJ; 
 
▪ Estágio Não Remunerado – STJ; 
 
▪ Programa de Voluntariado – STJ; 
 
▪ Elaboração do Guia do Advogado – STJ; 
 
▪ Ouvidoria Administrativa – TRF1; 
 
▪ Universidade Corporativa – TRF1; 
 
▪ Juizados Especiais Itinerantes – TRF1. 
 
 
4.1 Iniciativas passíveis de aplicação pelo TRF5 
 
 

Para que iniciativas sejam implantadas consideramos aquelas passíveis de 

exequibilidade, ou seja, aquelas que poderiam ser executáveis porque dotadas de 

potencialidade e visam ao desenvolvimento duradouro, sustentável. Têm potencial as 

ações que estão amparadas por recursos, humanos, materiais e financeiros, 

disponíveis à sua realização e são sustentáveis aquelas comprometidas com a 

continuidade dos propósitos, com o futuro da instituição, com a celeridade da prestação 

jurisdicional, com o desenvolvimento do quadro de servidores da instituição, com a 

inclusão social, com a Justiça, ou seja, com a nossa sobrevivência. 

 

Dentre as ações já implementadas por outros órgãos, convergentes e/ou 

inéditas, pinçamos e relacionamos abaixo aquelas que julgamos que o TRF5 poderia 

reaplicar :  
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● Reeditando o Projeto Ação Justiça , encabeçado pelo STF, o tribunal da 5ª 

Região poderia34 juntar-se ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e a outros órgãos 

públicos em Recife para, nos moldes da experiência de Brasília, em um único dia, 

prestar serviços à comunidade especialmente no que diz respeito à atuação dos 

Juizados Especiais e fazer esclarecimentos à população sobre o funcionamento da 

Justiça Federal acerca das demandas mais corriqueiras. 

 
● O Programa de Palestras em Escolas Públicas,  realizado pelo STF, 

também é uma iniciativa que pode ser reaplicada, requer a participação de um 

representante da instituição, o espaço poderia ser a escola pública beneficiada ou o 

próprio tribunal poderia ceder seu amplo espaço, que tem capacidade para albergar 

vários grupos de alunos de uma mesma escola ou até mesmo de várias escolas sem 

que houvesse grande investimento em recursos materiais, humanos ou financeiros, ou 

seja, tem potencialidade, é exequível porque perfeitamente factível e pode haver 

continuidade, dado o benefício proporcionado aos estudantes e a pequena estrutura de 

pessoal que requer.  

 

● A Produção de Cartilha,  tendo como modelo a Cartilha elaborada pelo STJ, 

contendo informações sobre determinados temas de interesse de grande maioria da 

população como, por exemplo, Direito Previdenciário, é, dentre as demais, outra 

iniciativa que poderia ser implementada pelo TRF5, contudo, embora seja exequível, 

talvez não tenha a potencialidade que inicialmente se supõe haja vista que tal iniciativa 

dependeria da viabilidade do incrimento de recursos humanos e orçamentários 

significativos.  

 

● O Projeto BIB Inclusão da Biblioteca do STJ  tem grande potencial no 

TRF5, pois hoje os estudantes que fazem estágio no Tribunal não têm acesso ao 

empréstimo de livros na Biblioteca e seria de grande ajuda especialmente às pessoas 

carentes que não têm condições de adquirir todo o material necessário à 

complementação de seus estudos. Essa iniciativa poderia albergar estudantes de 

                                                 
34 A condicionalidade indicada no tempo verbal se deve ao fato de que a instituição tem sua realidade 
específica, suas peculiaridades e limitações que devem ser avaliadas para a implantação ou não de 
alguma medida em potencial. 
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outras universidades além da instituição federal, entretanto demanda um quadro de 

recursos humanos para a ampliação do serviço. 

 

● O Despertar Vocacional Jurídico  implementado pelo Museu do STJ é um 

programa extremamente interessante do ponto de vista de aproximação com a 

sociedade, mas, atualmente, na quinta região, demandaria uma estrutura adequada de 

servidores envolvidos e, além disso, necessitaria de um investimento financeiro, 

considerando o modelo aplicado no Superior Tribunal de Justiça que dispõe inclusive 

de ônibus para buscar os adolescentes nas escolas. Talvez não fosse exequível da 

forma como vem sendo desenvolvido no STJ, mas o TRF poderia fazer uma adaptação 

à sua realidade. 

 

● O Projeto Sociedade para Todas as Idades p oderia ser aplicado no âmbito 

do TRF5 e não requer investimentos significativos dependendo de planejamento e  

divulgação para que os grupos de terceira idade participem e se inteirem sobre temas 

que lhes dizem respeito. A esse projeto poderia ser acoplada a iniciativa que se 

desenvolve não satisfatoriamente com os servidores aposentados da instituição. Por 

outro lado, requer estrutura de pessoal para monitorar a iniciativa. 

 

● O Estágio Não Remunerado  é uma oportunidade para ampliação do quadro 

de estagiários, beneficiando tanto os estudantes como a instituição, seria viável no 

âmbito do TRF, desde que haja pessoal para gerenciar o programa. 

 

● O Programa de Voluntariado  do STJ é uma boa ideia a ser adotada no seio 

da 5ª Região e não demandaria qualquer ônus para o Tribunal. Por outro lado, para a 

implantação de quaisquer desses programas necessitaria de uma ampliação do quadro 

de servidores que pudessem se dedicar à viabilização dessa iniciativa sem 

comprometer as atividades já desenvolvidas, tendo como exemplo o STJ. 

 
● A Elaboração do Guia do Advogado  seria uma ferramenta de grande 

utilidade para os operadores do direito que militam na 5ª Região, especialmente para os 

causídicos que são oriundos de outros estados da jurisdição e que não frequentam, 

com assiduidade, as dependências do Tribunal, mas também requer recursos humanos.  
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● A Ouvidoria Administrativa  adotada no TRF1 seria potencialmente aplicável 

no Tribunal que já tem sua Ouvidoria ligada diretamente ao Corregedor Geral com 

estrutura organizada, portanto seria apenas uma ampliação das atividades estendendo 

o atendimento a questões de natureza administrativa. Não há dificuldade para se 

executar essa iniciativa necessitando apenas de ajustes à estrutura já montada e de 

divulgação para que as pessoas possam conhecer o serviço. 

 

● A Elaboração de Planejamento Estratégico  destacado em todos os órgãos 

pesquisados, apontado por vários dos entrevistados, é um instrumento de imperativa 

necessidade e que a Administração precisa envidar esforços nesse sentido a fim de 

que as metas fiquem consolidadas e possam ser implementadas em gestões futuras, é 

imprescindível à sustentabilidade de quaisquer dos propósitos a serem estabelecidos. 

 

Assim, esses modelos acima relacionados poderiam somar-se às iniciativas já 

implantadas pela Quinta Região, reforçando o resultado da pesquisa que revelou a 

preocupação de consenso das sucessivas administrações com o tripé jurisdicionado, 

servidor, comunidade do entorno  como sintetizado nas palavras da Desembargadora 

Federal Margarida de Oliveira Cantarelli, em resposta à entrevista concedida em 

20.04.2008. Abaixo alguns excertos significativos demonstrando o foco com a 

cidadania:  

 

Pergunta: Como a senhora define cidadania? 
 
Resposta: “A palavra cidadania foi muito usada nos últimos tempos 
especialmente no Brasil depois do retorno à democracia. As pessoas que 
passaram muitos anos num regime de exceção estavam sedentas para 
reencontrá-la. Daí até a feliz expressão de Ulisses Guimarães em 1988, 
referindo-se à Carta Magna – chamou-a de Constituição Cidadã! Assim, 
para mim o conceito de cidadania não pode ser dado isoladamente, mas 
contextualizado. Só se pode falar em cidadania dentro de uma vivência 
democrática. Sem democracia há “pessoas”, no sentido jurídico do termo, 
com direitos e deveres, conforme a lei o estabelecer. Com democracia há 
cidadãos e exercita-se a cidadania. Não devemos restringir a cidadania aos 
direitos políticos, seria um conceito correto, mas num sentido estrito. 
Cidadania é muito mais que o exercício de direitos políticos – está no 
trinômio: ter no ordenamento jurídico o reconhecimento dos direitos 
fundamentais decorrentes da sua natureza de ser humano; a capacidade 
de exercê-los e a garantia de que lhes serão assegurados.  
 
Pergunta: Como a senhora vê a prática da cidadania no âmbito do Poder 
Judiciário e, em especial, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região? 
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Resposta: Vejo a cidadania sob três enfoques: 
 
a cidadania do seu servidor;  
a cidadania do seu jurisdicionado;  
a cidadania do seu entorno.  
 
A cidadania do servidor deverá ser trabalhada pelo setor de Recursos 
Humanos (CDRH) e procurado um “plus” de valorização pessoal. A 
cidadania do jurisdicionado está na busca da prestação célere, de 
qualidade e com respeito à sua dignidade (ex:. JEFs/Fórum Social) e a 
“cidadania do entorno” é trabalhar nas áreas que nos circundam onde 
estão os “próximos mais próximos”, estendendo-lhes as mãos, não para 
esmolas, mas para propiciar-lhes um crescimento comunitário. 
 
Pergunta: Acredita que os jurisdicionados da 5ª Região exercitam sua 
cidadania quando se relacionam com o TRF5?  
 
Resposta: Sempre me preocupei com isto porque entendo que o 
jurisdicionado é a razão da nossa existência enquanto Instituição. Se não 
houvesse aquele que busca a decisão do seu litígio, nós não existiríamos. 
O Poder Judiciário não existe para si mesmo, mas para os outros. O 
mesmo se diga nas Universidades com relação aos seus alunos, sem eles, 
elas não existiriam. Creio que esta consciência ganha força com as 
inúmeras medidas e providências que vêm sendo tomadas para atendê-los 
da melhor forma. 
 
 
 

 Nessa linha de entendimento, o Tribunal vem desenvolvendo seus projetos em prol da 

Cidadania, enfocando o seguinte trinômio: 

 

- Jurisdicionados 

- Servidores 

- Sociedade circunvizinha 

 

Quanto aos jurisdicionados , a instituição envida esforços, como já 

demonstrado anteriormente, para a prestação jurisdicional célere e efetiva ; aos 

servidores destina-lhes capacitação adequada e valorização pessoal,  além disso, 

implanta iniciativas que ao desbordarem das pessoas dos jurisdicionados e dos 

servidores do tribunal se desdobram em ações sociais  ao atingirem a sociedade, 

especialmente aqueles que habitam as proximidades da Sede do Trib unal. 
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4.2 Projetos já consolidados no TRF5 

 

● O PROJETO TELESALA  que tem proporcionado a melhoria na escolaridade 

dos servidores terceirizados e com isso a inclusão social dos participantes. Segundo 

Relatório produzido pelo Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos - NDRH, 

no ano de 2007, foram formados, no 2º Grau, 33 (trinta e três) servidores enquanto, em 

2008, foram 24 (vinte e quatro) os beneficiados. Em depoimento, a Diretora do NDRH, 

Rose Diniz, em 19.06.2009, dá o seguinte testemunho: 

 

 
 Os servidores terceirizados que aderiram ao programa passaram a se 
comunicar melhor, antes tinham um entendimento limitado acerca das 
atividades que desenvolviam. Hoje são mais independentes tendo 
adquirido mais autonomia, facilitando o trabalho da supervisão. Alguns 
deles tinham dificuldades de fazer dosagens e medições de quantidade dos 
produtos a serem utilizados no serviço de limpeza. Hoje a evolução é 
notória. 
 

 
Esse programa mira atender as necessidades de aprendizagem dos 

funcionários das empresas prestadores de serviços no Tribunal, eleva o nível de 

escolaridade de seus participantes, auxilia no melhor desempenho de suas atividades e 

se consolida pelo relevante papel social, ao inserir adultos na vida escolar após anos de 

afastamento. O distanciamento escolar dos servidores terceirizados, normalmente 

pessoas com condições socioeconômicas precárias, gera um analfabetismo funcional 

que faz com que esses servidores, ditos alfabetizados, não sejam capazes de 

interpretar, relacionar informações e fazer inferências. O certo é que há pessoas que 

sabem ler e escrever, o básico, mas não conseguem viabilizar seu desenvolvimento 

pessoal e profissional (GOLDSTEIN, 2007). 

 

A educação tem papel determinante na inserção social futura do indivíduo de 

maneira que a participação do TRF5 nesse processo está de par com a cidadania. 

Dessa forma, entendemos como Goldstein (2007, p. 70) que “do ponto de vista social, a 

circulação de informações garante que todos os cidadãos possuam as ferramentas 

mínimas necessárias para exigir seus direitos e cumprir seus deveres”. 
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● O PROJETO SOCIOEDUCATIVO  do menor aprendiz que acolhe, para 

estágio, por um período de 2 (dois) anos, alunos do ensino médio de escolas públicas, 

é um outro exemplo de preocupação social da instituição.  

 

Embora não se tenha registro do que ocorre com os adolescentes que terminam 

o programa, há notícias de casos isolados de jovens que concluíram o estágio e, ato 

contínuo, ficaram contratados por empresas terceirizadas que prestam serviço no 

Tribunal, como é o caso de Ariana Calheiros da S. Oliveira que está trabalhando na 

Biblioteca, outros que foram indicados para o mercado de trabalho por servidores do 

tribunal, como Amanda Evaristo dos Prazeres que após o término do estágio foi 

trabalhar em um Escritório de Contabilidade, ocupando o cargo de secretária, e está 

cursando a Faculdade de Ciências Contábeis.  

 

Hoje, em junho de 2009, fazem parte do programa socioeducativo do menor 

aprendiz 76 (setenta e seis) jovens que, nas dependências do Tribunal, aprendem a ser 

responsáveis, a cumprir o horário de trabalho, têm orientações sobre família, 

sexualidade, gravidez, recebem remuneração de R$ 311,00 (trezentos e onze reais e 

vinte) e vale transporte em espécie equivalente a 5,00 (cinco reais) por dia, além de 

contarem com atendimento médico e psicológico.  

 

Segundo Simone, estagiária do programa que trabalha no Setor de Estágio, 

desde a implantação do programa, em 1997, já foram beneficiados 504 (quinhentos e 

quatro) adolescentes. A Resolução nº 28, de 17.12.2008, traz as regras que disciplinam 

a matéria. Podem participar do programa jovens, com 16 (dezesseis) anos completos 

até 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses e os desligamentos podem ocorrer pela 

maioridade, por reprovação ou dependência escolar, por indisciplina ou por 

desligamento voluntário. Nos registros do Setor de Estágio, no ano de 2009, até o mês 

de maio, houve 6 (seis) desligamentos, 4 (quatro) por reprovação escolar, 1 (um) por 

indisciplina e 1 (um) voluntário.  

 

O programa proporciona uma mudança positiva na vida dos adolescentes à 

medida que procura minimizar a taxa de desemprego entre os jovens, faixa etária que 
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se depara com muitas dificuldades para se integrar ao mercado de trabalho e um dos 

motivos é a falta de experiência.  

 
Com efeito: 

 
Formar e empregar aprendizes é uma ação de cidadani a empresarial , 
por permitir a formação e a inserção de jovens num mercado de trabalho 
cada vez mais excludente, dando-lhes atenção integral numa fase decisiva 
da vida deles. O ideal é ir além do que exige a lei. Mais do que educação 
para o trabalho, trata-se de buscar a educação no trabalho. Enquanto a 
primeira formulação carrega uma concepção mais técnica e instrumental de 
educação, em que a adequação ao mercado é a finalidade última, a 
segunda sugere que o trabalho não é uma finalidade em si, mas uma 
circunstância fértil para o desenvolvimento dos jovens, de modo que a 
qualidade e a abrangência da formação dos aprendizes importam tanto 
quanto sua empregabilidade ao término da aprendizagem (GOLDSTEIN, 
2007, P. 79) ( Grifos nossos). 
 
 

O programa do menor aprendiz ocorre nas dependências do TRF5, em horário 

que permite a frequência regular do menor à escola, contempla parte teórica com as 

informações necessárias e a parte prática, dando-lhe oportunidade de inserção 

profissional e de desenvolvimento pessoal. Em nosso pensar, é uma iniciativa cidadã. 

 

● A COMUNIDADE DO PILAR,  vizinha ao TRF5, é alvo de ações que buscam 

minimizar as carências dos que lá habitam. Durante o ano, esforços são 

arregimentados, na maioria das vezes, para doação de alimentos, lençóis, cobertores, 

cestas básicas, via de regra com a participação dos servidores que se sentem 

reconfortados ao exercitarem a solidariedade com o próximo.  

 

Por outro lado, registre-se a importância da iniciativa que beneficiou alunos 

carentes do Pilar com Estágio de Inclusão Digital oferecido pelo TRF5, em parceria com 

o Comando Militar do Nordeste e a ONG Moradia e Cidadania. Durante o período de 4 

a 8 de maio de 2009, 20 (vinte) alunos tiveram oportunidade de reforçar seus 

conhecimentos de Matemática, Ciência e Meio Ambiente, além de noções de 

Informática e Higiene Pessoal. Este é o segundo grupo que vive essa experiência. 

Noticia-se que parcerias semelhantes deverão ser oficializadas, visando contribuir para 

a melhoria da educação de menores carentes (JORNAL MURAL DO TRF5)35. 

 
                                                 
35 TRF Hoje, edição de 21.05.2009. 
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Note-se que os três programas acima comentados, quais sejam, Telessala , 

Programa Socioeducativo  e Comunidade do Pilar  não estão diretamente 

relacionados à atividade-fim do tribunal que é a prestação jurisdicional célere e efetiva, 

destinada aos seus jurisdicionados, mas, apesar dessa característica, essas ações 

contribuem para a inclusão social das pessoas destinatárias dos programas.  

 

Esse benefício ocorre de forma mais evidente quanto aos dois primeiros 

programas os quais envolvem pessoas que, mesmo sem integrarem o quadro de 

servidores efetivos da 5ª Região, colaboram para o seu bom desempenho e reforçam a 

força de trabalho de instituição. Destaque-se que nos dois primeiros programas 

anunciados há algum tipo de controle como se verifica dos Relatórios de Gestão dos 

períodos 2003-2005, 2005-2007 e 2008-2009, enquanto no terceiro embora existam 

registros da ação solidária ou instrutiva, não há uma avaliação sistemática com 

mensuração de resultados. 

 
Ademais, ainda que não haja uma avaliação sistemática das ações, como foi 

dito, no que se refere aos projetos de cunho social, são relevantes os resultados 

obtidos quanto aos programas telesala e socioeducativo e por outro lado, a própria 

Comunidade do Pilar já conta com essa ajuda que algumas vezes supre uma 

necessidade momentânea e outras vezes promove atividade instrutiva. De toda forma, 

ao tempo em que o TRF5 reconhece a carência da comunidade periférica e se vê 

institucional e socialmente responsável pelo seu melhoramento, urge que a 

Administração, por ser Pública, e se esforça para promover o empoderamento da 

sociedade, perceba a premente necessidade de desenvolver ferramentas de 

planejamento e avaliação da real efetividade de suas ações.  

 

In casu, no que diz respeito à Comunidade do Pilar, por não serem muitos os 

registros numéricos, não se tem resultados dimensionados, mas não há negar que as 

ações sociais acarretam necessariamente um custo. Continuando esse raciocínio, para 

implantar ações sociais de sucesso é necessário planejamento, estruturação de 

objetivos e resultados haja vista as quantidades sempre limitadas de recursos 

humanos, materiais e financeiros. Daí as crescentes relações de parcerias em todos os 

níveis entre órgãos públicos e organizações não-governamentais (CARDOSO, 2005). 
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Na concepção de Goldstein (2007), para o sucesso de uma ação social é 

imprescindível pensar adiante, traçar rumos para ligar o presente ao futuro por isso 

forçoso a elaboração de projeto que contemple identificação de uma demanda ou 

problema, concepção e planejamento, implementação do projeto, monitoramento ou 

controle, avaliação final e encerramento ou eventual replicação do projeto. 

 
Nesse contexto, destacou a Diretora Geral do TRF5, Sorária Maria Rodrigues 

Sotero Caio, que o Tribunal começou a se preocupar com essas questões sociais a 

partir da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, ao introduzir entre os 

princípios da Administração Pública, o Princípio da Eficiência, provocando muitas 

discussões acerca do tema e um consequente surgimento de tentáculos no papel das 

organizações do Estado. 

 

Ocorre que, diante das necessidades da comunidade, as atividades ligadas à 

responsabilidade social foram se multiplicando, assim como também as demandas 

judiciais, através dos Juizados Especiais Federais, e ainda as relativas à transparência, 

à prestação de contas, às respostas aos órgãos de controle como o Conselho da 

Justiça Federal - CJF e o Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

 
Há então, um paradoxo. Apesar do acréscimo de solicitações de todas as 

ordens sociais, administrativas e judicantes, oriundas da análise do novel princípio 

constitucional, inserido no caput do art. 37, da Carta Magna, o Tribunal, para exercer 

suas atividades com eficiência, necessita, por óbvio, de estrutura compatível com suas 

demandas. Entretanto, não é isso o que ocorre, quanto aos seus recursos humanos, 

como se pode observar no excerto do Parecer Jurídico exarado no Processo 

Administrativo nº 1635-6-PE, de 2008, em tramitação no egrégio sodalício, abaixo 

indicado: 

 
 

Isso se torna evidente ao se observar que desde a sua instalação, 
implementada pela Lei nº 7.727, de 09 de janeiro de 1989, este Sodalício 
permanece praticamente com a mesma estrutura funcional. Naquele 
momento restaram criados 10 cargos de Juiz de Tribunal e 466 cargos 
destinados ao quadro de pessoal permanente. 
 
Em sua primeira ampliação, introduzida pela Lei nº 9.967/2000, esta e. 
Corte teve elevado de 10 (dez) para 15 (quinze) o quantitativo de cargos de 
Desembargador Federal. Todavia, também essa medida não visualizou os 
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possíveis reflexos gerados na área administrativa, tendo em vista que a 
área-meio não foi contemplada com qualquer cargo, ao passo que todos os 
cargos criados foram destinados aos Gabinetes dos Desembargadores. 
 
Não bastasse, a Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996 e sua 
sucessora, a Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, ambas modificadoras 
das carreiras dos servidores do Poder Judiciário, não contemplaram a 
expansão dos quadros de pessoal. Isto é, a edição de tais atos normativos 
acarretou, por duas vezes, reestruturação das carreiras do Poder Judiciário 
Federal, porém sem nenhum redimensionamento dos seus quadros em 
aspectos quantitativos e qualitativos, alinhados com a especificidade de 
atuação e de trabalho de cada órgão, matéria fundamental para o pleno 
desenvolvimento da jurisdição.  
 
Por fim, não se pode olvidar que, desde a implantação deste Tribunal, 
houve enorme acréscimo do volume de demandas da Justiça Federal da 5ª 
Região, acarretando assim, a necessidade de maior número de servidores 
para atender ao jurisdicionado. 

 
 

O fato é que, em síntese, o Tribunal diante de tantos desafios está com o seu 

quadro de mão de obra bastante reduzido. Reforçando essa constatação, a Diretora 

Geral, Sorária Maria Rodrigues Sotero Caio, noticia que alguns programas 

interessantes precisaram ser minimizados por falta de pessoal para administrá-los como 

é o caso do programa dirigido a apoiar os aposentados que hoje no TRF5 são 49 

(quarenta e nove), segundo informações de Lúcia d’Almeida, servidora da Divisão de 

Assistência Médica e Social.  

 

Tendo em mente essa realidade e sendo evidente que a atividade-fim do 

Tribunal é a prestação jurisdicional demandada em progressão geométrica, a instituição 

tem concentrado seus esforços no atendimento aos jurisdicionados com a prestação 

célere e efetiva que é exatamente isso que o cidadão espera do Poder Judiciário. Com 

essa prioridade, há hoje, segundo a Diretora Geral, uma dificuldade de ampliação das 

ações sociais devido ao reduzido contingente administrativo. 

 

A força de trabalho que conta, em junho de 2009, com a colaboração de 702 

(setecentos e dois) servidores localiza-se potencialmente na área-fim do Tribunal, cuja 

prioridade pode ser observada nos 468 (quatrocentos e sessenta e oito) servidores ali 

lotados, contra 234 (duzentos e trinta e quatro) na área-meio, conforme demonstrativo 

abaixo. 
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Tabela 6: Quantidade de servidores do TRF5 , em junho de 2009 
Servidor  Quantidade 

Desembargadores Federais 15 
Servidores lotados nos gabinetes dos Desembargadores Federais 280 
Servidores lotados em outras áreas-fim 173 
Servidores lotados na área-meio 234 
Total 702 

Fonte: Subsecretaria de Pessoal do TRF5 
 
 

Atualmente, iniciado o biênio 2009-2011, em 30.03.2009 com a posse de nova 

composição administrativa à frente da Corte Federal da 5ª Região, foi editada a 

Resolução nº 09, de 13.05.200936, que ensejou mudança na estrutura organizacional do 

TRF 5ª Região e a partir de remanejamento de funções comissionadas reduziu o 

quantitativo vinculado à área-meio e fortaleceu a atividade-fim para poder cumprir com 

as demandas judicantes. 

 

Certo é que com o atual contingente de servidores há dificuldade em atender 

com eficiência os reclamos dos jurisdicionados e ao mesmo tempo ampliar as iniciativas 

de cunho social. De outra banda, não se pode perder de vista as discussões que 

envolvem o tema Responsabilidade Social. 

 

Considerando o abismo social presente no Brasil, especialmente na Região 

Nordeste, há um desafio latente em encontrar formas de suprir as necessidades 

básicas da população e identificar novas instâncias para a resolução solidária desse 

problema. Não se pode simplesmente aceitar que “as coisas são como são” e que “não 

há nada que se possa fazer para melhorá-las” (BOURDIEU, apud GOLDSTEIN, 2007). 

 

Ocorre que responsabilidade social não é sinônimo de ação social. Apesar de 

ser frequente o uso das expressões filantropia e responsabilidade social empresarial 

como equivalentes há distinções e nuances entre elas (GOLDSTEIN, 2007). 

 

A filantropia visa ao bem-estar da comunidade e é uma espécie de versão leiga 

da caridade cristã onde o apoio ao próximo, baseia-se em boas ações e donativos 

materiais além de estar relacionada a uma visão mais assistencialista, de acordo com a 

                                                 
36 Resolução nº 09, de 13.06.2009, transforma e remaneja funções comissionadas no âmbito do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
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qual são feitas doações a alguém sem a preocupação de levantar suas reais 

necessidades nem de definir estratégias para garantir a continuidade do processo a 

longo prazo (GOLDSTEIN, 2007). 

 

O assistencialismo embute atitudes descompromissadas com a transformação 

da realidade e por isso o benefício é temporário. A relação de caráter paternalista ou  

assistencialista entre benfeitor e beneficiário gera um desconhecimento entre os dois 

lados onde o primeiro doa algo ao segundo, por definição dele próprio, sem qualquer 

referência às prioridad7es do outro. Nessa relação há pouco benefício permanente para 

quem é beneficiado provocando muitas vezes uma dependência crônica (MARTINELLI, 

2005). 

 

No âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, todas as ações que 

direta ou indiretamente facilitarem a entrega da prestação jurisdicional são 

genuinamente ações pró-cidadania, assim como aquelas voltadas para o social. Quanto 

aos jurisdicionados o Tribunal vem potencializando seus esforços no rumo da 

celeridade da entrega da prestação jurisdicional como se observou na relação de 

processos distribuídos e julgados ao longo dos anos. Entretanto, quanto às suas ações 

de responsabilidade social, como já sinalizado, é imprescindível a avaliação dos 

programas para não se confundir responsabilidade social com assistencialismo e 

também para que os recursos disponíveis sejam otimizados no desenvolvimento de 

todas as suas ações. 

 

4.3 Cidadania no âmbito do TRF5 

 
Consciente de seu papel fundamental no processo de construção da cidadania 

que visa transformar o homem comum em cidadão, cujos direitos de ordem política, 

social e civil lhe sejam garantidos, o TRF5 através de suas iniciativas oportuniza um 

leque maior de possibilidades para os seus grupos de interesses e busca com isso uma 

sociedade mais justa e igualitária (ODALIA, 2005). 

 

De agora em diante, teceremos comentários acerca de providências que o 

Tribunal Regional Federal já adota e que viabilizam a concretização da atividade-fim da 



 
 

 

128

 

instituição judiciária e beneficiam direta ou indiretamente os jurisdicionados. Tais ações 

são voltadas ao exercício da cidadania, no âmbito da 5ª Região. Ao pensar cidadania 

no âmbito do TRF5, não se pode perder de vista sua missão de julgar as questões de 

interesse federal com eficiência, eficácia e rapidez, conduzindo a paz social no âmbito 

dos estados de sua jurisdição, assim, comprometida com a celeridade e a efetividade 

dos seus julgados. Esse é o motivo da existência do Tribunal, por isso as ações abaixo 

indicadas são fundamentais para o alcance dos resultados céleres e efetivos: 

 

● Mudanças Tecnológicas / Informatização  – os investimentos em tecnologia 

da informação contribuíram significativamente para que a instituição alcançasse bons 

resultados na prestação jurisdicional, minimizando as consequências do quantitativo 

limitado de servidores. Os esforços voltados para a modernização tecnológica 

colaboraram na viabilização do atendimento das expectativas e demandas dos 

cidadãos. 

● A Padronização de Procedimentos  com a uniformização de metodologias a 

partir das melhores práticas observadas trouxe benefícios para o serviço jurisdicional, 

pois induz a redução de custos, evidenciam-se os ganhos de produtividade, 

proporciona melhoria da qualidade do serviço e traz segurança ao jurisdicionado.  

 

● Os Mutirões de Conciliação  empreendidos pela Quinta Região buscam a 

transação com o propósito de reduzir o acervo em tramitação e harmonizar os 

interesses entre as partes com a solução rápida das controvérsias, satisfação dos 

jurisdicionados e dos entes públicos, redução dos custos e pacificação social. Essa 

iniciativa é bem sucedida, pois é uma alternativa para se alcançar a maior celeridade 

processual, que é a grande pretensão dos que litigam na Justiça.  

 

O movimento conciliatório provoca a aproximação da sociedade, sobretudo dos 

hipossuficientes, com o Judiciário. Certo é que os entes públicos têm compreendido a 

importância da cultura da conciliação, haja vista a imediata redução dos custos 

operacionais da máquina administrativa e das dívidas estatais. Ao passo que o 

jurisdicionado tem a vantagem da conciliação rápida com reflexos para o futuro, pois 

diminui consideravelmente o tempo de tramitação processual.  
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As estatísticas mais recentes demonstram que em 2007 foram atendidas 2.780 

pessoas com a realização de 1.170 acordos, já em 2008, 6000 pessoas foram 

atendidas com a homologação de 2.306 acordos. Esse incremento do último ano de 

2008 deveu-se à uma ampliação do movimento com a participação das Turmas 

Recursais, audiências pré-processuais e de conciliação nas Varas Cíveis, Criminais e 

de Execução Fiscal, além dos Juizados Especiais Federais (Relatório de Gestão 2007-

2009). 

 

Os mutirões priorizam a solução de questões previdenciárias, como 

aposentadoria rural, benefícios para idosos, aposentadoria por invalidez, licença 

gestante, entre outras vantagens ligadas ao Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS. 

 

 Em suma, a cultura da conciliação com a significativa contribuição do trabalho 

dos Juizados Especiais Federais, leva desenvolvimento a regiões extremamente 

pobres, pois injeta recursos à economia local, especialmente nas áreas rurais como é o 

caso, antes citado, dos resultados das ações previdenciárias, e é indubitavelmente um 

meio de atender o mais prontamente possível aos reclamos dos cidadãos. 

 

A relação entre Justiça e desenvolvimento passa pela cidadania e, nesse 

contexto, encontra-se o TRF5 como instituição que participa do processo de distribuição 

de renda na Região Nordeste, pois é notório o impacto das decisões judiciais na vida  

das pessoas de baixa renda. Pessoas que não tinham qualquer fonte de renda e 

passaram a receber, por exemplo, o benefício da LOAS37 – Lei Orgânica da Assistência 

                                                 
37 Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social : 
Art. 2º A assistência social tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefíci o mensal à pessoa portadora de deficiência 
e ao idoso que comprovem não possuir meios de prove r a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. 
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao 
enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender 
contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. 
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Social – melhoraram seu poder aquisitivo, passaram a ter uma melhor qualidade de 

vida, suprindo suas necessidades básicas, podendo patrocinar inclusive educação para 

familiares. 

 
Por outro lado, há sinais de aquecimento nas relações comerciais em cidades 

interioranas das várias unidades federativas nordestinas onde foram instaladas as 

varas da Justiça Federal. 

 

O demonstrativo que se segue mostra os valores liberados pelo TRF5 com 

Requisição de Pequeno Valor, a partir do ano de 2004, até o mês de maio de 2009, o 

número de processos e a quantidade de beneficiados. Essas expressivas quantias 

significam incrementos à economia da região, alcançando inúmeras famílias nos seis 

estados nordestinos que integram a 5ª Região. Analisando o quadro abaixo observa-se 

uma forte tendência de crescimento, seja na quantidade dos valores disponibilizados, 

seja na quantidade de processos, seja na quantidade de pessoas atendidas pois os 

cidadãos, carentes, lançando mão da gratuidade judiciária, passaram a recorrer com 

mais frequência, aos serviços do Poder Judiciário, como alternativa para soluções de 

conflitos.  

 
 

Tabela 7:  Pagamento de RPVs no período de 2004 a maio de 2009 
Processo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 até 

maio 
Valor em R$ 258.739.163 360.056.880 453.256.773 527.084.066 623.413.567 263.080.446 
Nº de RPVs 28.395 35.981 53.999 80.875 89.303 37.016 
Beneficiários 45.696 66.249 102.767 164.692 190.232 71.872 

Fonte: sítio:< www.trf5.gov.br>. Acesso em: 25 jun.2009 
 
 

Demonstrando o mecanismo de pagamento de um único mês de RPVs, em 

notícia veiculada no último dia 24.05.2009, no Jornal Mural do TRF, sabe-se que, em 

maio de 2009, o Conselho da Justiça Federal liberou um montante de 386,9 milhões de 

reais para pagamento de Requisição de Pequeno Valor, na Justiça Federal como um 

todo e desse valor R$ 257.010.422,05 correspondem a processos previdenciários que 

perfazem um total de 34.339 ações, beneficiando 49.620 pessoas em todo o país. Do 

total liberado pelo CJF, coube ao TRF5 o montante de R$ 70.116.356,92 dos quais R$ 

54.240.633,57 são destinados a processos previdenciários que vão beneficiar 14.452 
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pessoas na região. Esse numerário distribuído para tantas famílias inevitavelmente 

deve aquecer a economia local. 

 

Com isso, as ações do Poder Judiciário ensejam oportunidades de 

desenvolvimento, pois, como falado anteriormente, o Direito afeta a Economia em face 

do desenho da política econômica, da determinação dos direitos de propriedade, do 

direito à observância dos contratos e de sua aplicação pelo Poder Judiciário (PINHEIRO 

E SADDI, 2006). 

 

● A Interiorização da Justiça, com a instalação de varas federais, localizadas 

em cidades do interior da 5ª região, como já explicitado, demonstra a disposição da 

Corte em aproximar a Justiça Federal da população interiorana, facilitando o acesso à 

Justiça à uma camada maior da população. 

 

● A Capacitação dos Servidores é fundamental para que o Tribunal alcance 

seus objetivos, especialmente, no que diz respeito a sua atividade-fim, por isso vem 

investindo no incremento do seu capital intelectual. Entretanto, percebe-se que não 

existe um planejamento acerca dos cursos que a instituição pretende oferecer aos 

servidores ao longo do ano. Consultando a página na intranet relativa ao tema, só 

existem registros dos cursos já ocorridos até então.  

 

● A Preparação de Magistrados através da ESMAFE vem colaborando no 

sentido da melhoria e aprimoramento constante dos serviços judiciários e da prestação 

jurisdicional, abordando em seus cursos temas diversificados contendo em seu 

conteúdo programático, além das alterações legislativas, situações práticas da atividade 

judicante e de temas teóricos relativos a matérias jurídicas e disciplinas afins como 

Filosofia, Sociologia e Psicologia, dando ênfase aos aspectos humanísticos e à ética. 

 

Além das iniciativas há pouco elencadas, merecem ainda serem citadas com 

destaque algumas que diretamente facilitam o acesso do cidad ão ao Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região. 
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● O Protocolo Integrado  encurta as distâncias entre os jurisdicionados e 

permite maior acessibilidade ao Tribunal possibilitando que sejam protocoladas 

petições em quaisquer das seccionais espalhadas pela região. 

 

● A Ouvidoria é um canal de comunicação com o objetivo de identificar as 

aspirações do público no que se refere aos serviços prestados bem assim recolher 

informações para o aprimoramento da Justiça Federal de 1º Grau da 5ª Região. Foi 

disponibilizado o telefone (81) 3425-9595 e o endereço eletrônico ouvidoria@trf5.jus.br 

a fim de facilitar o acesso ao órgão ouvidor. 

 

Esse serviço de Ouvidoria, no seio da 5ª Região, com objetivo de melhorar o 

relacionamento com os jurisdicionados é direcionado à área judiciária, inexistindo um 

serviço de Ouvidoria Administrativa, nos moldes da recém criada no âmbito do TRF1. 

Em consulta à página principal da Ouvidoria, na rede eletrônica de comunicações, está 

bem evidenciado que os seus serviços são direcionados para a Justiça Federal de 1º 

Grau da 5ª Região onde os advogados ou partes podem obter informações, fazer 

reclamações, denúncias, elogios ou sugestões sobre o serviço prestado. 

 

● A Caixa de Sugestões, colocada no salão da entrada principal do 

Tribunal,  tem sido um excelente meio para os jurisdicionados externarem suas opiniões 

sobre qualquer tema que diga respeito ao TRF5. As manifestações são encaminhadas 

para as providências dos setores competentes. 

 

● O Link Fale com o Presidente mantém uma comunicação com o presidente 

da instituição e o público em geral e pode ser acessado na página do TRF5 na internet. 

 

● O Disk RPV 08007229077 facilita as informações para os jurisdicionados que 

têm créditos oriundos das requisições de pequeno valor sem que eles desperdicem 

energia direcionando-se até às instalações do TRF5, podendo acompanhar a 

tramitação do processo de pagamento das quantias resultado da prestação 

jurisdicional. 
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● A página na internet é outra ferramenta de grande utilidade às partes em 

processos judiciais federais na 5ª Região pois ali contém uma grande variedade de 

dados e informações úteis à população em geral. 

 

● As Visitas de grupos de estudantes dos Cursos de Direito que buscam 

conhecer o TRF5 ocorrem com frequência, especialmente, às quartas feiras, mas não 

há uma norma acerca do programa nem tampouco divulgação. Normalmente são as 

universidades da cidade do Recife que procuram o Tribunal. Por outro lado, essa 

oportunidade poderia ser oferecida a um número maior de estudantes, albergando 

inclusive os jovens que cursam o ensino médio do Recife, além de estudantes oriundos 

de outros estados da Região.  

 

As informações do Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas, setor 

responsável pela prestação desse serviço, dão conta de que não há, recursos humanos 

disponíveis para a ampliação dessa atividade daí a razão da inexistência de divulgação, 

no momento. Noticia, entretanto, que já está em fase de elaboração o planejamento 

para o aprimoramento desse serviço. Atualmente são atendidos todos os pedidos de 

estudantes que procuram a instituição com o objetivo de conhecê-la. 

 

A primeira vez que um grupo de estudantes de fora do estado compareceu ao 

TRF5 ocorreu no último mês de maio de 2009, quando o Juiz Federal Marco Bruno 

Miranda Clementino, trouxe seus alunos, do 7º período do Curso de Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para uma vivência nas dependências da 

Corte. Os 31(trinta e um) universitários assistiram, no dia 26.05.2009 a uma palestra 

nas dependências da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região e no dia 27.05.2009 

acompanharam a Sessão da 4ª Turma, a Sessão do Pleno e em seguida foram 

recepcionados pelo Presidente e Vice-Presidente. Os julgamentos da 4ª Turma foram 

escolhidos especialmente para a sessão, como forma de aula prática direcionada aos 

alunos da UFRN (JORNAL MURAL – TRF HOJE, n. 1235, de 27 mai.2009). 

 

Os dados fornecidos pelo Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas, relativos 

ao período 2007 – 2009, apontam o interesse dos estudantes com uma evidente 

demanda em ascensão por esse serviço como se pode verificar do quadro abaixo.  
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Tabela 8:  Quantidade de alunos que visitaram o TRF5 em 2007 
DATA INSTITUIÇÃO PERÍODO Nº ALUNOS 

12/09/07 FAC. SALESIANA  4º 30 
19/09/07 FAC. DIREITO DO RECIFE 1º 30 
TOTAL   60 

Fonte: Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas 
 
 
 

Tabela 9:  Quantidade de alunos que visitaram o TRF5 em 2008 
DATA  INSTITUIÇÃO PERÍODO Nº ALUNOS 

05/04/08 UNICAP 1º 30 
26/04/08 UNICAP 1º 30 
06/08/08 UFPE 1º 20 
20/08/08 UNICAP 1º 30 
03/09/08 UNICAP 1º 30 
TOTAL   140 

Fonte: Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas 
 
 
 

Tabela 10:  Quantidade de alunos que visitaram o TRF5 em 2009 
DATA INSTITUIÇÃO PERÍODO Nº ALUNOS 

11/02/09 UNICAP 1º 25 
18/02/09 UFPE 1º 30 
04/03/09 UNICAP 1º 30 
18/03/09 UNICAP 1º 30 
06/05/09 FAC. JOAQUIM NABUCO 1º, 2º e 3º 50 
13/05/09   FAC. JOAQUIM NABUCO 1º, 7º e 8º 50 
20/05/09 MARISTA 3º 30 
27/05/09 FACIPE 8º 20 
04/06/09 CREE  25 

26 e 27/05/09 UFRN 7º 31 
TOTAL   221 

Fonte: Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas 
 
 

 
 

A nosso ver, assumindo o tribunal um papel amplo como um ente 

intrinsecamente social, transcendente até mesmo à sua vocação jurisdicional, 

responde, em suas inúmeras ações exaustivamente elencadas, às crescentes 

demandas contemporâneas, reafirma seu compromisso social e busca seu 

desenvolvimento sustentado duradouro. 

 

Importante apontar que todas as medidas adotadas ao longo das 

administrações realçam as possibilidades de emporaderamento que se descortinam 

para todos os envolvidos com as ações de aprimoramento da cidadania implantadas 
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em todas as suas vertentes. As iniciativas adotadas pela instituição são relevantes 

nesse processo de empoderamento dos cidadãos ao fornecer instrumentos para que as 

pessoas se tornem presentes no contexto social e tenham perspectivas de 

transformarem seus sonhos em realidades.  

 

Nesse contexto, empoderamento é entendido como a promoção de horizonte 

promissor para os cidadãos que passam por um processo de aprimoramento de suas 

capacidades de modo que possam dar respostas positivas aos desafios que a vida lhes 

apresenta.  

 

Goldstein (2007, p. 103) ressalta: 

 

O empoderamento é o mecanismo pelo qual indivíduos ou grupos 
assumem o controle de seus problemas e passam a construir seu futuro 
ativamente. Um projeto social empodera seus beneficiários quando os 
ajuda a tomar consciência das próprias competências. Empoderar, 
portanto, é contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico e da 
capacidade de tomar decisões. No âmbito da avaliação, fala-se em 
empoderamento a partir do momento em que o público-alvo do projeto é 
convidado a refletir junto com os avaliadores, a fazer sugestões aos demais 
parceiros e assumir parte das responsabilidades pelo sucesso ou fracasso 
de uma iniciativa. 
 
 
 

Em pesquisa intitulada “Atores Sociais e Estratégias de Participação no 

Programa Governo nos Municípios” (LUBAMBO; COELHO, 2005), o empoderamento é 

entendido como o processo de fortalecimento dos recursos e capacidade das 

comunidades pobres e excluídas, de forma a dotá-las de condições de participarem 

amplamente na implementação de políticas públicas e de forma ativa no processo 

deliberativo.  

 

Seguindo essa lógica, todos os compromissos do TRF5 seja com o 

jurisdicionado, seja com o servidor, seja com a comunidade inserem mecanismos de 

empoderamento ao tempo em que proporcionam e oportunizam o conhecimento e 

incentivam a participação dos grupos beneficiados. A prestação jurisdicional aliada aos 

programas sociais, proporcionando ativos materiais ou não-materiais, tem significativa 

importância no processo de empoderamento dos cidadãos na Região Nordeste. 

 



 
 

 

136

 

Nesse momento, vale destacar que, para que não se desperdicem esforços 

rumo ao empoderamento duradouro que se objetiva, é imprescindível que a instituição 

se organize de forma a elaborar um planejamento de médio ou longo prazo a fim de 

que possa vislumbrar a sustentabilidade duradoura de suas ações. Pelo que se 

observou, o Planejamento Estratégico que foi elaborado para o período 2002-2006 não 

foi reeditado e desde então cada gestão traça suas metas para um período específico. 

O último documento nessa linha foi o Plano de Ação elaborado no ano de 2008, mas já 

se vive o ano de 2009 e uma nova gestão administrativa se iniciou nesse ano.  

 

Como foi demonstrado, são muitas as experiências verificadas em outras 

instituições que poderiam somar-se às já implantadas na Corte da 5ª Região, entretanto 

de todas as selecionadas a mais importante, considerando a realidade atual, com os 

recursos dos quais o TRF5 é possuidor, traduz-se, no Planejamento Estratégico que 

contemple um programa de controle e avaliação de execução de suas metas para que 

a instituição possa pensar um futuro sustentável.  

 

O planejamento proporciona a identificação de formas que permitam 

potencializar os recursos existentes no TRF5 de modo a garantir os direitos de 

cidadania em sua jurisdição diante do legado de profunda desigualdade e 

marginalização na Região Nordeste do Brasil. O TRF precisa continuar, dentro de seus 

limites, prestando seus serviços de forma célere e efetiva, preocupando-se com seus 

servidores e aliviando as mazelas da sociedade ao contribuir para a correção de 

distorções e desequilíbrios que historicamente se acumularam. 

 

Aliás, essa é uma determinação38 recente do Conselho Nacional de Justiça - 

CNJ que, através da Resolução 70, de 18.03.2009 dispõe sobre o Planejamento 

Estratégico e dá outras providências. De par com essa norma, o Conselho da Justiça 

Federal, a fim de garantir alinhamento entre todos os Tribunais Regionais Federais, 

está em vias de elaboração de um planejamento estratégico para a Justiça Federal. No 

TRF5, com a Resolução nº 12, 13.05.2009, foram criadas as Seções de Planejamento e 

de Integração Regional com vista à adequação do TRF5 às novas orientações do CNJ. 

                                                 
38  Essas informações foram fornecidas pelo servidor da Diretoria Geral, Magnus Medeiros 
responsável pela elaboração do Planejamento Estratégico do TRF5. 
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             Em síntese, o caminho trilhado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região ao 

proporcionar aos seus jurisdicionados uma prestação jurisdicional célere e efetiva, ao 

capacitar e valorizar seus servidores e ao desenvolver ações de responsabilidade 

social, inevitavelmente o levam a contribuir no processo de construção da cidadania ao 

tempo em que distribui Justiça no meio de sua jurisdição, os seis estados da Região 

Nordeste. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa teve como propósito verificar qual a contribuição do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região para a construção da cidadania na região em que está 

inserido, procurando identificar outras iniciativas que poderiam ser implementadas de 

modo a ampliar suas ações cidadãs. 

 

Realizou-se, então, um estudo retrospectivo das ações implementadas pelo 

TRF5 em prol da cidadania ao tempo em que outros tribunais foram pesquisados, 

recaindo a investigação externa em apenas 3 (três) órgãos do Poder Judiciário, quais 

sejam o Supremo Tribunal Federal - STF, Superior Tribunal de Justiça - STJ e o 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região – TRF1, todos localizados em Brasília – 

DF. 

 

Com o estudo realizado e através do conhecimento das iniciativas já praticadas 

no âmbito do TRF5, foram identificadas, nos outros tribunais pesquisados, várias ações 

que já são desenvolvidas com sucesso e que podem ser replicadas na Corte da 5ª 

Região. Verificou-se, outrossim, que a cidadania no TRF5 vem se configurando ao 

longo dos seus anos de existência e ganhando contornos que definem o seu 

compromisso com seus grupos de interesses que são os jurisdicionados, os servidores 

e a comunidade. Dada a nova realidade constituída pela emergência dos cidadãos e da 

instituição, estes atores são fundamentais no processo de consolidação da democracia 

e do desenvolvimento social. 

 

Essa leitura se faz considerando que, além de sua atividade precípua com o 

julgamento dos feitos judiciais que prioriza celeridade e efetividade dos julgados, foi 

criado, no TRF5, um novo campo de iniciativas sociais que albergam um espectro maior 

de funções e atribuições que propõe-se sejam desenvolvidas com os recursos 

dispostos pela instituição. 

 

Um ponto importante, nesse contexto, foi a percepção de que embora tenham 

sido identificadas, nos tribunais localizados em Brasília, iniciativas diferentes das que 

aqui são desenvolvidas, deve-se respeitar as peculiaridades de cada instituição em 
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razão de sua ordem institucional, cultural e organizacional. São realidades distintas 

Brasília e Recife, a Região Norte e a Região Nordeste, STF, STJ, TRF1 e TRF5, pois 

inclusive os tribunais abrangem áreas de jurisdição com características próprias e bem 

definidas. Além disso, restou evidenciada a limitação estrutural do TRF5 que conta com 

um quadro de pessoal comprometido com a missão da instituição, mas relativamente 

pequeno para os seus desafios. D’outra banda, quanto a esse aspecto, o Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região vem descobrindo suas formas de melhor prestar seus 

serviços cidadãos, sem desconhecer outras realidades judiciárias. 

 

Destaque-se, outrossim, a urgência na mobilização de esforços para que seja 

ampliado o quadro de servidores com atuação na área administrativa, especialmente no 

que diz respeito aos colaboradores que prestam serviço aos programas com foco no 

social, pois caso o contrário haverá um esgotamento das forças dedicadas a esses 

projetos culminando com a inviabilização das ações sociais. 

 

Por outro lado, dedicando-se à construção de novos espaços de interlocução 

com a sociedade e considerando as limitações inerentes ao órgão, para que se possa, 

com os recursos disponíveis, desenvolver bem os programas já iniciados e ampliar o 

leque de iniciativas a partir das experiências identificadas em outros tribunais, aponta-

se a necessidade da elaboração de um Planejamento Estratégico.  

 

 Essa ferramenta de gestão torna-se essencial para que se desencadeie a 

formulação de projetos que possam facilitar, mobilizar, catalisar energias e recursos 

para a execução/ampliação das propostas que, envolvendo a responsabilidade social 

não venham a se confundir com assistencialismo. Essa inclusive já é uma preocupação 

dos órgãos de controle do Poder Judiciário como se observa da edição da novel 

Resolução nº 70, de 18 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça ao 

determinar que os tribunais providenciem a elaboração de Planejamento Estratégico. 

 

Dentro dessa linha, sugere-se que as iniciativas passem pelo processo de 

controle e avaliação como consequência natural do monitoramento dos projetos sociais, 

levando-se em conta o impacto posterior dos resultados para que as atitudes 
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albergadas sob o título de responsabilidade social possam ser sustentáveis e 

duradouras.  

Registre-se, por oportuno, que na verdade, criam-se novos conceitos para 

preocupações antigas, percepção essa descortinada ao longo da análise retrospectiva 

acerca da História da Cidadania. Hoje, denomina-se responsabilidade social o 

compromisso com a cidadania a partir do papel das instituições que criam e aprimoram 

instrumentos de participação no processo de transformação do homem comum em 

cidadão. Na esteira desse encadeamento de ideias, encontra-se o Tribunal Regional 

Federal que ao desenvolver mecanismos para o cumprimento de sua missão de julgar 

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

social nos estados de sua jurisdição demonstra de maneira inequívoca seu 

compromisso com a cidadania.  

 

Por último, o Tribunal vem experimentando novos modelos de pensar e agir 

sobre a realidade em que está inserido e, não se pode olvidar que, apesar de suas 

limitações, tem afirmado e enriquecido, com grande mérito, sua atuação na esfera 

pública, aperfeiçoando o exercício da cidadania e proporcionando desenvolvimento 

regional com soluções inovadoras para seus problemas. Suas ações concretizam sua 

responsabilidade e compromisso com a melhoria da comunidade à medida que a 

empodera, contribuindo para a construção do futuro dos cidadãos. A pesquisa 

demonstrou que a instituição está em processo de fortalecimento, investindo na 

mobilização de recursos humanos e materiais para enfrentar os desafios que lhe são 

postos no sentido de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. 
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APÊNDICE   
 

 
Questionário que serviu de base à entrevista realizada com a Desembargadora 
Federal Margarida de Oliveira Cantarelli e a Diretora Geral Sorária Maria Rodrigues 
Sotero Caio. 
 
 
Como a senhora define cidadania? 
 
 
Como a senhora vê a prática da cidadania no âmbito do Poder Judiciário e, em 
especial, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região? 
 
 
A senhora conhece ou identifica outras práticas em outros Tribunais? 
 
 
A senhora acredita que os jurisdicionados da 5ª Região exercitam sua cidadania 
quando se relacionam com o TRF5? 
 
 
No seu ponto de vista, o TRF5 contribui para a capacitação do indivíduo enquanto 
cidadão? A senhora entende que esse é um dos papéis do TRF5? 
 
 
Enquanto presidente do TRF5, a senhora implementou todas as ações que a seu ver 
poderiam ter sido adotadas com o intuito de aparelhar o cidadão para o exercício de 
seus deveres e direitos? Caso a resposta seja negativa, quais os eventuais 
impedimentos. 
 
 
Como a senhora avalia a autonomia do TRF5? 
 
 
Como a senhora define esfera pública? 
 
 
A senhora teria sugestões a fazer ao TRF5? 
 

 

  

 


