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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é entender como se realiza o gerenciamento das varas comuns 

quanto a superar a morosidade da entrega da prestação jurisdicional. Com base no 

instrumental teórico dos sociólogos Guerreiro Ramos e Max Weber, analisa-se a 

aplicabilidade do fato administrativo e os seus elementos, bem como a ação administrativa e 

os dois pares conceituais, de origem weberiana, referentes à racionalidade funcional e 

racionalidade substantiva, ética da responsabilidade e ética do valor absoluto ou da convicção. 

A pesquisa foi realizada em três varas comuns da Seção Judiciária da Paraíba, tomando-se 

como sujeitos da pesquisa os juízes e diretores, na qualidade de gestores das varas. O método 

utilizado foi o estudo de caso, levantando-se dados a partir de entrevistas semiestruturadas. Os 

dados revelam que os gestores têm conhecimento do problema da morosidade da entrega da 

prestação jurisdicional, permitindo-lhes conduzir o gerenciamento definindo condutas que 

entendem apropriadas no sentido de superar a morosidade processual. 

 

Palavras – chaves – Fato Administrativo – Ação Administrativa – Morosidade – Prestação 

Jurisdicional 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to understand how it performs the management of common 

poles as to overcome the slowness of delivery of the service court. Based on the theoretical 

tools of sociologists Max Weber and Guerreiro Ramos is considering the applicability of 

administrative fact and its elements, as well as administrative action and the conceptual two 

pairs of Weberian origin, related to functional rationality and substantive rationality, ethics of 

accountability and ethics of absolute value or the conviction. The research was conducted in 

three rods common Judicial Section of Paraiba, taking as subjects of research, judges and 

executives, as managers of the rods. The method used was the case study, there is data from 

semi structured interviews. The data shows that managers are aware of the problem of slow 

delivery of the provision of court, allowing them to lead the management defining what 

constitutes appropriate conduct in order to overcome procedural slowness.  

 

Key words - fact administrative - administrative action - slow - providing court 



 7 

 
SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 09 

CAPÍTULO I  .......................................................................................................... 17 

1 FATO SOCIAL e FATO ADMINISTRATIVO ................................................. 18 

1.1 Fato Administrativo ........................................................................................... 21 

1.2 Classificação dos Elementos do Fato Administrativo........................................ 25 

1.2.1 Elementos Aestruturais.................................................................................... 25 

1.2.2 Elementos Estruturais ..................................... ............................................... 26 

1.2.2.1.Elementos Estruturais ou Configurativo Interno. ........................................ 26 

1.2.2.2 Elementos Configurativos Externos de Primeiro Grau: associações,.......... 

sindicatos e classes sociais ..................................................................................... 
29 

1.2.2.3 Elementos Externos de Segundo Grau. A Sociedade Global...................... 31 

1.2.2.4 Sociedade Mundial como Elemento Externo de Terceiro Grau.................. 33 

1.2.2.5 Elemento Estruturante do Fato Administrativo. Decisão............................ 34 

1.2.2.6 A Decisão e seus Pressupostos Sistemáticos: a eficácia, comunicação e o  

tempo....................................................................................................................... 
35 

1.3 A Administração como Sistema........................................................................ 44 

CAPÍTULO 2 ......................................................................................................... 46 

2 AÇÃO ADMINISTRATIVA.............................................................................. 48 

2.1Conceito de Ação Administrativa...................................................................... 49 

2.2 Abordagens sobre a Ação Social........................................................................ 52 

2.3 Racionalidade Instrumental................................................................................ 54 

2.4 Racionalidade Substantiva ................................................................................ 56 

2.5 Ética da Responsabilidade ................................................................................ 59 

2.6 Alienação........................................................................................................... 63 

2.7 Reificação na Transformação das Relações do Trabalho ................................. 65 

2.8 Alienação e Poder ............................................................................................ 
2,9 Dominação ....................................................................................................... 
2.9.1 A Ação Administrativa e a Dominação Legal ..............................................    
2.9.2 Dominação Tradicional ...............................................................................    
2.9.3 Dominação Carismática ...............................................................................     
CAPÍTULO 3 ..........................................................................................................  
3 METODOLOGIA ................................................................................................ 

3.1 Universo e Amostra ........................................................................................... 

68 
69 
70 
72 
73 
77 
78 
79 



 8 

3.2 Procedimentos de Coleta de Dados ....................................................................... 
CAPÍTULO 4 .............................................................................................................. 

4.1 ENTREVISTAS E ANÁLISES ............................................................................. 

4.1.1 Análise do Fato Administrativo- Força do Trabalho ........................................... 

4.2 Elementos Estruturais do Fato Administrativo ...................................................... 

4.2.1 Elemento Estrutural Configurativo Interno-autoridade ecompetência................. 

4.2.2 Elemento Estrutural:Hierarquia, Níveis de Administração ................................ 

4.2.3 Elemento Estruturante: Tomada de Decisão ...................................................... 

4.3 Análise da Ação Administrativa ........................................................................... 

4.3.1 Premissas para Minimizar o Problema da Morosidade Processual .................... 

4.3.2 A compreensão dos Pilares da Ética da Responsabilidade e da Convicção...... 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................... 

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

APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas....................................................................... 

ANEXO A – Tempo Médio Varas Comuns ................................................................ 

79 
82 
83 
87 
89 
91 
94 
97 

100 
105 
110 
112 
116 
120 
123 

 

 
 

  

  

  

  

  



 

 

9 

INTRODUÇAO 

 

 

A fim de situar o tema específico desenvolvido neste trabalho, inicialmente, fez-se 

um breve relato sobre a função jurisdicional, desempenhada pelo Estado, por meio do Poder 

Judiciário, destacando suas características principais, diante de sua finalidade de distribuir 

justiça, de forma adequada e célere. 

Para que o Judiciário possa julgar, em princípio, deve existir pretensão resistida, 

surgindo daí uma controvérsia, dando origem à lide. Sendo o Judiciário provocado, por 

pessoas físicas ou jurídicas, não cabe a ele permanecer inerte, deve proferir um julgamento, 

imparcial, favorecendo ou não, totalmente à parte que postulou em prol do seu pretenso 

direito, ou seja, ao juiz cabe-lhe prestar a tutela jurisdicional que lhe foi solicitada não 

podendo se recusar, com alegações como falha, lacuna ou obscuridade na lei. Nesse contexto, 

o Estado substitui a atividade particular das partes do processo pela atividade pública (do juiz) 

na solução dos conflitos de interesses, uma vez que não se pode fazer justiça com as próprias 

mãos. (PONCIANO, 2008). 

O século passado foi marcado por um progresso sem precedentes na história da 

humanidade, em que a ciência e a tecnologia apresentaram grandes descobertas, destinadas a 

proporcionar, em tese, mais qualidade de vida ao ser humano. Tal progresso culminou no 

dinamismo mundial, no qual não raro, as relações comerciais, industriais e de prestação de 

serviços, desenvolvem-se de modo célere e em tempo real. 

No campo jurídico, também, não foi diferente; no mesmo período, destacou-se por 

conta do reconhecimento dos direitos humanos em nível internacional pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948; pela inclusão de novos direitos 

na Constituição de vários países ocidentais, o que levou a Noberto Bobbio a qualificar a era 

após II Grande Guerra Mundial como a “Era dos Direitos” (BOBBIO, 1992). 

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, começaram as transformações 

que contribuíram para a democratização do país e para a eclosão de uma sociedade mais 

consciente e preocupada com as questões da cidadania e com o acesso à justiça, ampliando o 

rol dos direitos fundamentais, entre eles os direitos da terceira geração1.  

                                                             

1 Ao se tratar de direitos de primeira geração, encontram-se aqueles direitos garantidores da liberdade individual 
dos sujeitos de direito. Os direitos de segunda geração são aqueles referentes aos direitos sociais, consagrados 
nas constituições das nações democráticas. Ao se analisar os direitos de terceira geração se verificam que estes 
estão em pleno desenvolvimento conceitual (assim como os de quarta geração). Os direitos de terceira geração 
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O progresso, no âmbito jurídico-constitucional brasileiro, gerou grandes 

expectativas por parte da sociedade quanto à efetivação desses direitos pelo Estado brasileiro, 

que não estava preparado para atender aos ditames da novel Constituição Federal. Resultado 

disso, é que a expectativa voltou-se para o Poder Judiciário, que passou a ser constantemente 

provocado, em massa, para garantir os direitos consagrados na Constituição, o que contribuiu 

para o aumento de distribuição de processos, gerando a explosão de litigiosidade (FARIAS, 

1977). 

No entanto, a justiça brasileira não se encontrava preparada para atender a tantas 

demandas, faltava-lhe recursos humanos, tecnológicos, legislação inadequada e ultrapassada a 

merecer reforma urgente para se adequar à nova realidade.  

Em conseqüência, a sociedade desperta e passa a exigir uma resposta eficaz, uma 

vez que as demandas propostas caminham lentamente, tanto na planície (justiça de primeiro 

grau) como nas alturas (tribunais), passando-se então a discutir abertamente a questão da 

morosidade do Poder Judiciário e a necessidade de sua reforma, com temas de debates 

políticos, jurídicos e sociais, no sentido de que esse Poder acompanhe a dinâmica do mundo 

moderno, a fim de que possa atender às necessidades sociais emergentes, considerando a 

função social e a relevância da justiça no Estado contemporâneo.  

A insustentável situação do Poder Judiciário, referente a essa lentidão, gerou 

algumas reformas constitucionais e legais2, porém elas não têm sido suficientes para resolver 

o problema da morosidade. A discussão vai além da necessidade de reformas legais isoladas, 

motivo pelo qual é preciso pensar, também, no aspecto de gerenciamento objetivando 

descobrir que causas de ordem interna corporis 3contribuem com o tempo de duração do 

processo. 

Este trabalho representa um estudo de caso sobre as práticas administrativas dos 

gestores nas varas comuns, buscando identificar os aspectos que influenciam a morosidade 

dos trâmites dos processos judiciais, promovidos por pessoas que esperam não apenas que 

lhes seja permitido o acesso ao Judiciário (inciso XXXV, art. 5º. Constituição Federal), mas 

                                                                                                                                                                                              

são diferenciados, principalmente pela visualização que os operadores do direito tecem a seu respeito 
considerando-os como aqueles denominados direitos solidários. Estes direitos aparecem no ordenamento jurídico 
como direitos “coletivos” ou “difusos”. Os direitos de quarta geração tratarão dos direitos referentes às pesquisas 
biológicas que permitirão a manipulação do patrimônio genético dos indivíduos, bem como de seus alimentos.  

2 Reforma do Judiciário (Emenda Constitucional 45), várias alterações foram feitas, no Código de Processo 
Civil, a exemplo das Leis 1.187/2005; 11.232/2005; 11.276/2006; 11.280/2006; 11.382/2006; 11.419/2006 e 
11.487/2007. 
3 No âmbito do próprio órgão. 
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também que o processo seja dinâmico, adequado e justo, demorando exatamente o tempo 

necessário para a sua finalização, exigência que foi positivada no inciso LXXVIII, do art.5º da 

Constituição Federal, no sentido de que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”  

Assim, ao Poder Judiciário é conferida uma função de maior proeminência no 

cenário estatal, objetivando a garantia dos direitos constitucionais. Contudo, em face das 

deficiências dos serviços públicos, da violação dos direitos constitucionais e 

infraconstitucionais, da não implementação de alguns direitos assegurados pela Constituição 

Federal, por parte do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, além dos inúmeros conflitos 

de natureza diversa, cada dia que passa gera para o Judiciário grandes demandas a culminar 

na dificuldade de atendê-las, de forma eficiente e célere.  

Observa-se que, qualquer que seja o serviço público prestado à sociedade, ele se 

desenvolve em atividades de natureza administrativa, o mesmo ocorrendo no âmbito do 

Judiciário, daí a necessidade de se compreender como se executam essas atividades no âmbito 

do Judiciário, no sentido de assegurar a todos jurisdicionados o direito à celeridade processual 

garantido constitucionalmente. 

Nesse viés, a administração dos serviços judiciários assume um lugar de destaque 

na pauta da reforma gerencial do serviço público, conduzindo a implementação de uma série 

de inovações, entre elas pode ser citada a “Reforma Silenciosa da Justiça4, a criação dos 

Juizados Especiais5; a celebração do Pacto Nacional por um Judiciário mais ágil e 

republicano,6 mostrou-se que determinados desafios estão acima das divergências políticas e 

ideológicas. 

Frente a todas as informações sobre um novo Judiciário, a partir de reformas que 

vêm se instaurando desde a Emenda Constitucional 45, existe a esperança que esses novos 

projetos em andamento não venham naufragar, assim como outros planos, como o de 

qualidade total, que em algumas Seções Judiciárias, entre elas a do Estado da Paraíba, ou não 

surtiram efeitos, ou apenas deixaram pequenas sementes, que estão sentindo grandes 

                                                             

4 PRÊMIO INNOVARE – O Judiciário do Século XXI – Objetivo: conhecer práticas, sistematizar as propostas e 
desenvolver mecanismos de replicá-las em todo o território nacional, para que outras regiões tomem 
conhecimento e possam multiplicar as práticas bem sucedidas, no sentido de reformular as atividades 
administrativas e gerenciais da Justiça.  
5 Lei nº.10.259 de 12 de julho de 2001, dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal.   
6 Pacto Republicano de Estado, que busca tornar mais acessível e ágil o sistema de Justiça. Informações da 
Agência Brasil e do STF – Supremo Tribunal Federal.  
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dificuldades de florescerem, face do desalento dos dirigentes em conduzirem as novas idéias 

para o alcance de seus objetivos. 

Mas esta questão não é a que vamos enfrentar neste trabalho. A pesquisa será 

efetuada no sentido de entender como se realiza o gerenciamento das varas comuns quanto a 

superar a morosidade processual, ponto nevrálgico de todo o planejamento que venha se 

colocar em prática. Observa-se que a tônica da reforma do judiciário envolve celeridade 

constitucional, agilidade nos serviços prestados e modernidade do aparelho judiciário. Daí a 

relevância do presente estudo em analisar como se encontram estruturadas essas varas 

comuns, para lidar com o direito constitucional da celeridade quanto à tramitação do processo 

judicial. 

De início, cumpre fazer um esclarecimento sobre o porquê do estudo desenvolvido 

a partir de varas comuns. 

O Poder Judiciário dispõe de uma estrutura organizacional formada por varas 

comuns e varas especiais. Nas varas comuns, são distribuídas as ações que não se encontram 

classificadas no universo das varas especiais, a exemplo das varas de execução fiscal7 e do 

juizado especial8, este último tem mais uma característica que difere das varas comuns, por 

ser virtual, ou seja: todo o processamento das ações judiciais é veiculado através de um 

sistema informatizado, sem que se utilize do papel para exteriorização dos atos judiciais, o 

que muito contribui para a dinamização do tempo do processo, considerando, ainda, a 

natureza do rito sumário, a diferenciar do rito ordinário,9 aplicado nos processos em trâmite 

nas varas comuns.  

O presente estudo foi desenvolvido no âmbito de três varas comuns, objetivando 

analisar os mecanismos formais de funcionamento em que se determinam as linhas de 

autoridade e as competências, no sentido de se verificar as práticas administrativas dos 

gestores, quanto a atingir entre outros objetivos, a celeridade processual. Ao se refletir sobre 

as atividades desempenhadas por esses agentes, tem-se que deles partem decisões que 

articulam elementos entre si e uns com os outros interelacionados por ações praticadas por 

eles, objetivando alcançar resultados. 

                                                             

7 Lei 6.830/80. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.  
8 Lei 10.259 de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.  
9 O procedimento ordinário está regulado no Titulo VIII, do Livro I, distribuindo-se a matéria do art. 282 ao art. 
475 do CPC. Os atos a serem praticados obedecem uma ordem lógica, desde o ajuizamento da ação até a 
sentença. Os atos praticados no processo podem ser aglutinados, em razão dos fins a que se dirigem e dos 
objetivos próprios, em fases, que são segmentos do procedimento, denominadas postulatória, instrutória e 
decisória. (THEODORO JÚNIOR, p.247, 2007).  
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Diante desse contexto, algumas questões despertam o interesse acadêmico: i) a 

primeira se debruça em examinar os elementos que se encontram inseridos nas estruturas das 

varas comuns, que possam ser analisados para investigar as possíveis causas que contribuem 

para a morosidade processual. ii) a segunda está relacionada com a analise das atividades dos 

gestores, suas decisões e orientações na unidade jurisdicional, com o objetivo de entender as 

práticas administrativas que se encontram relacionadas com os elementos acima mencionados. 

Considerando tudo que foi exposto, questiona-se como se realiza o gerenciamento 

do aparelho judiciário, no sentido de enfrentar o problema do tempo de entrega da prestação 

jurisdicional, perquirindo sobre o grau de envolvimento dos gestores, nessa seara, quanto a 

investigar as razões disso determinantes. Ainda se pergunta se as limitações dessas varas 

comuns para atender as grandes demandas judiciárias, com eficácia e celeridade, estão 

relacionadas com fatores internos ou fatores externos, a refletir nas ações ou na ausência de 

ações de natureza administrativa. 

Adotou-se uma abordagem organizacional da problemática da pesquisa, buscando-

se a compreensão do cenário em que hoje se encontram as três varas comuns, pesquisadas, 

utilizando-se os conceitos encontrados sociologia das organizações, a fim de desvelar as 

razões que impedem a redução do tempo de tramitação do processo10. 

Nesse diapasão, objetiva-se averiguar a abrangência, no campo jurídico, dos 

efeitos na situação que ali é encontrada, no que tange ao papel desempenhado pelos gestores, 

no âmbito estrutural das três varas comuns, da Seção Judiciária, em João Pessoa, 

investigando-se através de pesquisa parcialmente estruturada11 que razões são atribuídas às 

ações gerenciais, para responder às demandas sociais com celeridade, analisando-se o grau de 

participação dos gestores, em face do contexto atual.   

 Aliado a essa abordagem, utilizou-se o método qualitativo, com a finalidade de se 

compreender com mais detalhes os significados e características situacionais apresentados 

pelos entrevistados. Portanto, foram efetuadas entrevistas com o objetivo de se analisar o 

gerenciamento dos gestores nas varas, incluindo os juízes titulares, substitutos e diretores de 

três varas comuns, totalizando seis agentes públicos. Estas entrevistas serviram de base para a 

                                                             

10 Ver o tempo médio no anexo das três varas pesquisas no anexo I. 
11 A entrevista parcialmente estruturada, segundo Laville e Dionne, é aquela cujos temas são particularizados e 
as questões (abertas) preparadas antecipadamente. Mas com plena liberdade quanto à retirada de eventual de 
algumas perguntas, à ordem que essas perguntas estão colocadas e ao acréscimo de perguntas improvisadas 
(LAVILLE e DIONE, 1999, p.186-190). 
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coleta e análise de dados, sobre o gerenciamento dessas varas. A partir das entrevistas, os 

dados obtidos foram analisados por meio da técnica de análise do conteúdo12 

Nesse norte, observa-se a relevância teórica e prática da pesquisa, pois tem como 

objetivo demonstrar uma abordagem diversa à luz do instrumental teórico disponibilizado 

pelos sociólogos Guerreiro Ramos e Max Weber, sobre a gestão no Poder Judiciário, a quem é 

atribuído a responsabilidade pela concretização dos direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal.  

O presente estudo encontra-se ilustrado em dois capítulos principais: o primeiro, 

onde será abordada a definição de fato social, na ótica de Durkheim (1895-2007), para, em 

seguida, apresentar os conceitos, os elementos e o dinamismo que constituem o fato 

administrativo, bem assim o desempenho de suas funções que orientam as atividades 

humanas, traçados teoricamente por Ramos (1983) e o segundo, onde serão a analisados o 

conceito de ação administrativa, formulada por Ramos (1983), com o objetivo de verificar a 

delimitação do espaço existencial em que se encontram inseridos os gestores das varas 

comuns, ressaltando a abordagem da racionalidade que embasa suas ações, bem como se 

concretizam sob o aspecto da ética da responsabilidade.  

Para tanto, recorre-se ao conceito de ação social, trazido à lume por Weber,  que 

captou o sentido da ação humana através do conhecimento das ações que configuram o 

fenômeno social, entendendo o sentido que as ações de um indivíduo contêm e não apenas o 

aspecto exterior dessas mesmas ações.  

Para corroborar, mais ainda, o conteúdo da definição de ação administrativa, 

outros conceitos weberianos foram trazidos ao presente estudo referentes à racionalidade 

funcional, racionalidade substantiva e ética da responsabilidade – ética do valor absoluto ou 

da convicção, bem assim os tipos de dominação, no sentido de observar os seus reflexos nas 

práticas administrativas das varas comuns. 

O terceiro capítulo trata da metodologia aplicada e o quarto capítulo cuida da 

análise de dados, em que o estudo se debruça sobre os argumentos utilizados pelos atores 

entrevistados quanto a delinear a postura dos gestores em tratar do problema da morosidade 

processual, analisando as razões que a determinam, assim como, para encontrar caminhos 

                                                             

12 Segundo Triviños essa técnica serve para o estudo das “motivações, atitudes, valores, crenças, tendências e 
para o desvelar das ideologias que podem existir na comunicação escrita ou oral que à simples vista, não se 
apresentam com a devida clareza”. 
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possíveis de melhoria. Por fim, nas considerações finais, é apresentado um balanço acerca das 

idéias desenvolvidas ao longo do trabalho.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Cada dia que passa ,o serviço público exige mais profissionalismo e competência, 

uma política de recursos humanos que dê sustentação ao alto desempenho das organizações 

públicas, capacitação continuada, transparência e cobrança de resultados. Pereira (2005). 

Dessa forma, observa-se uma reestruturação e modernização nas organizações 

públicas por meio de novas técnicas gerenciais no sentido de alcançar qualidade na prestação 

do serviço público. O Judiciário também se encontra inserido nesse contexto, procurando 

modernizar a administração da justiça e a gestão de processos, aplicando inovações 

tecnológicas, desenvolvendo mecanismos no sentido de reformular as atividades 

administrativas. 

 No entanto, leis, resoluções e emendas constitucionais embora representem 

instrumentos relevantes para consagrar um marco institucional novo e adequado para uma 

Justiça mais célere e próxima do cidadão, não se apresentam suficientes para o implemento 

dessa modernização. Faz-se necessário compreender em que estrutura está sendo colocados 

esses instrumentos institucionais, no âmbito do Judiciário. 

Está-se assim, diante de uma situação de modernização no Judiciário, em que se 

apresentam como atores principais o cidadão, que tem no seu direito a entrega da prestação 

jurisdicional com celeridade; e os gestores que têm o poder-dever de conduzir os processos 

judiciais assegurando um razoável tempo de tramitação, por meios que assegurem reduzir a 

morosidade processual.  

No anseio de entender como as varas comuns da Justiça Federal Seção Judiciária 

da Paraíba estão sendo administradas, o recurso teórico utilizado foi embasado à luz do 

conceito de fato administrativo e os seus elementos (RAMOS, 1983), bem assim da ação 

administrativa, com a finalidade de se compreender os instrumentos de gestão que estão sendo 

aplicados na Unidade Jurisdicional. Se eles estão voltados para uma organização com 

estrutura rígida e centralizados, vinculados a regulamentos e procedimentos administrativos, 

em que o desempenho é avaliado apenas com observância das normas legais e éticas, 

características centrais no tipo burocrático weberiano (ABRUCIO,1997), ou se existe clara 

definição das responsabilidades do gestor, bem assim dos objetivos organizacionais. 
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Com base em dados objetivos e fidedignos possíveis de serem alcançados em um 

trabalho assim, justifica-se o presente estudo quanto a entender como se realizam as ações dos 

gestores das varas, no contexto social e organizacional, no sentido de observar se as práticas 

administrativas contribuem ou não para reduzir a morosidade processual. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Neste trabalho, pretende-se verificar o problema da morosidade processual nas 

varas comuns da Capital, Justiça Federal Seção Judiciária da Paraíba.  

Observa-se, na sociedade brasileira, ondas de mudanças no perfil dos conflitos, 

gerando um excesso de demandas, ocasionando lentidão na tramitação dos processos, 

consequentemente na entrega da prestação jurisdicional e descrédito da população, no 

Judiciário. É comum atribuir-se a causa da morosidade processual à inadequação dos 

institutos processuais, carência de servidores e juízes.  

Portanto, este trabalho tem como questão de pesquisa: Até que ponto o 

gerenciamento das varas comuns pode contribuir para a razoável duração do processo? 

 

 

 OBJETIVOS A PESQUISA 

 

 Objetivo Geral 

 

Analisar o gerenciamento das varas comuns em função do tempo de entrega da 

prestação jurisdicional.  

 

Objetivos Específicos. 

 

• Verificar as características estruturais, aestruturais e estruturantes em que se 

orientam os gestores no gerenciamento das varas comuns da Justiça Federal. 

• Compreender a estrutura interna das varas comuns, objetivando desvelar as 

práticas administrativas dos gestores quanto a superar a morosidade processual, demonstrando 

como as formas de racionalidade se concretizam nos atos administrativos. 



 

CAPÍTULO 1 

 

Verificar as características estruturais, aestruturais e 

estruturantes em que se orientam os gestores, no 

gerenciamento das varas comuns da Justiça Federal. 
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1 FATO SOCIAL E FATO ADMINISTRATIVO 

 

Émile Durkheim, considerado por muitos estudiosos o fundador da Sociologia 

como ciência independente das demais Ciências Sociais, em 1895, ao publicar as regras do 

método sociológico, formulou um tipo de acontecimento que o sociólogo devia se debruçar: 

os fatos sociais. 

Ao propagar o estudo de fatos sociais como “coisas”, por meio de regras de rigor 

científico, determinou seu objeto, próprio dos estudos sociológicos, e sua metodologia. 

Segundo o sociólogo, “coisas”, opõem-se às “idéias”, como as coisas exteriores se opõem às 

interiores. (LAKATOS, MARCONI 2008). 

Analisando os fenômenos sociais como “coisas”, Durkheim recomenda que o 

estudo sobre a sociedade deva ser efetuado de forma objetiva, por se tratar de um organismo 

poderoso, que desenvolve vida própria, não dependendo da vontade e dos desejos dos 

indivíduos, mas dos fatos sociais (DURKHEIM, 1895/2007). 

Durkheim denomina de fatos sociais, as normas vigentes em determinada 

sociedade, indicando dois elementos importantes: primeiro que a origem de todas as normas 

que influenciam o comportamento individual é a sociedade (e não o legislador ou 

determinados indivíduos); segundo, que as normas não são simples palavras ou ordens, mas 

existem objetivamente na sociedade e o sociólogo deve estudá-las como fatos, ou seja, como 

“coisas” (SABADELL, 2008). 

Para esse sociólogo, a sociedade possuiria como que padrões a partir dos quais os 

indivíduos convergiriam suas ações. Parte do princípio de que em toda sociedade há 

fenômenos nítidos que se diferenciam dos objetos estudados pelas ciências naturais. Portanto, 

se todos os fatos que acontecem na vida de cada indivíduo fossem catalogados como fatos 

sociais, a Sociologia não teria objeto próprio e se confundiria com outras ciências como a 

Biologia e a Psicologia. 

Este pensamento de Durkheim (1895/2007) demonstra a presença de uma ordem 

de fatos que mostram a existência de condutas que envolvem os indivíduos que são dotados 

de uma força imperativa e coercitiva, que lhes são impostas independentes do seu querer, o 

que acontece quando se desempenha um papel ou status, adota ações não pertencentes, 

necessariamente, as suas vontades; pois as tarefas, regras ou condutas pertencentes a tais 

ações que não foram criadas pelo indivíduo, são recebidas por educação, práticas que são 

transmitidas por gerações anteriores, revestidas de autoridade capaz de gerar coerção.  
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Segundo Durkheim (1895/2007), determinadas condutas são impostas pela 

coercitividade que pode ser intensa ou não e que deixará de ser sentida se perante ela houver 

uma conformação voluntária, se houver resistência, haverá violação das regras de direito, e 

reação contra quem as violou com o objetivo de impedir o ato, de anulá-lo ou de restabelecê-

lo se for reparável. 

Em outras circunstâncias, a coerção se apresenta com menos intensidade, sem, no 

entanto deixar de existir, a exemplo de se manter uma atividade comercial cujo produto de 

venda está fora da aceitação dos clientes, o fracasso será o fim desse comércio.  

A reificação do fenômeno social sofreu críticas severas ao longo do 

desenvolvimento das ciências sociais, enquanto a indicação da segunda característica – a – 

coerção - tem sido aceita sem maiores restrições. 

Para esse Sociólogo, os fatos sociais não têm o indivíduo como substrato, mas a 

sociedade seja ela política, ou seja, um dos grupos parciais que ela abrange: confissões 

religiosas, escolas políticas, corporações profissionais, etc. Porém, não afirma que só há fato 

social onde há organização definida, uma vez que outros fatos se apresentam com a mesma 

objetividade e a mesma influência sobre o indivíduo, sem que representem práticas 

constituídas. 

Assim se apresentam os grandes movimentos de entusiasmo ou de devoção, que 

não têm por lugar de origem nenhuma consciência particular, considerando que tais 

movimentos surgem de fora para dentro, constituindo as correntes sociais. 

É possível que essas correntes sociais (assembleias, movimentos de opinião sobre 

assuntos religiosos, políticos, literários) não exerçam pressão sobre os indivíduos. No entanto, 

elas se entremostrarão tão logo o indivíduo se oponha a uma manifestação coletiva. Os 

sentimentos negativos se voltarão contra ele, demonstrando que a força de coerção existe 

desde que haja resistência. 

LAKATOS, MARCONI (2008) apontam três características encontradas na 

definição de Fato Social: generalidade, exterioridade e coercitividade.  

Quanto à generalidade, é social todo fato que é geral repetindo-se em todos os 

indivíduos ou, pelo menos, na maioria deles. Desse modo, os fatos sociais manifestam sua 

natureza coletiva ou um estado comum ao grupo, como as formas de habitação, comunicação, 

os sentimentos, etc. 

No que diz respeito à exterioridade, os fatos sociais existem e atuam sobre o 

indivíduo independente de sua vontade ou de sua adesão consciente. As regras, os costumes, 
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as leis, já existem antes do nascimento das pessoas, são impostos por mecanismo de coerção 

social, como a educação.  

No que se refere à coercitividade, os fatos sociais consistem em maneiras de 

pensar, agir e de sentir, exteriores ao indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção 

reconhecido pela existência de alguma sanção determinada, em face da resistência que o fato 

opõe a toda tentativa de fazer-lhe violência. Essa força coercitiva faz com que os indivíduos 

se conformem com as regras da sociedade em que vivem. 

Nas próprias palavras de Durkheim, uma definição pode resumir a conceituação de 

Fato Social, quando o autor aborda que: 

 

É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer 
sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, toda maneira de fazer que 
é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo possui uma 
existência própria, independente de suas manifestações individuais.  
(DURKHEIM, 1895/2007, p.13). 

 

O fato social representa, portanto, todos os fenômenos que se passam no interior 

da sociedade, mesmo que apresentem pouco interesse social. Independe do indivíduo e exerce 

uma ação coercitiva sobre ele, desde criança, cujos modos de pensar, sentir e agir são 

influenciados pelos meios sociais como o sistema educacional, religioso, escolas políticas, 

literárias, corporações profissionais. (DURKHEIM, 1985/ 2007).  

Após este breve relato sobre a apresentação da definição elaborada por Durkheim, 

adotou-se por base o estudo de Guerreiro Ramos para caracterizar o fato administrativo como 

fato social. 

Deve-se a Ramos (1983) a descrição de fato administrativo como fato social e 

assim se posiciona, ao conceber como primeiro passo para a edificação de uma sociologia 

especial da administração, a definição do fato administrativo. 

Ao analisar as duas características, apontadas pelo autor Émile Durkheim, 

exterioridade em relação à consciência dos indivíduos e coercitividade sobre tais 

consciências, afasta-se Guerre:iro Ramos de Durkheim quanto à exterioridade absoluta em 

face das consciências individuais, afirmando que a concepção do fato social como uma 

existência própria, independe de manifestações individuais, pois do contrário incorreria num 

positivismo fisicalista, o que levou a Durkheim a considerar os fatos sociais como coisas. 

Nesse contexto, ocorre um desaparecimento da natureza objetiva dos fenômenos 

sociais, uma vez que impede a deliberação quanto a confrontar a firmeza científica à 

sociologia. Durkheim atribui aos fatos sociais uma realidade peculiar, independente de suas 
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demonstrações individuais e imperativamente afirma que eles devem ser considerados como 

coisas. 

Guerreiro Ramos discorda, nesse aspecto, de Durkheim, por considerar as relações 

dialéticas entre o indivíduo e a sociedade dois aspectos inseparáveis de uma mesma 

totalidade, implicando-se um e outro recíprocamente, permanecendo válida a idéia de 

Durkheim quanto a admitir que os fatos sociais não sejam observáveis mediante a simples 

introspecção, ou a sua redução à psicologia, afirmando o sociólogo baiano que “do ponto de 

vista teórico e metodológico, são distintos os fenômenos sociais dos fenômenos psíquicos, aos 

quais correspondem distintas disciplinas, com regras, critérios e conceitos próprios” 

(RAMOS, 1983, p.24).  

No que tange à segunda característica referente à coerção, Guerreiro Ramos   

acompanha a idéia de Durkheim, declarando que os fatos sociais são coercitivos, embora sua 

aceitação não importa reificá-lo. Se não admitisse essa imposição não haveria fatos sociais, 

uma vez que ninguém escapa de sua força coercitiva. 

Portanto, para Guerreiro Ramos, o fato administrativo é um fato social, em virtude 

de que a sua justificação só pode ser alcançada à luz de raciocínio crítico inserido na própria 

essência do fato social.  

 Postas essas considerações, será demonstrado o conceito e classificação do fato 

administrativo, por Ramos (1983).  

 

 

1.1 FATO ADMINISTRATIVO  

 

Ramos (1983) emprega a palavra fato como abstração metodológica, não 

considerando um fenômeno, mas uma espécie de descrição, de seus aspectos importantes, sem 

pretender colocar uma definição final, visto que o fato administrativo está em permanente 

atualização, em face das ações dos agentes que fazem parte dele como componentes 

relevantes para as organizações, uma vez que, por meio deles, são identificados o desempenho 

funcional em face do autoconhecimento e autodesenvolvimento dos gestores, que sem eles, só 

restam do fato administrativo elementos materiais e estatutos mortos. 

Nesta acepção, define fato administrativo: 

 

Como um complexo de elementos e de suas relações entre si, resultante e 
condicionante da ação em diferentes níveis de decisão, no desempenho de 
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funções que limitam e orientam atividades humanas associadas, tendo em 
vistos objetivos sistematicamente estabelecidos. (RAMOS, 1983, p. 7). 

 

Ramos (1983), ao estudar o fato administrativo, apresenta uma idéia clara e 

sistemática, de como ele é composto, descrevendo-o em três ordens de elementos ou 

subsistemas na estrutura da organização: elementos aestruturais, estruturais e estruturantes. 

É nesse contexto que se insere o estudo dos elementos do fato administrativo cuja 

definição se reporta ainda às atividades humanas diante de objetivos sistematicamente 

estabelecidos, bem assim ao desempenho administrativo referente às atividades humanas 

associadas, focalizadas na formação de grupos informais que integram a organização. 

Serva (2001) faz um contraponto à definição de fato administrativo, elaborada por 

Guerreiro Ramos. De início, denomina fato administrativo de fato organizacional, e o faz por 

considerar o lastro de tempo decorrido desde que Guerreiro Ramos tratou dessa matéria, até 

os tempos atuais. Explica Serva que a teoria das organizações e também o cenário 

organizacional autorizam reparações ou atualizações na definição proposta por Guerreiro 

Ramos. 

Para Serva (2001), impressiona a definição de fato administrativo, por Guerreiro 

Ramos, quanto ao exagero referente ao aspecto operacional da administração, o que talvez 

para o sociólogo, venha explicar a inclusão de segmentos explícitos do paradigma 

funcionalista, demonstrados nas presenças das concepções sistêmica e sincrônica e na 

concepção teleológica, observadas no mencionado conceito, de acordo com os estudos 

efetuados no campo da teoria das organizações, por Chanlat & Seguin, Burrel & Morgan, 

(Serva, 2001).   

A concepção sistêmica e sincrônica é encontrada no conceito de Guerreiro Ramos, 

ao colocar as pessoas “em diferentes níveis de decisão” contestando, assim, a concepção 

funcionalista da organização como um conjunto cujas partes são inter-relacionadas por meio 

da coordenação obtida por uma estrutura de autoridade hierárquica, a conduzir, portanto, à 

legitimidade da hierarquia na ação administrativa no interior das organizações. 

No âmbito da concepção teleológica, observa Serva (2001), que se trata de uma 

continuação da concepção anterior, quando enaltece que a coordenação de atividades, 

realizadas por meio da estrutura hierárquica, é orientada para o alcance de certos objetivos. 

Portanto, as organizações se revelam como coletividades instituídas para perseguir objetivos 

específicos, sobre uma base mais ou menos contínua, inserindo-se neste aspecto, a definição 
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de Guerreiro Ramos, ao mencionar que o desempenho de funções tem por finalidade os 

objetivos sistematicamente estabelecidos. 

Serva admite que as observações efetuadas por Guerreiro Ramos não direciona sua 

obra nos estreitos ditames do paradigma funcionalista, do qual, inclusive, foi um dos maiores 

críticos. O que Serva chama a atenção, sobre esses traços funcionalistas, encontrados no 

conceito especificado, tem por objetivo de retirá-los de uma provável definição de fato 

organizacional. 

Considerando o decurso do tempo desde que Guerreiro Ramos conceituou fato 

administrativo, durante esse período, houve uma evolução na teoria das organizações, 

ampliando os limites para além das fronteiras impostas pelo paradigma funcionalista. Hoje, a 

organização pode ser concebida de forma muito mais complexa e variada do que aquela que 

contém visões sistêmico-sincrônicas e a visão teleológica. (SERVA, 2001) 

Serva (2001, p.136) define fato administrativo, a partir do conceito elaborado por 

Guerreiro Ramos, propondo a definição nos seguintes termos:  “um complexo de elementos e 

de suas relações entre si, resultante e condicionante da ação de diferentes pessoas no 

desempenho de funções que limitam e orientam atividades ligadas à vida humana associada. 

Expõe, ainda, que, ao denominar fato “organizacional”, considerou tornar a 

imagem que dele se exterioriza menos mecânica e operacional do que aquele sugerido pelo 

termo administrativo, considerando que um conceito sociológico de organização já se 

encontra subentendido em si nas variáveis inerentes à ação administrativa (tomada de 

decisões, comunicação, negociação). 

Admite que a definição de fato organizacional mantenha a discordância de 

Guerreiro Ramos com referência à primeira característica do fato social (exterioridade) na 

interpretação de Durkheim. Além de concordar com Guerreiro Ramos com relação à primeira 

característica – a explicação do fato organizacional através dos critérios científicos específicos 

para os fatos sociais.   Serva dispõe que o fato organizacional é, “por natureza um produto 

coletivo, tanto quanto o fato social brota da vida em comum, como bem sinalizou Durkheim” 

(SERVA, 2001, p.136). 

Também se encontra no conceito de fato organizacional a segunda característica 

do fato social. A coercitividade apresenta-se de forma relevante nas organizações, 

principalmente naquelas burocratizadas, pelo que Serva ratifica a posição de Guerreiro 

Ramos, quando afirma que os fatos ligados à ação administrativa estão entre os mais 

impositivos dos fatos sociais, ressaltando que “a coerção exercida pelo fato organizacional 
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varia muito em intensidade em face da racionalidade predominante na organização”. 

(SERVA, 2001, p. 136). 

 Em face das afirmações de Durkheim com referência à coerção, é que Serva 

(2001) mantém o conceito inicial de Guerreiro Ramos, pois na definição de fato 

organizacional, também, se apresenta “como condicionante da ação de diferentes pessoas no 

desempenho de funções que limitam e orientam atividades humanas”. (RAMOS, 1983, p.7). 

O contraponto oposto por Serva ao conceito de fato administrativo elaborado por 

Guerreiro Ramos, demonstra-se pela discordância em embutir traços funcionalistas na 

definição de fato administrativo. Esse posicionamento de Serva tem por objetivo afastá-los de 

uma provável definição de fato organizacional. 

Esses traços funcionalistas, apontados por Serva, são encontrados em fragmentos 

do conceito proposto por Guerreiro Ramos (1983), ao indicar o escalonamento de pessoas 

“em diferentes níveis de decisão” e quando indica que o desempenho de funções tem em vista 

“objetivos sistematicamente estabelecidos” 

Em que pese o entendimento de Mauricio Serva, quanto a afastar de sua definição 

sobre o fato administrativo o fragmento “o escalonamento em diferentes níveis de decisão”, 

tem-se que os traços da concepção funcionalista encontrados na definição de Guerreiro 

Ramos, ainda, devem permanecer, no conceito, em face das diversas atividades de trabalho 

que são desenvolvidas numa organização, onde se encontram diversos níveis de 

escalonamento, em conseqüência, vários níveis de decisão.  

A pesquisa desenvolvida no presente estudo aborda uma estrutura hierárquica, 

estabelecida desde a sua formação, onde se encontram posições hierarquicamente superiores, 

de onde se originam as decisões, como será demonstrado, por ocasião da análise da ação 

administrativa dos gestores nas varas comuns.  

Para a clarificação da definição de fato administrativa por Guerreiro Ramos, 

entende-se que o fato administrativo é dinâmico, isto é, numa organização eles não 

permanecem estáticos. São movimentados pelo desempenho de seus agentes, sem eles 

inexistem fato administrativo, apenas elementos materiais sem vida. 

A dinamicidade dos fatos surge a partir de decisões, que representam elementos 

primordiais e, por meio delas, podem-se analisar as ações dos gestores no sentido de 

movimentar os elementos que constituem o fato administrativo, daí o condicionamento da 

ação dos agentes, quanto a limitar e orientar as atividades humanas associadas, estas 

focalizadas nos elementos aestruturais. 
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1.2 CLASSIFICAÇAO DOS ELEMENTOS DO FATO ADMINISTRATIVO 

 

1.2.1 Elementos aestruturais 

 

Constituem a parte móvel de uma organização, por serem considerados 

inconstantes. Representam as situações imprevistas, as irregularidades, os desafios a 

necessitar de interferência de um setor estruturante a fim de assegurar os objetivos a que se 

propõe uma organização.  

As organizações constituem uma combinação de partes coordenadas entre si e que 

concorrem para um resultado. Nesta acepção, as organizações formam sistemas abertos 

defrontando-se com a incerteza que provém das coações e contingências externas impostas 

pelo ambiente e que nelas penetram através do nível institucional. 

Cada dia que passa, torna-se necessário estudar e compreender as organizações 

enquanto unidades sociais, analisando sua estrutura interna, os padrões de trabalho, as 

disposições hierárquicas, as relações de poder, as políticas, procedimentos e controles formais 

que guiam as pessoas dentro de uma organização. 

Para entender o fato administrativo, será analisado cada elemento que o compõe: 

a) as máquinas, prédios, móveis, acomodações constituem os elementos brutos 

do trabalho, uma vez que sua funcionalidade depende do sistema administrativo para lhes dar 

a qualidade de funcional. Tais materiais podem contribuir para o insucesso de um objetivo, 

seja pela quebra ou quaisquer incidentes; 

 b) a força do trabalho as mudanças e as transformações têm contribuído para que 

as organizações tentem novos modelos de estruturas que possam proporcionar-lhes mais 

inovação e melhor ajustamento às novas condições, fazendo com que introduzam novas e 

diferentes tecnologias, seus produtos ou serviços sejam modificados, bem assim o 

comportamento das pessoas. 

Neste aspecto, observam-se os atributos de ordem fisiológica, como capacidade de 

superar o avanço tecnológico, a interferência de atitudes, a fadiga e a idade, os atributos 

pessoais, bem assim as circunstâncias pessoais que podem contribuir para gerar problemas 

que necessitarão ser ajustados no ambiente de trabalho. 

Na esfera pública, encontrar-se-á esse elemento do fato administrativo 

influenciando o comportamento das pessoas que se encontram à disposição do serviço 
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público, uma vez que os avanços da tecnologia e dos meios de comunicação, também são 

pertinentes e adequados às instituições públicas. 

c) as atitudes individuais e coletivas se exteriorizam por meio de atitudes 

individuais ou dos grupos. Essas atitudes podem se caracterizar como resistência às 

mudanças, ordens e diretrizes, a refletir no relacionamento do trabalho. Para Guerreiro 

Ramos, as atitudes são expressas por indivíduos, que inserem, nas organizações, dados 

contraditórios, inconsistentes e em permanente mutação. 

As atitudes individuais ou coletivas podem gerar nas organizações estados mentais 

favoráveis ou desfavoráveis aos seus objetivos. Nem sempre o engajamento das pessoas é 

fácil. As diferenças individuais fazem com que cada pessoa tenha suas próprias características 

de personalidade, suas aspirações, seus valores, suas atitudes. Cada indivíduo é um fenômeno 

multidimensional sujeito às influências de uma enormidade de variáveis. 

Na perspectiva institucional pública, as atitudes contribuirão ou não para a 

prestação satisfatória do serviço público, em face de se encontrarem influenciadas por fatores 

de natureza econômica, social e político institucional. Dito isso, é possível compreender que 

as atitudes dos gestores administrativos, como parte de um processo, podem provocar 

mudanças nas instituições, bem como a falta de atitude pode contribuir para a entrega de um 

serviço público de má qualidade, descredibilidade e ônus para o Estado e a Sociedade.  

 

 

1.2.2 Elementos estruturais  

 

Na concepção de Guerreiro Ramos, os elementos estruturais ou configurativos, 

internos ou externos, estão inter-relacionados com os elementos aestruturais. Os elementos 

internos constituem a estrutura organizacional, definindo a hierarquização, e as competências 

funcionais e os externos representados pelos sindicatos, associações, classes sociais, 

sociedade global e sociedade mundial. 

 

 

1.2.2.1 Elementos Estruturais ou Configurativos Internos  

Guerreiro Ramos (1983, p.10) define estrutura organizacional como elemento do 

fato administrativo que “determina as linhas de autoridade, as competências, as hierarquias 
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funcionais, e os grupos que, no interior da unidade administrativa, procuram ajustar a 

estrutura formal às motivações do indivíduo”.  

Considera-se uma estrutura organizacional, aquela que é composta por indivíduos 

que escolhem determinados comportamentos para atingir os fins de uma organização. A 

estrutura consiste num instrumento formal divisão de poder (DIAS, 2008). 

Vasconcelos e Hemsley (1986) expõem que, na estrutura de uma organização, a 

autoridade é distribuída entre os níveis mais baixos ao mais alto da administração, por meio 

de um sistema de comunicação, a contribuir para que as pessoas cumpram suas atividades e 

desempenhem a autoridade que lhes compete no sentido de que a organização possa atingir 

seus objetivos. 

Para Simon (1971), a concepção de uma estrutura organizacional encontra-se na 

definição das linhas de autoridade, na delimitação dos setores de atividade de cada membro da 

organização, fomentando um conjunto de relações abstratas, relativamente duráveis, que 

regulam o comportamento de cada pessoa que toma parte na organização. 

Etzioni (1973, p. 136-137), ao refletir sobre os tipos de organizações, aduz que 

estas têm problemas funcionais comuns, mas são diferentes as soluções estruturais:  

 

[...] todas as estruturas organizacionais, por exemplo, têm de encarar o 
problema do recrutamento, treinamento e sociabilização e motivar o seu 
pessoal, para que possa funcionar de acordo com os regulamentos e as 
normas da organização. Todas as organizações precisam criar e manter no 
seu pessoal uma motivação adequada para as expectativas dos papéis da 
estrutura da organização. Muitos dos estudos de liderança, organizações não 
convencionais, pequenos grupos em estruturas organizacionais, moral e 
outros fenômenos, lidam com esse conjunto de problemas. Outro elemento 
comum a todas as estruturas organizacionais é a relação dinâmica entre as 
metas da organização, das necessidades internas e necessidades de 
adaptação a um ambiente variável. 
 

 A compreensão da estrutura organizacional à luz de Dias (2008 p. 150) ocorre em 

várias dimensões: “especialização, padronização, formalização, centralização, níveis de 

hierarquização e flexibilidade”. 

Ao contextualizar as dimensões, Dias (2008) expõe as características de cada uma, 

dispondo que, na especialização, quanto maior a divisão do trabalho, maior a especialização e 

maior a produtividade. 

Quanto à padronização consiste na forma de determinar quais os procedimentos a 

serem adotados na realização das funções ou tarefas.  
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A formalização consiste no grau em que os procedimentos, as comunicações, os 

regulamentos e as instruções são citados por normas escritas. 

A centralização representa o grau em que se encontra o poder de decisão na 

organização. Em organizações tradicionais, as decisões são muito centralizadas, por se 

encontrar a autoridade máxima no mais alto nível, ressaltando-se que a descentralização é o 

oposto, isto é, presença de atos de delegação aos níveis inferiores da organização. 

Existem, ainda, organizações que apresentam dois níveis de hierarquização: 

verticalizadas e horizontalizadas. As primeiras, com níveis hierárquicos e intermediários. As 

segundas apresentam poucos níveis de hierarquização. 

A flexibilização corresponde ao nível de resposta da organização às modificações 

que ocorrem no meio. 

Segundo Guerreiro Ramos (1983, p. 10-11)  

 

[...] o funcionamento da estrutura organizacional carece de cooptação das 
motivações e adequadas relações humanas [...] Os grupos se tornam objeto 
sistemático do trabalho administrativo e seu papel configurativo ninguém hoje 
põe em dúvida [...] Este é o problema que tem sido propriamente focalizado 
pelos que se dedicam à sociometria às “relações humanas”à dinâmica de 
grupos. 

 

A abrangência desse entendimento demonstra que, numa organização, o sistema 

social encontra-se envolvido pela motivação e o comportamento das pessoas.   

Guerreiro Ramos (1983) menciona o pioneirismo do experimento importante sobre 

a questão do comportamento do indivíduo numa organização é o chamado Hawthorne, 

orientado por Elton Mayo, que revelou a influência do grupo sobre o desempenho dos 

indivíduos, surgindo a escola de relações humanas, demonstrando que um dos fatores mais 

relevantes no desempenho individual consiste na relação dos trabalhadores e os 

administradores.  

Resumindo, tem-se que a Teoria das Relações Humanas contrapõe a conduta 

social do empregado ao comportamento do tipo máquina proposto pela Teoria Clássica. É a 

habilidade social do trabalhador que causa o seu grau de capacidade e eficiência e não sua 

aptidão para  executar movimentos eficientes dentro do tempo situado. O trabalhador mais 

integrado ao grupo,  sente-se mais disposto para exercer suas atividades. 

Observa-se, ainda, que de acordo com essa teoria, acima mencionada, as pessoas 

não se encontram motivadas por estímulos salariais, mas pela necessidade de reconhecimento, 

de aprovação social e participação nos grupos sociais. As pessoas são encorajadas a se 
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manifestarem de forma livre e saudável, a permitir melhores resultados quanto aos objetivos 

da organização.   

Uma organização é constituída de subsistemas, como afirma Alves (2003). Esses 

subsistemas de ordem sócio-técnico-cultural-tecnológico-legal e ecológica, apontam as 

diferenças no trabalho realizado, por várias diversidades, como as questões etária, sexual, 

educacional dos seus membros. 

Ressalta, ainda, que são muitas as demandas peculiares de cada organização em 

face das mudanças, inovações, globalização, surgindo à necessidade dos gestores se 

encontrarem preparados para receber e se adaptarem a essas alterações, compreendendo o 

contexto em que se encontra inserida. 

 Por sua vez, afirma que os agentes organizacionais integram a coalizão do poder 

dominante, os seus interesses e preferências influenciam decisivamente a escolha de metas 

estratégicas. Portanto, ora podem exercer suas atividades, conservando as rotinas, mantendo 

os costumes e reagindo as iniciativas descentralizadoras, ora podem agir com o objetivo de 

introduzir novidades nos procedimentos e de produzir novos modelos operacionais, no sentido 

de muitas vezes ajustar o formalismo e a tradição, procurando um equilíbrio entre as normas e 

a liberdade de imaginar qualquer coisa de novo (ALVES, 2003 p. 127). 

É nesse contexto que se insere o estudo da estrutura organizacional, que se 

encontra fundamentado em interações sociais, abalizada numa divisão de atividades, 

comunicação específica entre as pessoas na organização, existência de mecanismos de 

coordenação e controle de todo o conjunto, formando um todo estruturado voltado para 

objetivos devidamente estruturados.  

 

  

1.2.2.2 Elementos Estruturais Configurativos Externos de Primeiro Grau: 

associações, sindicatos e classes sociais. 

Guerreiro Ramos demonstra que há uma influência muito grande dessas entidades, 

junto aos trabalhadores a merecer atenção especial por parte dos estudiosos e dirigentes das 

organizações.  

Weber (1921/2004) denomina associação: 

 

 [...] uma relação social fechada para fora ou cujo regulamento limita a 
participação quando a observação de sua ordem está garantida pelo 
comportamento de determinadas pessoas, destinado particularmente a 
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esse propósito: de um dirigente e, eventualmente, um quadro 
administrativo que, dado o caso têm em condições normais, o poder de 
representação. 

 

Na classificação exposta por Weber, encontra-se a ação do próprio quadro 

administrativo, que se apresenta legítima em decorrência do poder que lhe é inerente ou de 

representação, e que se refere à ordem vigente. Além dessa ação, pode existir uma ação 

específica, com curso típico dos outros participantes, como acontece com o serviço militar, de 

jurados entre outros. As normas vigentes disciplinam as ações desses participantes. Quando as 

associações serve a interesses particulares, são orientadas pelo direito civil. Porém, Weber 

trata da ação associativa somente a do próprio quadro administrativo e àquelas relativas à 

associação por este dirigida segundo um plano Weber (1921/2004). 

Sindicato deriva do latim syndicus, que é proveniente do grego sundikós, com o 

significado do que assiste em juízo ou justiça comunitária. Em francês, encontra-se a palavra 

sydincat.  No direito romano, síndico era a pessoa encarregada de representar uma 

coletividade. A Lei Le Chapellier, de julho de 1791, utilizava o nome síndico, derivando daí a 

palavra sindicato, com o objetivo de se referir aos trabalhadores e associações clandestinas 

que foram organizadas após a Revolução Francesa de 1789. Outras denominações são 

empregadas na Alemanha, Inglaterra e Itália. São também usadas as denominações 

associações “e “grêmios”, esta última utilizada na Espanha e na Argentina. (MARTINS, 

2005). 

Observa-se na Europa, a partir de 1830, o uso da palavra sindicato referente à 

classe de trabalhadores de diversos ofícios ou ocupações. Sindicato representa uma associação 

de pessoas físicas ou jurídicas que têm atividades econômicas ou profissionais, visando à 

defesa dos interesses coletivos e individuais de seus membros ou categorias.  

O Sindicato é uma associação civil de natureza privada, autônoma e coletiva e tem 

por finalidade representar a classe dos trabalhadores quanto a reivindicações de melhores 

salários, condições de trabalho, carga horária compatível e a força política em um regime 

democrático de direito. 

Os sindicatos e  as associações têm por finalidade defenderem os interesses dos 

seus membros, utilizando-se de vários meios para pressionar as organizações a exemplo da 

greve, assim como podem utilizar da arbitragem, que consiste num procedimento em que as 

partes submetem sua disputa a uma terceira parte imparcial para a resolução dos conflitos de 

interesses. 
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O que conduz os sociólogos a se interessarem sobre essas entidades de classes é a 

influência delas nos padrões de conduta dos trabalhadores a interferir na execução dos 

trabalhos da organização. 

 

1.2.2.3 Elemento externo de segundo grau: a sociedade global 

Ramos (1983, p. 10) define sociedade global como “âmbito mais transcendentes 

onde se verificam as relações sociais características de determinada coletividade humana”. 

Esse conceito deixa implícito que há um reflexo dos fenômenos que ocorrem numa sociedade 

global sobre outras sociedades globais, o que ocorre quando importa técnicas e conhecimentos 

de outros países. 

O que se observa nos dias atuais é que as sociedades contemporâneas estão 

vivenciando grandes transformações de ordem econômica, política, cultural, social e 

tecnológica, contribuindo para a origem de uma nova estrutura social, associada a um novo 

modo de desenvolvimento, o informacionalismo global. É informacional uma vez que a 

produtividade e a competitividade de unidades ou agentes dependem da capacidade de gerar, 

processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimento. É global 

porque as principais atividades produtivas estão organizadas em escala global, mediante uma 

rede de conexões entre agentes econômicos (CASTELLS, 2005). 

Esse evento histórico é tão importante quanto a revolução industrial do século 

XVIII. A revolução atual encontra-se fundamentada na tecnologia de informação, 

processamento e comunicação. O que caracteriza essa revolução não é a centralidade de 

conhecimentos e informações, mas a aplicação desses conhecimentos e dessas informações, 

provocando um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. 

A influência das redes no mundo pós-moderno alterou os conceitos de 

individualismo e de relações de poder. Dimensões básicas da vida como tempo e espaço são 

desconstruídos, e a interação local-regional-global expressa um mundo globalizado no qual, 

os processos representam um só processo, em tempo real no mundo inteiro (CASTELLS, 

2005). 

A tecnização, informatização e globalização ressaltam que o conhecimento 

representa fonte de valor e poder, provocando profundas alterações na organização do 

trabalho. Portanto, o mundo pós-moderno depende de uma conexão em uma determinada 

rede. As redes de uma emaranhada rede de relações que podem ser de natureza biológica, 

social, política, econômica ou tecnológica. 
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Os novos sistemas organizacionais são instituídos a partir de diferentes formas de 

redes. Castells (2005) cita, como exemplos, as empresas do Japão, China e da Coréia. Os 

trabalhadores são classificados como “ativos na rede”, “passivos na rede” e os 

“desconectados”. Portanto, uma organização para ser bem sucedida, depende de como se 

encontre conectada nas redes, seja de relação econômica, política, social e tecnológica, bem 

assim de como administre os fluxos de informação.  

Nesse aspecto, são relevantes as mudanças na natureza das operações tecnológicas, 

provenientes do processo de robotização e da informatização, comunicações e biotecnologia. 

São mudanças que oferecem uma extraordinária produção de riquezas, alimentadas e 

provocadas por grandes corporações mundiais, porém, amplia consideravelmente as 

desigualdades entre as organizações dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Os estudos desenvolvidos a respeito das consequências das mudanças em face do 

movimento global têm sido frequentes, uma vez que mudanças afetam as relações entre as 

pessoas e entre as organizações. 

Antes de 1950, o estudo sobre organizações era concentrado na figura dos 

gerentes, como sendo o único dirigente capaz  de empreender mudanças organizacionais. Essa 

atitude era associada com as Teorias da Administração Científica13 e das Relações 

Humanas14. Tais abordagens não admitiam a influência do meio ambiente externo no 

desempenho das organizações. (MAXIMIANO, 2006) 

A partir da década de 1970, tornou-se sólido de que existem situações dependentes 

de circunstâncias casuais, que têm origem no ambiente externo das organizações, que 

escapam do domínio  e influência dos gerentes ou dirigentes.  

Na perspectiva de mudanças organizacionais, observam-se, portanto, alterações 

tecnológicas, que envolvem conhecimentos e habilidades, novos métodos de trabalho, para 

tornar a organização mais produtiva, incluindo modificações na sua estrutura, na 

administração estratégica, políticas e sistemas de informação e de controle, a influenciar na 

mudança cultural com referência aos valores, atitudes, habilidades e comportamentos dos 

membros de uma organização. 

                                                             

13 Teoria desenvolvida por Frederick Winslow Taylor, nas últimas décadas do século XIX.  
14 A Teoria das Relações Humanas de Elton Mayo. Pesquisa desenvolvida na fábrica de Hawthorne da Western 
Eletric. Conclusão da pesquisa: os grupos informais de trabalho têm influência positiva na produtividade.  
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Os estudos relacionados sobre resistência à mudança, em face das relações entre a 

sociedade global e os métodos e processos de trabalho, têm natureza social uma vez que a 

mudança pode representar a passagem de uma situação pessoal, grupal ou social para outra, 

modificar, valores, atitudes e condutas, é protagonizada por sujeitos (indivíduos, grupos, 

organizações e demais atores sociais), desestruturando conhecimentos, condutas  e modelos 

(JOHNSON, 1997). 

Nesse oriente, Guerreiro Ramos observa que o condicionamento do fato 

administrativo pela sociedade global não tem sido assinalado de modo sistemático, posto que 

os fenômenos que ocorrem numa sociedade global podem refletir para mais ou para menos, 

limitando ou anulando, nos países subdesenvolvidos, os rendimentos de certas técnicas, 

métodos e processos de trabalho e produção, importados de países desenvolvidos.  Um 

exemplo demonstrado por Ramos (1983, p.10), encontra-se refletido nos “estudos sobre 

resistência à mudança em que se examinam as relações entre a sociedade global e os métodos 

e processos de trabalho”. 

 

 

1.2.2.4 A sociedade mundial como elemento configurativo externo de terceiro 

grau 

Para Guerreiro Ramos (1983), as influências mundiais se institucionalizam e as 

sociedades globais, mesmo de média ou fraca expressão internacional, tendem a exercer sua 

parcela de poder externo, agindo conscientemente sobre os seus interesses. Observe-se a 

interferência do setor de tecnologia a promover além da elevação de produtividade, influencia 

o intercâmbio entre um país e uma organização internacional.  

Nesse aspecto, expõe aquele autor que “os estados, os estádios, as conjunturas, a 

estrutura da sociedade mundial afetam o fato administrativo em toda parte, sobretudo nas 

nações periféricas”. (RAMOS, 1983, p.12).  

Na realidade, o que se observa é um desenvolvimento desigual, que se configura 

nos movimentos da globalização. O procedimento da análise das relações, processos e 

estruturas que articulam e desenvolvem a transnacionalização, ou a globalização, compreende 

sempre a dominação política e a apropriação econômica, tanto quanto à formação, 

consolidação e crise de soberanias. A globalização pode ser reconhecida como um palco no 

qual se atravessam permanentemente várias e muitas forças que se compelem e se 

descentralizam, que podem ser sintetizadas nas expressões integração e contradição. 
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1.2.2.5 Elemento Estruturante do Fato Administrativo. Decisão   

Guerreiro Ramos apresenta como elemento estruturante do fato administrativo as 

decisões, constituindo elemento dinâmico e intervencionista, por articular os elementos 

aestruturais e estruturais, assegurando as normas definidas e ajustando as unidades 

administrativas às situações de emergência e às circunstâncias novas. 

Na perspectiva desse sociólogo, a empresa está em permanente estruturação uma 

vez que no seu interior, encontram-se elementos aestruturais, que se apresentam como 

elementos desintegradores, contribuindo para o desequilíbrio, em decorrência da precariedade 

dos materiais, interesses e atitudes divergentes dos indivíduos e grupos, bem assim pela 

influência dos elementos externos. 

Portanto, está, na decisão, estabelecer a ordem e afastar os possíveis problemas 

que devem ser resolvidos com eficácia e no menor tempo possível.  

Guerreiro Ramos (1983) faz uma observação quanto à contribuição de Hebert 

Simon tem dado ao desenvolvimento dos estudos sobre a administração, em especial, porque 

colocou a decisão como elemento da organização administrativa. Para Simon, os processos 

administrativos são decisórios.   

Maximiano (2000, p.63), ao fazer um breve escorço sobre o papel do gerente, 

menciona Hebert Simon como o teórico que isolou um aspecto do trabalho gerencial que já 

havia sido abordado por Henry Fayol15 e Barnard16, ampliando o estudo para três fases:  

• Intelecção ou prospecção: análise de um problema ou situação que requer 

solução. 

• Concepção: criação de alternativas de solução para o problema ou situação. 

• Decisão: julgamento e escolha de uma alternativa 

 No entanto, Ramos (1983) entende que falta não só a Simon, mas aqueles que 

compartilham de sua orientação, a visão multidimensional, adequada a complexidade do fato 

administrativo e o seu dinamismo. As decisões não ocorrem num espaço abstrato. Ocorrem 

num espaço social concreto (sindicato, grupos, classes, sociedades globais, mundiais) 

representando fatores que vão influenciar nas decisões.   

Ressalta que existem decisões no particípio passado e decisões no particípio 

presente. As primeiras, vão ser encontradas nos procedimentos de uma empresa (manual de 

                                                             

15 Henri Fayol (1841-1925) Integrante da Escola Clássica da Administração 
16 Chester Barnard autor do livro “As funções do Executivo”, de 1938  
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serviço). As segundas referem-se às situações emergenciais de toda natureza, a demonstrar 

que as decisões no particípio passado garantem a estática da organização e as decisões no 

particípio presente asseguram-na a agir de forma mais dinâmica às circunstâncias diferentes e 

inesperadas. 

 

 

1.2.2.6 - A decisão e seus pressupostos sistemáticos: a eficácia, a comunicação 

e o tempo 

• Eficácia 

Segundo Guerreiro Ramos, eficácia e eficiência detêm conceitos diversificados. A 

eficiência fez parte de uma fase da teoria administrativa que hoje se encontra ultrapassada. A 

fase em que a administração se guiou pelo que se tem denominado de “o modelo da máquina” 

que afastava da organização os indivíduos, que apresentassem pouco grau de produtividade, 

sendo considerado autômato. A organização não manifestava interesse e não havia motivação 

para a permanência do indivíduo na empresa. 

A estrutura era autoritária, com definições preliminares de tarefas, cargos, funções 

e, posteriormente, é que se diligenciavam pessoas para a execução dessas atividades. Não 

havia democracia nas relações entre o patronato e a classe operária, o que foi mudando com o 

tempo e hoje, no tocante a organização pode não necessariamente buscar lucros, no entanto, 

tem o papel de prestadora de serviço à coletividade, contribuindo para operar uma mudança 

no modo de avaliar os critérios de eficiência numa organização. 

Atualmente, o objetivo do processo de organização é a eficácia, que tem por 

finalidade “garantir níveis elevados de produtividade, mas nunca em detrimento de um 

mínimo de atitudes positivas em relação à empresa, por parte dos trabalhadores, dos clientes e 

do público.” A eficácia está integrada com as diversas espécies de conhecimentos e 

informações confrontados com os diferentes elementos da situação administrativa. (RAMOS, 

1983, p. 13-14). 

 

• Comunicação 

No que se refere à comunicação, expõe Guerreiro Ramos que corresponde a um 

fluxo de mensagens, esclarecimentos e sinais, que são repassados para os indivíduos na 

organização, não apenas do dirigente para os empregados da empresa, como destas para os 

superiores, numa forma de controle retroativo ou feedback, a demonstrar que a comunicação é 
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inseparável da decisão e que não se exige dos trabalhadores atitudes passivas, mas que 

participem dando opiniões e críticas que contribuirão na solução de problemas. 

 

• Análise do conceito de Tempo nas organizações de trabalho 

Guerreiro Ramos (1983) ao tratar sobre o tempo social, demonstra que as ciências 

sociais estudam-no com muita atenção, embora, afirme que a teoria administrativa, ainda, não 

o tenha incorporado como uma de suas categorias sistemáticas, deduzindo que o tempo não é 

uniforme e nem percebido pelos indivíduos, ou seja: a percepção do tempo é afetada por 

fatores sociais e culturais. 

Ao analisar o tempo social, Guerreiro Ramos (1983) faz uma observação a respeito 

das influências exercidas pelas atividades sociais, a colaboração dos indivíduos entre si e à 

articulação destes com o ambiente geográfico. 

O tempo social na sociedade moderna é desconhecido dos povos pré-letrados: 

assim, é considerado “o tempo das refeições, “o tempo do descanso”, o “tempo de dar água 

aos animais”, o “tempo de dormir” e o “tempo de acordar” e assim por diante.  

Existem outras formas de quantificar o tempo, como por exemplo, para indicar 

meia hora ou quinze minutos, expressões como “num cozinhar de arroz” “num frigir de 

gafanhotos”.  

Alguns fenômenos contribuíram, antes da revolução industrial, no fim do século 

XVIII e início do século XIX, para lançar as bases das relações que se estabelecem entre o 

tempo e o trabalho. Uma delas foi a descoberta do relógio mecânico em fins do século XIII, 

elemento decisivo na dominação tecnológica e econômica exercida pelo Ocidente durante 

séculos, antes mesmo do início do processo de industrialização. 

No decurso do século XIX e século XX, o tempo do trabalho vai se estabelecendo 

de acordo com o crescimento das sociedades industriais e das cidades, ou seja, o tempo linear 

do relógio permite o controle disciplinar das relações de trabalho (HASSARD, 2000). 

O estudo de Taylor (1990), com sua proposição do uso racional do tempo, é a 

representação da adequação das atividades humanas no trabalho na concepção linear, isto é, 

de um tempo contínuo das sociedades pré-industriais. Essa adequação, entretanto, gera 

resistências, e muitos estudos exploram as alternativas elaboradas por muitos trabalhadores 

para fugir e burlar o controle sobre o tempo no trabalho (HASSARD, 2000). Esses estudos 

realçam formas que os trabalhadores encontram para organizar o seu trabalho de modo menos 

opressor. 
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Com a revolução industrial asseguraram-se e disseminaram-se concepções do 

tempo de caráter linear, ou seja, contínuo e qualitativo e com a possibilidade de dispor de 

instrumentos que marcam o tempo, ressaltando, ainda, a tradição dos países protestantes, que 

conduziram a revelação de certos comportamentos e orientações, sugerindo que o tempo 

exercerá um papel central nas atividades vinculadas ao trabalho e nas outras atividades típicas 

dos sistemas industrializados. 

Léon Batista Alberti (apud CHANLAT, 1996, p. 113) humanista florentino, em 

seus Livres de la  Famille, escrito em meados de 1430, expõe que :  

 

[...] o homem só pode considerar suas três coisas, o corpo, a alma e o 
tempo. Este último é uma coisa muito preciosa, que está à disposição de 
cada um, mas pode ser utilizada de modos completamente diferentes; mais 
precisamente, aquele que utiliza o tempo para aprender, pensar e exercer 
coisas louváveis apropria-se efetivamente de seu tempo, enquanto ao 
contrário, o perde aquele que não sabe utilizá-lo e que deixa passar uma 
hora após outra sem nada fazer, sem nenhuma ocupação honesta. 

 

Para os especialistas da sociologia organizacional, a organização ideal é aquela 

que divide de forma precisa o seu capital temporal. Os teóricos da administração privilegiam 

o tempo medido pelos relógios, que é, ao mesmo tempo visível e padronizado, apresentando 

duas vantagens: a sincronização das atividades e a reificação do trabalho enquanto fator de 

produção. A administração científica e o estudo dos tempos e movimentos que dela decorre 

impuseram diretamente, por via de autoridade administrativa, a submissão dos gestos 

humanos a uma disciplina estrita. (GASPARINI, 1996) 

A partir da descoberta do tempo como fator de produção, ele passou a ser expresso 

em termos econômicos, tornando-se o meio pelo qual as atividades humanas e as atividades 

econômicas puderam ser intensificadas para atingirem uma taxa de crescimento, numa 

organização. 

Gasparini (1996), ao enfocar a ontologia do trabalho, admite que a disciplina do 

trabalho industrial passa pela aprendizagem dos novos espaços-tempo do trabalho, 

representando a organização o novo espaço em que se realiza a atividade produtiva, 

especifica, ainda, um original quadro de trabalho, caracterizado pelo compasso das máquinas 

e pelos limites da jornada de trabalho, que o empregador fixa de modo rígido. 

Aduz, como características do processo de industrialização, o tempo quantitativo, a 

mensuração precisa desse tempo, a adoção de um enquadramento temporal, ao mesmo tempo 

rígido, uniforme e coletivo para a realização do trabalho, com intervalos para as refeições, na 
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mesma hora, ou não, a depender dos turnos de trabalho e dos procedimentos quanto à carga 

horária na organização. 

Várias gerações de trabalhadores, por meio de reivindicações, conseguiram alterar 

a rigidez da aplicação do tempo no trabalho industrial, organizados no movimento sindical, 

formando comissões de negociações para redução da carga horária, ou muitas vezes 

utilizando-se das greves para obter melhoria na carga horária e no pagamento diferenciado das 

horas extras. 

O nascimento da organização científica representa o fato fundamental  sobre o 

tempo e a organização do trabalho, fato ocorrido em meados do século XIX e  no início do 

século XX, sob a influência de Taylor17 e de outros autores que foram seus contemporâneos 

Frank Bunker Gilbreth18 e Henry L. Gantt19 (MAXIMIANO, 2000). 

Gasparini (1996) destaca as idéias principais de Taylor e os propagadores da 

administração científica. Para Taylor, interessava definir um quadro temporal que delimitasse 

o horário de trabalho, o que o levou a introduzir o cronômetro e a subdivisão do trabalho em 

fases. Partindo desse estudo cronométrico dos tempos das diferentes fases de um trabalho ou 

de uma tarefa, pode-se determinar o tempo mínimo ou o tempo-padrão, logo, o ritmo de uma 

produção ótima. 

Taylor formulou o salário-prêmio, batizado “salário por peças diferenciadas”, que 

servia para combater o fenômeno generalizado de queda de ritmos de produção, bem assim 

para estimular nos operários patamares mais elevados de produtividade. 

Quanto a Gilbreth, expõe Gasparini, o seu estudo foi realizado no sentido de 

analisar, sintetizar os tempos das operações mentais e manuais. A sua proposta tinha por 

esboço pesquisar sistematicamente e racionalmente os movimentos necessários para a 

execução das tarefas, em especial, na indústria da construção e na organização dos canteiros 

de obras. 

O estudo dos tempos e movimentos influenciou consideravelmente as fábricas e a 

empresa do século XX. Destaque relevante para Henry Ford que defendeu os princípios do 

taylorismo, elevou ao mais alto grau dois princípios de fabricação em massa com a fabricação 

                                                             

17 Frederick Winslow Taylor foi o criador e participante mais destacado do movimento da administração 
científica. 
18 Frank Bunker Gilbreth publicou livros que trataram dos estudos sobre os movimentos: Bricklaying system – 
(Sistema de construção), Motion study (Estudos de movimentos) Primer of scientific management (Introdução à 
administração científica) e Fatigue study ( O Estudo da fadiga). 
19 Henry Gantt descreve um método gráfico de acompanhamento de fluxos de produção, chamado Gráfico de 
Gantt.  Publicou um trabalho sobre os Métodos Modernos de Treinamento 
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de produtos não diferenciados em grande quantidade: peças padronizadas e trabalhador 

especializado, embasando-se no estudo dos tempos e movimentos (MAXIMIANO, 2000). 

As idéias de Taylor e seus seguidores foram introduzidas nas organizações de 

trabalho no que se refere à percepção quantitativa do tempo. Tem sido de grande relevância 

para a empresa ou outro tipo de organização, considerando que se propõe a maximizar o 

rendimento simultâneo das máquinas e do tempo das pessoas na organização. 

Gasparini (1996, p. 117) ressalta duas dimensões fundamentais a respeito da 

problemática do tempo de trabalho na empresa: “o tempo como duração, ou tempo externo e o 

tempo como ritmo e cadência, ou tempo interno.”  

Existem dois aspectos que o autor coloca quando trata do tempo como duração ou 

tempo externo. O primeiro, diz respeito à quantidade de tempo de prestação de trabalho 

dentro da empresa, representado em jornada de uma semana, de um ano. O segundo  refere-se 

ao tempo externo que é delimitado pelo desenvolvimento produtivo e pela organização do 

trabalho. 

Gasparini ressalta que, durante a fase da industrialização, existia uma coincidência 

entre o tempo como duração do ponto de vista do trabalhador e o mesmo tempo do ponto de 

vista da empresa, isto porque havia coincidência entre a duração de jornada do trabalhador 

com o tempo da empresa, ou seja, com a duração do funcionamento das máquinas e da 

atividade da unidade de produção. 

Expõe, ainda, que a coincidência acima apontada apresenta-se cada vez mais 

distante nas fases em que se encontram o desenvolvimento produtivo e a organização do 

trabalho. O tempo externo contribui para a existência de conflitos entre trabalhadores e 

empregadores (sindicato laboral e patronal), os primeiros na constante busca de jornadas de 

trabalho reduzida. 

No que se refere ao tempo interno, ou como ritmo e cadência de atividade 

produtiva, constituem o tempo despendido numa jornada de trabalho. Sabe-se que a dimensão 

do tempo de trabalho é relevante para qualquer tipo de projeto e meta de uma organização. O 

tempo interno se entremostra por meio dos cálculos exatos e do estudo dos tempos 

elementares que se dividem cada operação. Nos últimos anos, tem-se verificado que a 

distribuição da jornada de trabalho tem sido proposta não só de forma anual ou mensal, mas 

também diária ou semanal. 

A duração, ritmo e distribuição de tempo estão permanentemente em integração, 

pelo que a redução do tempo externo muitas vezes se apresenta mais vantajosa do que uma 

intensificação do tempo interno. Taylor cita um exemplo baseado na reorganização do 
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trabalho numa determinada área de produção, culminando no aumento de produtividade, 

redução do quadro de pessoal e de carga horária (TAYLOR, 1990)  

A interação entre essas três dimensões, duração, ritmo e distribuição de tempo, 

mais freqüente apontada por Gasparini (1996), é a permuta entre a duração e distribuição no 

tempo da prestação do trabalho. As empresas proporcionam uma diminuição do tempo 

externo, mas exigem flexibilidade que define a produtividade e, por vezes, a possibilidade da 

sobrevida da empresa. 

Gasparini (1996, p. 119) menciona vários fatores que contribuem para o quadro 

temporal do trabalho nos dias atuais. Entre eles são citados: “fatores tecnológicos, 

econômicos, culturais e político-institucionais.”  

Ao discorrer sobre esses fatores Gasparini, chama a atenção para fenômenos de 

grande importância que influenciam o quadro temporal do trabalho, como o tempo necessário 

a produção. Uma das causas se encontra no custo elevado das novas tecnologias, da 

automatização, pela exigência da empresa de implantação de horários atípicos, como é o caso 

do trabalho contínuo a conduzir horários de turnos variados, inclusive em fins de semana e 

feriados. 

Outra influência da tecnologia com referência ao tempo do trabalho, encontra-se 

na flexibilidade de novas tecnologias, como a informática, a robótica e outras tecnologias 

modernas de informação, que poderão dissociar os tempos respectivos de cada trabalhador no 

processo de produção, a exemplo do “teletrabalho” ou trabalho a distância, a permitir a 

execução das atividades, numa operação que implica descontinuidade temporal  e uma clara 

separação espacial entre a execução do trabalho individual e o funcionamento da empresa. 

Observa-se, portanto, que  a mundialização da economia e dos mercados conduz a 

empresa a enfrentar novos desafios, cabendo-lhe se adaptar, adotando o que Gasparini 

denomina de “flexibilidade do tempo do trabalho”, associada a fatores culturais. 

Os fatores culturais são muitos e tendem a alterar as atitudes das pessoas em 

relação ao trabalho. Verifica-se uma diferença entre a percepção do tempo de trabalho em 

relação ao passado e em relação ao presente. Observa-se que algumas categorias de 

trabalhadores preferem o aumento do tempo livre em vez de aumento de salários, aceitação de 

horários atípicos, a exemplo do trabalho em tempo parcial, da aceitação de algumas formas de 

autogestão do tempo de trabalho, como é o caso dos horários flexíveis, permitindo variações 

autogeridas de entrada e saída do trabalho. 

A compreensão da flexibilidade no tempo do trabalho, quanto ao aspecto político e 

institucional, mostra que existe grande influência dos governantes, dos poderes públicos e dos 
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sindicatos de trabalhadores, em diferentes níveis. Tanto o desemprego, como a manutenção do 

trabalhador no emprego, preponderam sobre o fator tempo no trabalho e requerem a 

intervenção política e sindical, a fim de se encontrar solução que se adéque ao caso. 

Uma empresa normalmente está condicionada a alterações e submetida a normas 

de controle, portanto a flexibilidade consiste na capacidade da empresa adequar os seus 

elementos constitutivos, e essa flexibilidade são identificados como flexibilidade tecnológica, 

flexibilidade interna de tarefas dos trabalhadores no processo produtivo, flexibilidade jurídica 

e administrativa, flexibilidade de remunerações e flexibilidade de encargos sociais 

(GASPARINI, p.121). 

A flexibilidade do tempo de trabalho pode ser entendida como a possibilidade de 

ajustar os preceitos e as experiências referentes à organização do tempo de trabalho, em face 

dos empecilhos e ações originárias da própria empresa, dos trabalhadores e do ambiente 

externo, concretizando-se assim numa seqüência de padrões e de configurações de trabalho. 

Fenômenos, como a redução e a flexibilidade do tempo do trabalho opõem à 

rigidez temporal desde o início do processo de industrialização, envolvendo diferentes 

categorias de unidade de tempo relacionadas com a redução de jornada, anual, semanal, fato 

esse que está sendo vivenciado por vários países da Europa, bem como no Japão, Canadá, 

Estados Unidos, em decorrência da crise do emprego, da ação dos sindicatos. Por outro 

enfoque a redução do tempo de trabalho aumenta o tempo livre dos trabalhadores, 

influenciando na sua qualidade de vida. (GASPARINI, 1996). 

A flexibilidade do tempo de trabalho consolida-se, assim, num encadeamento de 

formas de trabalho, que se distinguem por contratos e horários atípicos, isto é, diferentes do 

modelo-padrão do contrato de trabalho de duração indeterminada.  

O tempo de trabalho do assalariado encontra-se vinculado a um contrato do 

trabalho em que, particularmente na realidade atual, as empresas detêm mais poder e os 

sindicatos revelam-se de modo geral enfraquecidos. As formas atípicas de trabalho são com 

mais freqüência suportadas do que livremente escolhidas pelo trabalhador. 

O tempo da organização é caracterizado por uma duração geralmente superior do 

tempo de cada um dos atores. O tempo da organização tende a se tornar um tempo sempre 

mais longo, distribuído em uma duração na jornada, semanal ou anual. 

George A.Lundberg, citado por Guerreiro Ramos, (1983, p. 17) diz que o “tempo é 

dimensão inseparável de todo o processo” e conceitua o tempo no aspecto sociológico como 

“continuum de experiência resultante de respostas sucessivas”. Esse autor associa o conceito 

de tempo ao estudo da mudança social. Os processos ocorrem na sociedade em diferentes 
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níveis e magnitudes, variando de sociedade para sociedade, nesta variam de camada para 

camada, de grupo para grupo ou de um outro componente da sociedade. 

Consequentemente, existe um tempo próprio a cada uma das manifestações da 

sociabilidade: massa, comunidade, comunhão, um tempo para cada um dos diferentes tipos de 

agrupamentos particulares, um tempo próprio para cada uma das sociedades globais. 

Analisando o estudo de Sorokin e Robert K.Merton, Guerreiro Ramos afirma 

“quanto mais se torna efetivo o processo de mundialização da vida dos povos, menor é a 

vigência do padrão local de temporalidade, e mais urgente se torna a uniformização, em 

escala universal, dos critérios de medir o tempo.” (RAMOS, 1983, p 18). 

Continuando a exposição das idéias de Sorokin, Guerreiro Ramos destaca sete 

características específicas do tempo sócio-culutural, elencadas por aquele autor, como 

referência a permitir a coordenação e sincronização das atividades sociais em cada 

agrupamento: 

 

• Não é medido em termos de uma realidade última ou em relação a corpos 

materiais como o tempo metafísico e físico, mas toma como ponto de 

referência para medir fenômenos sócios-culturais outros fenômenos sociais;  

• Em sociedades e grupos diferentes o tempo não transcorre igualmente;  

• Os momentos do tempo sócio-culutural são desiguais, quanto ao número, 

vulto, e ritmo dos acontecimentos;  

• Sua divisibilidade é limitada, por exemplo, ninguém comemora a frações de 

um aniversário jubileu, ou contrata o aluguel de uma casa por uma hora ou 

minuto;  

• É essencialmente qualitativo;  

• É um tempo eficiente e não um fluir vazio, enquanto, nele, processos sócio-

culturais são criados, modificados, transformados, Por exemplo, podendo de 

ele depender dividendos, lucros, a vitória de um exército, o destino de um 

empreendimento ou de uma pessoa;  

• Diversamente de qualquer espécie de tempo, o tempo sócio-cultural apresenta 

três planos em sua estrutura, que Sorokin chama aeternitas, aevum e, 

propriamente tempus. 

As transformações econômicas são tão marcantes nestes tempos que parece difícil, 

para qualquer espírito mais crítico, ensaiar qualquer opinião sem situá-la neste contexto 
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histórico. Vive-se anos de Globalização. Esse termo usado de múltiplas formas, nos mais 

variados sentidos designa um conjunto de idéias sobre uma nova forma de relacionamento 

internacional entre os governos, as empresas e indivíduos. Por Globalização, denomina-se, 

essencialmente, um conjunto de fatores como a intensificação do comércio internacional de 

produtos e serviços, o intercâmbio cultural acentuado e a fluidez das informações. 

Essas considerações demonstram que existem diferentes orientações temporais de 

cada sociedade global e de cada um dos seus elementos, o que pode levar o fracasso de muitos 

programas organizacionais em determinadas áreas pouco desenvolvidas, considerando o 

tempo implícito da importação de novas idéias e o tempo social das populações que 

absorverão as mudanças, a demonstrar que o tempo de um lugar é diferente em outro lugar.  

Viver em sociedade significa construir relações entre tempo e espaço como 

orientadores fundamentais para o convívio. Nessas relações, o movimento está presente 

continuamente, seja o do próprio corpo, seja o da Terra, de modo que, na definição de Elias 

(1998,p.81-82): 

O que chamamos de espaço refere-se a relações posicionais entre 
acontecimentos móveis, os quais procuramos determinar mediante a 
abstração de seus movimentos e mudanças efetivas; o “ tempo”, ao contrário, 
refere-se a relações posicionais no interior de um continuum evolutivo que 
procuramos determinar sem abstrair seus movimentos e mudanças contínuos.  

 

O grande desenvolvimento da tecnologia tem sido considerado um dos fatores que 

mais contribuiu para a transformação da percepção do tempo espaço na sociedade 

contemporânea. Bauman (2001) ressalta que, nos tempos modernos, a velocidade do 

movimento representa importante ferramenta de poder e dominação, reduzindo o tempo à 

instantaneidade.   

A compreensão de Santos (2001, p.83) é o de que “hoje se vive num mundo da 

rapidez e da fluidez e, com essa grande mudança na história, torna-se capaz, seja onde for, de 

ter conhecimento do que é o acontecer do outro”.  

Tanto Bauman (2000) quanto Santos (2001) entendem que, por trás da ideologia 

de aldeia global, há a exclusão social que resulta para os que são locais e que não conseguem 

se libertar do relógio de ponto. 

A velocidade global tem como conseqüência a provocação de estresses e 

dificuldades para conciliar trabalho e família, independente de ser homem ou mulher. 

Observa-se que, por um lado, a flexibilização e a simultaneidade do tempo parece levando à 

direção de uma maior democratização, noutro aspecto, deixando as pessoas dependentes de 

vínculos mais duradouros, muitas vezes sem questionamento dos modelos impostos. O novo 
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meio técnico-científico-informacional determina as novas práticas sociais, as novas formas de 

organização do trabalho que tem como característica comum a volatilidade e a efemeridade 

das relações interpessoais e do trabalho. A nova organização do trabalho depende desse tempo 

descontínuo, da mesma forma que o modelo taylorista-fordista dependeu do tempo linear. 

 

 

1.3 A ADMINISTRAÇÃO COMO SISTEMA 

 

Guerreiro Ramos não só focaliza a administração como fato, nos moldes do 

período clássico da sociologia, bem como o considera um conjunto de elementos e interações, 

externos e internos teoricamente distintos, mas que se influenciam. Para esse sociólogo, o fato 

administrativo é um fenômeno social total, devendo ser analisado como demonstração de uma 

totalidade, não implicando a sua denominação de fato ou sistema. 

Ao focalizar a administração como sistema, Guerreiro Ramos, demonstra que 

alguns autores como Bronislaw Malinowski, A.R. Radcliffe-Brown e Talcott Parsons, adotam 

duas orientações, fundamentadas na ciência social: “concepção mecanicista de equilíbrio e 

concepção de dinâmica do equilíbrio” (RAMOS, 1983, p.26). Esses autores se encontram 

vinculados ao método de análise de estrutura social. Para esses autores, o sistema social 

funciona em harmonia interna, sem conflitos permanentes, que não possam ser resolvidos e 

nem regulados. 

Outros autores, entre eles Robert Merton (1949/1970), demonstraM que, tanto o 

método estrutural-funcional como o conceito de sistema social, não são inseparáveis de uma 

visão imobilista da sociedade, mas, ao contrário, representam instrumentos adequados ao 

estudo do equilíbrio, do ponto de vista dinâmico. 

Os elementos da administração, tais como foram descritos por Guerreiro Ramos, 

constituem um sistema administrativo, composto de subsistemas em interação, subordinado a 

regras operacionais comuns.  

Esse equilíbrio é representado como componentes interdependentes, que se 

organizam em três partes: entradas, processo e saída. As entradas (inputs) compreendem os 

elementos físicos ou abstratos de que o sistema é feito, incluindo as influências e recursos 

recebidos do meio ambiente. Os recursos recebidos são processados pelas diversas partes dos 

subsistemas e transformados em saídas representando os resultados que se pretende atingir 

(outputs) (RAMOS, 1983). 
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Os elementos da administração, tais como foram descritos por Guerreiro Ramos, 

constituem um sistema administrativo, composto de subsistemas em interação, subordinado a 

regras operacionais comuns.  

Portanto, os sistemas são feitos de dois componentes: físicos ou concretos 

(materiais equipamentos, máquinas, instalações, pessoas) e conceituais ou abstratos 

(conceitos, idéias, símbolos, procedimentos, regras, comportamento intelectual), que 

procuram manter um equilíbrio dinâmico, tanto em suas relações internas como nas relações 

externas. 

A idéia do sistema é muito importante na formação intelectual do dirigente e de 

todos os tipos de profissionais do mundo moderno. Oferece ao administrador uma visão 

integrada das organizações e do processo administrativo, servindo, ainda, para planejar e 

montar sistemas que produzam resultados.  

Analisando o fato administrativo à luz do conceito de Guerreiro Ramos, tem-se 

que ele é constituído de elementos que se encontram em recíproca relação tanto com a 

estrutura organizacional interna como também com situações externas envolvendo outros 

elementos sociais. 

Para o entendimento do fenômeno, os elementos, descritos por Guerreiro Ramos, 

são compreendidos como referências conceituais. No entanto, alerta os sociólogos que tais 

elementos não são exaustivos, podem variar em número, grau e nomenclatura, conforme o 

interesse de quem se propõe a estudá-lo. 

Nesse contexto, observa-SE que as organizações põem em movimento um grande 

número de instituições, contribuindo para a existência de fatos variados, tais como o fato 

jurídico, econômico, político, etc.  

Como sistema, o fato administrativo constitui uma totalidade composta de 

elementos em interação, vinculados a procedimentos operacionais como programas, normas, 

valores, que diferenciam do ambiente externo sobre o qual também age e recebe influência, 

daí a necessidade de se manter um equilíbrio dinâmico entre as relações internas e externas. 

Para melhor compreensão do fato administrativo na esfera pública, procura-se 

entender a administração, enquanto entidade, que possui um aparato executivo e um aparato 

político.  

Para efeito deste trabalho, o fato administrativo encontra-se inserido nas 

organizações públicas, possibilitando o desenvolvimento de práticas transformadoras entre os 

sujeitos envolvidos na prestação do serviço público, por força de decisões dos agentes, que se 
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encontram condicionadas a fatores de natureza histórica e social do contexto no qual estão 

inseridas, em estreita relação com a cultura organizacional. 

Na abordagem do fato administrativo, na perspectiva da administração pública, 

busca-se compreender o gerenciamento das varas comuns, visando a atender a entrega da 

prestação jurisdicional com celeridade. 

Assim, no estudo empírico, será analisado como os elementos do fato 

administrativo influenciam nas ações dos gestores e a compreensão sobre gerenciamento. 

A literatura sobre a ação social e a ação administrativa à luz de Max Weber e 

Guerreiro Ramos, posteriormente discutida, complementará a abordagem do fato 

administrativo. Porém, será que entender uma organização de natureza pública, a partir dos 

elementos do fato administrativo é suficiente para uma gerência de atividades públicas com 

maior efetividade? A discussão sobre esse assunto será analisada no capítulo seguinte quando 

forem tratados os conceitos e aspectos que norteiam a ação administrativa, a partir do estudo 

sobre ação social. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

Identificar o gerenciamento das varas comuns à luz do 

conceito de ação administrativa, fundamentada por 

Guerreiro Ramos, fazendo-se um breve relato sobre as 

teorias que formam a base conceitual da ação social e a 

sua distinção em quatro modalidades, definidas por Max 

Weber, como ação racional no tocante aos fins, a racional 

no tocante a valores, a afetiva e a tradicional. 
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2 AÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

Os pesquisadores têm demonstrado interesse em compreender como se apresenta a 

razão, como fundamento das ações humanas, nas organizações, buscando por meio dela 

localizar mais uma fonte de esclarecimentos dos processos tirânicos que inibem a liberdade 

humana no trabalho, em especial, na sociedade contemporânea. 

Tornou-se, então, necessária a reformulação do conceito de ação administrativa, a 

partir do avanço dos estudos sobre o comportamento humano nas organizações, levando-se 

em conta alguns aspectos do conhecimento, entre eles, o entendimento das ações dos agentes 

dentro das organizações, diante de problemas como as motivações, as atitudes dos indivíduos, 

a percepção da complexidade dos fenômenos eficiência e produtividade, como pontes de 

equilíbrio entre a personalidade do indivíduo e a organização, a demonstrar, hoje, a 

preocupação da administração num aspecto do poder – alienação – objetivando esclarecer a 

tensão existente no comportamento administrativo, entre a ética da responsabilidade e a ética 

da convicção. (RAMOS, 1983). 

Outro aspecto, que contribuiu para o novo conceito de ação administrativa, está 

vinculado à necessidade de conhecer, de modo sistemático a influência do ambiente externo 

sobre as organizações. 

Guerreiro Ramos (1983, p.36) aponta vários autores que concebem em suas obras 

tais reorientações, como, “Complex Organizations”, Amitai Etzioni; “The Organization 

Man”; W.H.Whyte; News Paterns of Managemente, de Rensis Likert; Intergrating the 

Individual and the Organiztion, de Cris Argyris, que marcaram o advento do “sistema 

participativo de organização”. 

Os estudos de Guerreiro Ramos (1983), Max Weber (2004), Serva (2001), Tenório 

(2004), entre outros, procuram demonstrar que a racionalidade fundamenta as ações dos 

indivíduos nas organizações. 

Para Guerreiro Ramos (1983), a razão e seu uso é o conceito básico de todo 

ciência social, inclusive as aplicadas. Na prática da administração, este autor nota que Simon, 

(1947) no seu famoso e conceituado livro Administrative Behavior, ao abordar a ação 

administrativa, intuiu que o cerne da questão diz respeito à definição da racionalidade 

pertinente a esse tipo de ação. 
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O alicerce desse conceito de ação administrativa encontra-se fundamentado na 

obra de Guerreiro Ramos, cujas idéias sobre o tema encontram-se nos seus livros: 

Administração e Contexto Brasileiro (1983) e A Nova Ciência das Organizações (1989). 

Dentro dessa temática, será situada, com o auxílio da teoria organizacional, a 

tarefa de analisar o conceito de ação administrativa, à luz de Guerreiro Ramos, apontando a 

relevância do tema, na ótica dos autores acima mencionados, fazendo um breve relato sobre 

as teorias que formam a base conceitual da ação social, e a sua distinção em quatro 

modalidades, definidas por Max Weber, como ação racional no tocante aos fins, a racional no 

tocante a valores, a afetiva e a tradicional. 

Segundo o sociólogo baiano, a teoria substantiva da vida humana associada, 

encontra-se embasada na razão substantiva, envolvida por uma dimensão ético-valorativa, 

sobrepondo a qualquer outra disciplina que aborde a vida social (RAMOS, 1983). 

 Não será estudado apenas o exame das condições geradoras da adoção e 

conseqüências da ação social. Serão abordados, ainda, temas relevantes da ação no interior de 

organizações produtivas, como a ética da responsabilidade social, na transformação das 

relações no trabalho, a alienação, a reificação, bem assim, os tipos de dominação, conforme 

destacado por Max Weber, na sua obra “Economia e Sociedade” 

 

 

2.1 CONCEITO DE AÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

Guerreiro Ramos (1983)  aponta aspectos do conhecimento como sendo relevantes 

para o novo conceito de ação administrativa e, nessa perspectiva, expõe que as abordagens 

humanistas fizeram o contraponto às abordagens clássicas, quando pôs em evidência, 

problemas que, até então negligenciados, como os relacionados aos grupos informais, atitudes 

dos indivíduos, motivações, destacando, ainda, que a eficiência, a produtividade, bem assim 

os problemas referentes à personalidade do homem e à organização são fenômenos mais  

complexos do que supunha a teoria tradicional. 

O conceito de ação administrativa reflete a condição do administrador público, na 

qualidade de dirigente, gerir e atribuir significado às suas ações, relativamente com a 

participação de outros, a partir do monitoramento reflexivo dessas ações, no âmbito 

organizacional.  
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A ação só se realiza se houver a intervenção do indivíduo, por se encontrar 

vinculada a acontecimentos em que ele age como criador e ator, podendo agir ou não de 

forma diferente em qualquer fase de uma dada seqüência de conduta. 

As pessoas são portadoras de habilidades, conhecimentos, competências, 

motivação de trabalho, etc. ressaltando que também detêm características de personalidade, 

objetivos pessoais e histórias particulares.  

Ao longo das décadas, várias percepções surgiram e permaneceram por algum 

tempo a respeito da natureza humana nas organizações, cada qual destacando certos aspectos 

sobre o comportamento das pessoas e distinguindo a maneira pela qual as organizações as 

administram.  

Por sua vez, o homem tem a capacidade de avaliar, adquirir e transmitir 

experiências em diferentes aspectos do ambiente. Ele pensa, escolhe, desenvolve e executa 

para lidar com os estímulos com que se defronta, objetivando alcançar os seus interesses 

pessoais. As pessoas são diferentes e têm comportamentos variados, portanto tanto a 

capacidade mental como a física estão sujeitas a limitações. 

Verifica-se, ainda, que várias concepções surgiram ao longo do tempo, observando 

a natureza humana e distinguindo a conduta e a maneira pela qual as organizações 

administram as pessoas (MAXIMIANO, 2006). 

A primeira concepção surgiu com a Teoria da Administração Científica de Taylor, 

o Homo economicus, ou seja, a visão do homem motivado exclusivamente por recompensas 

salariais, econômicas ou materiais, e as pessoas são vistas como preguiçosas e indolentes a 

necessitar de serem rigidamente controladas e fiscalizadas. 

A segunda concepção surgiu na década de 1930, com a Teoria das Relações 

Humanas de Mayo, Lewin e outros psicólogos sociais que diligenciaram no sentido de 

enfrentar o exagero do racionalismo e mecanismo dos engenheiros da Administração 

Científica. 

A terceira concepção veio com a Teoria Estruturalista, no início da década de 

1950. Para essa Teoria, o homem é um apêndice das organizações e não vive fora delas, pois 

delas necessita para obter satisfações de todas as suas carências primárias e secundárias. 

A quarta concepção surgiu com a Teoria Comportamental no final da década de 

1950, afastando a abordagem da Escola das Relações Humanas que lhe serviu de base. Os 

psicólogos organizacionais preocupam-se em definir o homem administrativo, ou seja, o 

homem como um incansável processador de informações e tomador de decisões. 
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A quinta concepção surgiu com a Teoria da Contingência no início da década de 

1970, decorrente da Teoria dos Sistemas, pondera que inexistem princípios universais de 

administração que possam ser aplicados indistintamente a todos os casos. As abordagens 

devem variar de uma organização para outra, pois depende de elementos externos e fatores 

internos específicos a cada organização. 

Nessa teoria, o homem é visto como microssistema individual e complexo. Cada 

pessoa representa um universo à parte, tudo é relativo, tudo é contingente.  O homem é 

observado como um sistema individual composto de percepções, valores e motivações, onde 

percepções representam as informações que o sistema individual recolhe sobre o seu 

ambiente. Valores significam a reunião de crenças sobre o que é certo ou o que é errado, 

importante e sem importância. Motivos representam os impulsos subjacentes ou necessidades 

que se desenvolvem inconscientemente à medida que o indivíduo experimenta êxito ou 

fracasso ao dominar seu ambiente. 

Para Guerreiro Ramos, existe uma influência do ambiente externo no 

comportamento dos indivíduos nas organizações. Tal abordagem é relevante, se 

considerando-se os problemas administrativos que são enfrentados pelas sociedades 

subdesenvolvidas ou em transição. 

Ao se refletir sobre o conceito de ação administrativa, deve-se ter enfoque, em 

princípio, as concepções acima expostas uma vez que as correntes teóricas tradicionais, a 

escola das relações humanas, o estruturalismo, a teoria sistêmica, a orientação contingencial e 

suas similares se encontram centrados na racionalidade funcional ou instrumental, ou como 

denomina Weber “a racionalidade referente a fins”,  como será visto a seguir, com o 

desenvolver do estudo sobre ação social. 

Por outro lado, o resultado observado na sociedade moderna, diante da expansão 

do mercado comercial e industrial, está a demonstrar rendimentos decrescentes em termos de 

bem-estar humano, por se encontrar fundamentada à base da racionalidade funcional, a 

conduzir o descrédito dessa racionalidade.  

Guerreiro Ramos (1981) defende que a razão representa o conceito fundamental 

para qualquer ciência da sociedade e das organizações, por prescrever como os seres humanos 

devem organizar sua vida pessoal e social. Observa que, ao longo dos anos, a população 

ocidental tem procurado sempre aumentar a sua capacidade de produção, com predominância 

da racionalidade funcional. 

Ao propor um conceito sobre ação administrativa, Guerreiro Ramos direcionou seu 

estudo para os conceitos de origem weberiana fazendo uma distinção entre “racionalidade 
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funcional - racionalidade substantiva”, para só então definir a ação administrativa. Seguindo-

se o pensamento do sociólogo, pode-se entender a amplitude desse conceito.  

Para desvendar o conceito de ação administrativa proposto por Guerreiro Ramos, 

torna-se indispensável buscar em Max Weber as fortes influências do estudo sobre ação social 

que contribuíram para a idealização do conceito de ação administrativa sugerido por 

Guerreiro Ramos. 

 

 

2.2 ABORDAGENS SOBRE A AÇÃO SOCIAL 

 

Ao desenvolver o estudo sobre a Sociologia, Weber a define como uma ciência 

que procura entender o comportamento humano esclarecendo sua origem e implicações. Para 

o sociólogo nem todo tipo de ação é social e exemplifica afirmando que a ação externa é ação 

social “quando se orienta exclusivamente pela expectativa de determinado comportamento de 

objetos materiais e o comportamento interno só é ação social quando se orienta pelas ações 

dos outros” (WEBER 1921/2004, p. 14). 

Cita como exemplo, de ação não social, o comportamento religioso quando nada 

mais é do que contemplação, oração solitária. Nem todo tipo de contato entre pessoas tem 

caráter social, senão apenas um comportamento que, quanto ao sentido, orienta-se pelo 

comportamento de outra pessoa, o que ocorre quanto acontece um choque entre dois ciclistas, 

representa um simples acontecimento do mesmo caráter de um fenômeno natural. Ao 

contrário, já constituiriam ações sociais, a tentativa de desvio de ambos e o xingamento, ou a 

pancadaria, ou a discussão pacífica após o choque. 

Max Weber (1921/2004) afirma, ainda, que não é ação social o simples fato de 

alguém tomar para si deliberada conduta verificada em outras pessoas e que lhe parece 

adequada para seus fins, uma vez que, nesse caso, o agente orienta sua ação pelo 

comportamento de outras e é por estas que norteia sua ação. Sua ação está motivada 

aleatoriamente pela de outra pessoa e não pelo sentido essencial àquela. 

O autor aponta ainda algumas considerações sobre a ação social, afirmando que 

não se trata de uma ação homogênea de várias pessoas, como acontece quando, na chuva, 

todos se orientam no sentido de abrirem os guarda-chuvas, nesse caso, as pessoas agem de 

forma igual, pela necessidade de se protegerem contra a água.  

Trata-se de uma ação condicionada pela massa, e, como tal, poderão ocasionar 

vários tipos de sentimentos, como o de tristeza, alegria, desespero, os quais, em regra, não 
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aconteceriam em indivíduos isolados, sem que exista uma relação de sentido entre o 

comportamento do indivíduo e o fato de ele fazer parte de uma massa. 

Nesse entendimento, explica Weber que, se uma pessoa imita um comportamento 

alheio porque está “na moda”, porque é considerado tradicional, por se tratar de um modelo a 

ser perseguido em face de notabilidade, em deferência a determinada classe social, ou por 

outros motivos semelhantes, então existe uma relação de sentido, seja referente ao 

comportamento da pessoa imitada, de terceiros ou de ambos. Nesses casos, há naturalmente 

transições representando casos-limite de ação social que serão encontradas na ação 

tradicional. 

 Considerando que as atitudes explicam a conduta social, convém analisar a 

natureza e a operação desses fatores, ponderando-se serem estas atitudes afetadas ou 

modificadas por motivos e ações de outros indivíduos.  

Toda a conduta de indivíduos voltada para uma ação social deve sofrer influência 

da ação dos outros e da sua própria, considerando que, por meio de seu comportamento, os 

indivíduos devem demonstrar que compreenderam as atitudes dos outros e aderiram ou não 

satisfazer a elas. 

Max Weber (1921/2004, p. 15) distingue quatro tipos de ação social:  

• Racional referente a fins: por expectativas quanto ao comportamento de 

objetos do mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas expectativas como 

condições “meios” para alcançar fins próprios, ponderados e perseguidos 

racionalmente, como sucesso;  

• Racional referente a valores: pela crença consciente no valor – ético, 

estético, religioso ou qualquer que seja sua interpretação – absoluto e inerente a 

determinado comportamento como tal, independentemente do resultado; 

• Afetivo: especialmente emocional; por afetos ou estados emocionais atuais; 

• Tradicional: por costume arraigado. 

No entendimento de Max Weber, atua racionalmente com relação a fins: 

 

Quem orienta sua ação pelos fins, meios e conseqüências secundárias, 
ponderando racionalmente tanto os meios em relação às conseqüências 
secundárias, assim como os diferentes fins possíveis entre si, ou seja: quem 
não age nem de modo afetivo (e particularmente não-emocional) nem de 
modo tradicional. A decisão entre fins e conseqüências concorrentes e 
incompatíveis, por sua vez, pode ser orientada racionalmente com 
referência a valores: nesse caso, a ação só é racional com referência a fins 
no que se refere aos meios [...] A orientação racional referente a valores 
pode, portanto, estar em relações muito diversas com a orientação racional 
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referente a fins. Do ponto de vista da racionalidade referente a fins, 
entretanto, a racionalidade referente a valores terá sempre caráter irracional, 
e tanto mais quanto mais eleve o valor pelo qual se orienta a um valor 
absoluto, pois quanto mais considere o valor próprio da ação, tanto menos 
refletirá as conseqüências dessa ação. (WEBER, 1921/2004, p.16). 

 

 

Uma ação racional com relação a valores é intensamente portadora de sua 

intencionalidade, distinguindo-se das anteriores pelo fato de ser uma elaboração consciente 

dos princípios últimos da ação e por orientar-se por eles de modo conscientemente planejado 

(SERVA, 1996). 

Weber (1921/2004, p.14) destaca que a ação racional com relação a valores 

caracteriza-se pelo sentido que não reside no resultado e sim na própria ação em sua 

especialidade, dispondo que: 

 

Age de maneira puramente racional referente a valores quem, sem 
considerar as conseqüências previsíveis, age a serviço de sua convicção 
sobre o que parecem ordenar-lhe o dever, a dignidade, a beleza, as diretivas 
religiosas, a piedade ou a importância de uma causa de qualquer natureza.  
 

No caso da ação tradicional, ela está longe do que se pode denominar de uma 

“ação com sentido”, em face de sua natureza: uma reação a estímulos habituais, em 

conformidade a atitudes já arraigadas. A ação afetiva também estaria na fronteira ou além do 

sentido, pois ela pode ser uma reação sem limites a um estímulo incomum (SERVA,1996).  

   

 

2.3 RACIONALIDADE INSTRUMENTAL 

 

Observa-se no início deste estudo, que as correntes teóricas tradicionais, a escola 

clássica, a escola das relações humanas, o estruturalismo, a teoria sistêmica e a contingencial, 

encontram-se situadas quase que unicamente na racionalidade instrumental ou funcional. Para 

essas escolas “a eficiência e a eficácia constituem a manifestação real do mais elevado estado 

de racionalização organizacional, ou com respeito a fins (SERVA, 1996, p.47). 

Tenório (2004, p. 33) define racionalidade instrumental ou funcional como:  

 

[...] processo organizacional que visa alcançar objetivos prefixados, ou seja, 
é uma razão com relação a fins na qual vai predominar a instrumentalização 
da ação social dentro das organizações, predomínio este centralizado na 
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formalização mecanicista das relações sociais em que a divisão do trabalho 
é um imperativo categórico, através do qual se procura justificar a prática 
administrativa dentro dos sistemas sociais organizados. 

 

Portanto, é em função do objetivo predeterminado que se afere esse tipo de 

racionalidade. Na racionalidade funcional, não se examinam as características das ações, mas 

a sua maior ou menor afluência, para alcançar um fim predeterminado independentemente do 

conteúdo que possam ter as ações. 

Simon (1965) enfrenta o tema da racionalidade ao tratar da teoria da decisão, 

explicando que uma boa administração se encontra objetivamente adequada aos seus fins e os 

agentes terão que forçosamente se preocupar de certa maneira com os aspectos racionais da 

escolha, esclarecendo que o processo decisório racional busca obter bons resultados, ainda 

que os meios sejam limitados, o que constitui um critério que servirá como guia na aplicação 

das decisões administrativas.   

Etzioni (1964, p.7) empreendeu uma abordagem sobre racionalidade, ao tratar da 

importância das organizações, enunciando que a sociedade contemporânea atribui um grande 

valor ao racionalismo, à eficiência e à competência. Expõe que a sociedade moderna depende 

muito das organizações, como formas racionais de agrupamento social. 

 

Ao contrário das sociedades anteriores, a sociedade moderna atribui um 
elevado valor moral ao racionalismo, à eficiência e à competência. A 
civilização moderna depende, em grande, parte, das organizações, como as 
formas mais racionais e eficientes que se conhecem de agrupamento social. 
A organização cria um poderoso instrumento social, através da coordenação 
de grande número de ações humanas. 

 

De acordo com Tenório (2004), a racionalidade instrumental ou funcional está 

relacionada ao conceito, também weberiano de autoridade racional – legal, que representa um 

sistema com características burocráticas, a saber: tarefas orientadas por normas escritas; 

sistematização da divisão do trabalho; regras e normas técnicas fixadas para o desempenho do 

cargo; seleção de pessoal feita através do sistema de mérito, etc. 

Etzioni (1964), quando trata da noção de racionalidade instrumental, expõe que o 

racionalismo que se encontra nas organizações, foi alcançado a custo de frustração e alienação 

das pessoas no trabalho, a contribuir para o domínio da sociedade pela organização.  

 Para esse autor, inexiste outro tipo de racionalidade possível nas organizações. No 

entanto, outros teóricos têm desenvolvidos estudos no campo da teoria organizacional, sem, 
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no entanto concordar com a linha de pensamento dominante nas correntes teóricas 

tradicionais fundamentadas pela predominância da razão instrumental.  

Serva (2001) destaca entre esses autores, Stewart Clegg que firma a sua análise da 

racionalidade nas formulações de Weber, extraindo do conceito “modos de racionalidade”, 

como os fatores culturais e institucionais, referentes a cada região, intervêm nas organizações, 

as pressões características do empreendimento capitalista moderno (condições e estratégias 

referentes à lógica do mercado, exigências padronizadas de eficiência, etc.) sobre o 

contingente humano em sua dimensão sócio-cultural. 

Porém, assevera Serva (2001) que autores, como Clegg, não constituem um grande 

número, ainda há prevalência dos autores que abordam a racionalidade no campo da 

administração, excepcionalizando a razão instrumental como única expressão do termo 

racionalidade. 

 

 

2.4 RACIONALIDADE SUBSTANTIVA 

 

Para Guerreiro Ramos (1981, p.23), “a razão é o conceito de qualquer ciência da 

sociedade e das organizações. Ela prescreve como os seres humanos deveriam ordenar a sua 

vida pessoal e social”.  

Por conseguinte, faz uma avaliação crítica à razão moderna a partir dos estudos de 

Hobbes, que definiu a razão “como uma capacidade que o indivíduo adquire pelo esforço e 

que o habilita a nada mais do que fazer o cálculo utilitário de conseqüências”, apresentando-

se com o primeiro a emitir opinião sobre o conceito moderno de razão. 

Observa-se que o autor compreende que a crítica da razão moderna não consiste 

apenas num aprendizado acadêmico sem conseqüência. A idéia é dispor de uma abertura para 

uma nova ciência das organizações. 

A razão é observada com a autoridade de qualquer ciência da sociedade das 

organizações. A grande realização da população ocidental nos últimos séculos, apoiada na 

racionalidade funcional, consistiu em dominar a natureza e aumentar a própria capacidade de 

produção. 
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Aduz Guerreiro Ramos que esse sucesso está a ponto de se transformar numa 

vitória de Pirro20, em decorrência da expansão do mercado, da insegurança psicológica, da 

degradação da qualidade de vida, da poluição, do desperdício, dos recursos do planeta, e no 

que se refere à teoria das organizações, da ausência de opções que possam oferecer aos 

indivíduos oportunidades de participar de relações autogratificantes, apesar de que todas estas 

ponderações contribuirem para a abertura de novos caminhos na procura de novas soluções 

em nível intelectual.  

Hobbes (1979), quanto ao tema relacionado ao conceito de razão, expõe suas 

idéias, extraídas de uma de suas obras o Leviatã, afirmando que o raciocíno representa um 

cálculo de adição e subtração, e a razão nada mais é do que o cálculo das conseqüências dos 

preceitos constituídos para dar significado aos nossos pensamentos. 

No entendimento de Guerreiro Ramos (1989), Hobbes aspirou retirar da razão 

qualquer função normativa no domínio da constituição teórica e da vida humana associada.   

Para esse autor, tem-se a impressão de que o termo racionalidade é empregado por 

leigos, tanto quanto pelos cientistas sociais, considerando que o termo racionalidade é 

aplicado equivocadamente, com conotações que não refletem o conceito de Hobbes. 

A esse procedimento, Guerreiro Ramos (1989, p.3) denominou de “transavaliação 

da razão – levando à conversão do concreto no abstrato, do bom no funcional, e mesmo do 

ético no não-ético – caracteriza o perfil intelectual de escritores que têm tentado legitimar a 

sociedade moderna em bases utilitárias”. 

A idéia de Guerreiro Ramos de que a sociedade se encontra centrada no mercado e 

de que o processo econômico representa uma realidade social contribuíram para que 

considerasse que a racionalidade substantiva, ao contrário da racionalidade instrumental, 

represente a racionalidade inseparável à psique humana, por conservar estreitas afinidades 

com o senso comum a todos os indivíduos, em todos os tempos e em todos os lugares. 

Guerreiro Ramos empreende uma breve análise sobre os pontos de vista de Max 

Weber a respeito da racionalidade. Weber escreveu sobre o mercado como a mais eficiente 

                                                             

20 A “vitória de pirro” é uma expressão que se fundamenta no episódio passado quando o Rei Pirro, de  Epiro 
reuniu seus oficiais no campo de batalha de Asculum, para saudar a vitória das suas tropas contra o        poderoso 
exército romano. Pela enorme perda de oficiais e soldados, o termo "vitória de Pirro" passou a ser utilizado para 
expressar uma conquista em que as perdas do vencedor são tão grandes quanto às do perdedor. 
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configuração para o fomento da capacidade produtiva de uma nação e para a escalada de seu 

processo de formação de capital, focalizando esse assunto sob o ponto de vista da análise 

funcional. 

Weber (1921/2004) descreve essa lógica (da qual a burocracia é uma das 

manifestações) como um complexo heurístico em afinidade com uma forma peculiar de 

sociedade – o capitalismo, ou a moderna sociedade de massa. 

Para Guerreiro Ramos, Max Weber não aceitou a forma como a sociedade fazia a 

reavaliação do significado tradicional de racionalidade, pelo que não se pode lhe atribuir 

qualquer compromisso dogmático com a racionalidade gerada pelo sistema capitalista.  

Nesse oriente, Max Weber expõe que a burocracia encontra-se envolvida em 

funções racionais, numa sociedade capitalista centrada no mercado, e cuja racionalidade é 

funcional e não substantiva, esta última formando elemento essencial do indivíduo. 

Karl Mannheim citado por Guerreiro Ramos (1983, p.38), apoiado em Max 

Weber, recorreu ao adjetivo funcional e substantiva para qualificar ainda mais o conceito e 

ajustá-lo a realidade de nossas épocas, demonstrando que “atos ou elementos são 

funcionalmente racionais quando, articulados ou relacionados com outros atos ou elementos, 

contribuem para que se logre atingir um objetivo predeterminado”. 

Continuando a definição dos conceitos, define racionalidade substantiva como um 

ato de pensamento que revela percepções inteligentes das inter-relações de acontecimentos, 

numa situação determinada. Esse tipo de racionalidade, segundo Mannheim, forma o apoio da 

vida humana ética, responsável. A racionalidade funcional diz respeito a qualquer conduta, 

acontecimento ou objeto, na medida em que este é reconhecido como sendo apenas um meio 

de atingir uma determinada meta. 

Karl Mannheim (1962) observou uma decadência na vida do indivíduo médio, em 

face do desenvolvimento da industrialização, afastando-o de quaisquer possibilidades de 

autonomia e entendimento, considerando a crescente expansão da racionalidade funcional.  

Para esse autor, nas sociedades industriais, são cada vez mais numerosas as 

atividades e situações em que se impõe a racionalidade funcional. Nessas condições, a 

sobrevivência do homem depende de sua capacidade de autoracionalização, ou seja, capaz de 

se organizar mentalmente, de autocontrole moral e físico, considerando as atividades 

funcionalmente racionalizadas. 

Outro aspecto negativo abordado por Karl Mannheim (1962) se refere à exclusão 

dos indivíduos quanto ao poder de decidir, organizar e no que se refere aos meios de produção 
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que se concentram em poucas pessoas, conseqüentemente o indivíduo na organização será 

mero agente passivo do poder e de decisões 

A análise confrontativa, que Karl Mannheim adotou, não recomenda que a 

racionalidade funcional deva ser suprimida do domínio social, mas sim que a ordem social 

verdadeira e saudável não pode ser alcançada, quando o homem médio perde a força 

psicológica que lhe permite tolerar a tensão entre a racionalidade funcional e a substantiva 

Para Guerreiro Ramos (1983), enquanto força ativa da psique humana, a 

racionalidade substantiva capacita o indivíduo a determinar a sua vida moralmente, 

procurando consolidar a satisfação pessoal e satisfação social, como também atingir  a 

autorealização pela materialização de suas potencialidades humanas. 

Guerreiro Ramos, observa que a racionalidade substantiva se pauta com a 

preocupação em garantir a liberdade. Por sua vez, a irracionalidade substantiva é originária de 

impulsos, explosões emotivas, superstições e preconceitos, tornando o indivíduo 

intelectualmente fragilizado. 

Amitai Etzioni, citado por Guerreiro Ramos (1983, p.41) em sua visão do que 

chama de “organizações complexas”, observa os aspectos do comportamento humano, da 

questão do equilíbrio entre os indivíduos e a organização. Para esse autor, a integração do 

indivíduo na organização, em fases adiantadas de cultura social, tende à ser obtida mediante a 

deliberada autoracionalização da conduta, em alto nível de consciência e compreensão, 

recomendando a conciliação do indivíduo ao trabalho, a proporcionar a sua produtividade 

como trabalhador, com a sua independência como ser humano, ou seja: a racionalidade 

funcional com a racionalidade substantiva de seu comportamento, a ética da responsabilidade 

com a ética do valor absoluto ou da convicção. 

 

 

2.5  ÉTICA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

O debate sobre a ética da responsabilidade social está entre os assuntos relevantes 

que envolvem a ação administrativa. Ao longo dos anos, vem se acentuando devido às 

questões globais como a poluição, desemprego, corrupção, política econômica, entre tantas 

outras que abarcam as organizações públicas e privadas. 

Ética, representa a área de conhecimento que trata de determinar e ponderar sobre 

a conduta das pessoas e das organizações. A ética representa a aprovação ou reprovação do 

comportamento observado em relação ao comportamento ideal. Este comportamento é 
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definido por um código de ética por todos aqueles, chefes ou subordinados, que o adotam, sob 

o vínculo de um compromisso de auto dominar os impulsos, preferências, ideologias, no 

sentido de auto relacionarem suas condutas, tornando-a parte funcional da ação administrativa 

(RAMOS, 1983). 

Na análise desse contexto sobre ética, Guerreiro Ramos (1983, p.42) aponta a 

existência de duas éticas: a da responsabilidade social e a da convicção. “A ética da 

responsabilidade corresponde à ação racional referida a fins. Seu critério fundamental é a 

racionalidade funcional. A ética do valor absoluto ou da convicção encontra-se especificada 

em toda ação referida a valores”. 

O tema sobre ética compreende vários aspectos da administração das organizações 

e de suas relações com a sociedade, podendo essa relação refletir entre trabalhadores e a 

organização, a exemplo do inconformismo de assalariados por determinações consideradas 

ilegais ou injustas impostas pela sociedade global, a conduzir descontentamento, baixa 

produtividade, a demonstrar, muitas vezes, a prevalência da ética da convicção, sobre a ética 

da responsabilidade social.  

Partindo dessa exemplificação, entende Guerreiro Ramos que deve haver um 

mínimo de consenso social para que a tensão entre as duas éticas se mantenha num grau que 

possibilite às organizações produzirem segundo as expectativas normais de produtividade e 

eficácia, o que não quer dizer que as duas éticas sejam antagônicas, ao contrário, as duas 

éticas podem ser coerentes na proporção em que as caracterizações e a natureza do trabalho se 

conciliam.  

No entanto, expõe que a harmonia dos valores do indivíduo e da organização não é 

perfeita. Alega que o exercício de cargo, função ou carreira requer autoracionalização da 

conduta do seu ocupante. Por sua vez, o indivíduo está orientado por valores que identificam 

sua ética de convicção, o que poderá conduzir a situações conflitantes e as conseqüências 

dessa tensão podem variar conforme as qualificações estruturais da organização. 

Esse substrato de ambas as abordagens encontra-se inserido no conhecido estudo 

de Amitai Etzioni (A Comparative Analysis of Complex Organizations), citado por Guerreiro 

Ramos (1983, p.43), no sentido de demonstrar como uma organização torna menos 

tormentosa a realização humana no trabalho, trata-se do estudo do “consentimento do tipo 

coercitivo-alienativo que frustra o indivíduo em seus desejos e ideais”  

Para Etzioni (1964), as organizações precisam refletir sobre os padrões estruturais, 

considerados não alienativo se utilizando de informações, procedimentos, metodologia a fim 

de que o problema do equilíbrio entre o indivíduo e a organização seja equacionado, para 
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tanto devendo levar em conta a contribuição da ética da responsabilidade social e da ética da 

convicção. 

Numa organização, tanto os administradores como os empregados estão 

vinculados à chamada ética da responsabilidade social, que se encontra inserida em toda a 

atividade administrativa, pelo compromisso assumido tanto pelos chefes como pelos 

subordinados, resguardando-se, ao indivíduo na organização, o respeito à ética da convicção 

em face da racionalidade substantiva a que todo ser humano tem direito. 

No que se refere à uniformidade das duas éticas, segundo os tipos de organização, 

Etzioni na obra acima apontada, destaca que nas organizações normativas (instituições 

religiosas, partidos e associações políticas, universidades) o grau do consenso é máximo; nas 

organizações utilitárias (empresas industriais, serviços, sindicatos patronais, organizações 

patronais rurais, organizações militares em tempo de paz) demandam conformidade quanto à 

produção e à contribuição dos subordinados. Em regra nessas organizações, a natureza das 

atividades, não permite os indivíduos integrar plenamente os seus próprios valores no 

trabalho. As organizações coercitivas (campos de concentração, prisões, instituições 

correcionais, campos de prisioneiros de guerra, sindicatos coercitivos) apresentam máxima 

tensão entre as duas éticas. 

Assim, Etzioni (1964) em sua obra, emprega o consentimento como apoio para 

uma tipologia das organizações, recorrendo a vários conceitos, entre eles o de poder (a que se 

atribui ao agente a capacidade de conduzir os indivíduos sob sua direção a cumprir as normas 

ou os procedimentos); envolvimento (relacionado na interação das pessoas) alienação 

(caracterizada pelo envolvimento negativo) e compromisso (envolvimento positivo).  

Por sua vez, o renomado autor distingue os tipos de poder na tipologia das relações 

de consentimento, a saber: o poder coercitivo vinculado às sanções físicas; o remunerativo 

referente a recursos, retribuições, pagamentos, salários, comissões, retribuições em espécie; o 

normativo fundamentado em recompensas simbólicas, emprego de líderes, aceitação e 

resposta positiva.  

Nesse contexto, finaliza a tipologia, distinguindo três zonas de envolvimento que 

aperfeiçoariam um continuum: o alienativo  (segue uma direção negativa); moral ( implica em 

orientação positiva de alta intensidade); o calculativo  (envolvimento intermediário que 

implica posição, ora negativa, ora positiva, de baixa intensidade). 

Observa-se, portanto, que a estrutura do consentimento que atribui maior validade 

ou positividade à organização, é a que tenta integrar no trabalho os valores ou as convicções 

dos que o realizam, apesar de que a mais positiva delas nunca se efetivar, de modo absoluto, 
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em nenhuma unidade social, por existir permanente tensão entre as duas éticas, capaz de 

sempre ser reduzida de intensidade, mas nunca efetivamente excluída. 

Por último, convém destacar que a tensão entre as duas éticas pode variar de 

intensidade, dependendo de aspectos singulares de personalidade. Trata-se das pessoas 

inacessíveis à racionalidade funcional da organização. São pessoas que detém uma conduta de 

rebeldia, radicais em face de suas convicções ou valores, a exemplo do militante de partido 

comunista, que hostiliza o estatuto normativo das organizações de um país capitalista. No 

Brasil, exemplo típico corresponde aos escravos africanos, acometidos de “banzo” não se 

ajustavam ao trabalho, o que demonstra intransigência e compromisso com as origens de vida 

conflitantes com as condições de trabalho colonial no Brasil. 

Diante do exposto, vários aspectos foram mencionados que contribuem para o 

conceito de ação administrativa, entre eles merecem ser destacados a racionalidade funcional 

e a ética da responsabilidade social. 

Ao discorrer sobre o conceito de ação social, os tipos de racionalidade e sobre a 

ética da responsabilidade e da convicção, apresenta-se a definição que Guerreiro Ramos 

(1983, p.47) atribui à ação administrativa: “modalidade de ação social, dotada de 

racionalidade funcional, e que supõem estejam os seus agentes, enquanto a exercem, sob a 

vigência predominante da ética da responsabilidade”.  

Explicado-se melhor o significado desse conceito, tem-se que a modalidade de 

ação social, refere-se à definida por Max Weber (1921/2004) de ação racional orientada pelos 

fins, meios e conseqüências secundárias, ponderando racionalmente tanto os meios em relação 

às conseqüências secundárias, como os diferentes fins possíveis entre si, isto é que não age de 

modo afetivo e de modo tradicional. 

Quanto à racionalidade da ação administrativa, Guerreiro Ramos ressalta que a 

razão deve ser percebida como eficácia, operação que surge de um acerto de recursos e meios, 

com o fim de alcançar objetivos predeterminados. 

Para esse autor, a racionalidade funcional não é coerente com a racionalidade 

substantiva, considerando que uma organização pode satisfazer às exigências de uma 

racionalidade funcional e, no entanto, não ser satisfatória à luz de critérios racionais 

transcendentes, alertando que o contrário também não se cogitaria que uma organização seja o 

que jamais poderia ser uma unidade social em que se realize perfeita harmonia entre o 

indivíduo e as condições de trabalho. No futuro, é possível uma organização conciliar 

eficiência com a racionalidade substantiva.  
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Por fim, Guerreiro Ramos esclarece sobre o termo “enquanto a exercem”. 

Referido termo está vinculado ao espaço do homem na organização, em que predomina a ética 

da responsabilidade, razão pela qual a adaptação à organização se efetiva à custa de um 

esforço de autoracionalização da conduta, de autolimitação e autodomínimo do sujeito da 

ação administrativa, sem deixar de lado o espaço da existência, em que predomina a ética da 

convicção ou do valor absoluto. 

 

 

2.6 ALIENAÇÃO 

 

Partindo das considerações sobre a noção conceitual de alienação, Guerreiro 

Ramos (1983) apresenta informações históricas, observadas sob a ótica de Hegel, Marx, até 

avançar sobre a origem dos estudos norte-americanos a respeito do assunto em foco. 

Guerreiro Ramos (1983, p.54) comenta que foi Hegel a primeira pessoa a tratar do 

tema abordando em nível filosófico. Para esse autor, toda a 

 

[...] exteriorização ou objetivação do homem o aliena uma vez que ele 
jamais se pode reconhecer totalmente no outro, alertando que apenas o 
pensamento, o saber, a autoconsciência intelectual pode triunfar sobre a 
alienação [...]  
 

Guerreiro Ramos (1983, p.54) demonstra um contraponto entre Marx e Hegel. 

Marx não concorda com as idéias de Hegel, quanto a não reconhecer como idêntico a 

objetivação e a alienação, por considerar “a alienação modalidade histórica de exteriorização 

humana, que nunca admite solução no pensamento”.     

Os estudos norte-americanos foram desenvolvidos considerando a dinâmica de 

grupo um meio de superar a alienação. Vários fatores contribuíram e ainda contribuem para 

que a alienação no plano da dinâmica do grupo tenha plena validade. Um deles está 

relacionado com as circunstâncias que envolvem o mundo globalizado, conduzindo a um 

respeito mútuo dos povos, diante das várias concepções políticas, que procuram se 

respeitarem uma vez que o emprego de violência sem limite não aproveita a nenhuma das 

partes em causa. 

Outro aspecto relevante sobre a dinâmica dos grupos encontra-se nos sindicatos, 

partidos, na organização dos trabalhadores em grupos de pressão, que concorrem para 

dissolver a ideologia nas relações de trabalho e de classe.  
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O respeito mútuo, a substituição dos conflitos, por concessões e mudanças de toda 

ordem, bem assim a origem associações de classes, entre outros, induzem os Estados, 

independentemente de sua filosofia política, a se tornarem agências promotoras de 

desenvolvimento econômico social, de forma planejada e consciente, com o objetivo de 

qualificar as ações administrativas, para harmonizar as influências políticas multilaterais 

dentro da organização, no sentido de alcançar uma boa produtividade. 

Essas possibilidades são denominadas de: “autoalienação – reificação e privação 

de poder. 

Na autoalienação o indivíduo não se identifica com o trabalho na organização e o 

que pode acontecer em consequência de ser tratado pelos agentes gestores como apenas um 

instrumento que se encontra no desempenho de atividades, cumprindo ordens determinadas, 

em troca de uma remuneração, sem que possa externar suas convicções e suas preferências. O 

seu ajuste ao trabalho vai depender de um grande esforço de autoracionalização de sua 

conduta. 

Nessa hipótese, ocorre o que Etzioni (1964) considera como organizações 

coercitivas, acarretando o consentimento alienativo-coercitivo. Porém, o grande número de 

empresas industriais se classifica como organizações utilitárias, podendo ocorrer 

autoalienação de caráter variável, de acordo com as qualificações e as funções desempenhadas 

pelos trabalhadores que, se de natureza inferior a outras, apresentam mais sensíveis a 

controles remunerativos do que os qualificados que são manipulados por símbolos, prestígio e 

estima. 

Simon (1965), ao ponderar sobre a autoalienação ressalta relevantes problemas 

vinculados às questões éticas nas organizações, relacionados a fatores de baixa produtividade 

e ineficiência das decisões e decorrentes de conflitos éticos. 

Entende que, como a ética da responsabilidade preenche uma área muito grande 

numa organização, a administração de pessoas seria uma administração de autômatos, 

possuindo um grau limitado, dessas pessoas, quanto ao poder de escolha, razão pela qual não 

se reconhecem as relações de trabalho que repugnam os valores dos indivíduos. 
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2.7 REIFICAÇÃO NA TRANSFORMAÇÃO DAS RELAÇÕES NO TRABALHO 

 

Um aspecto de particular relevância é a questão da reificação nas relações do 

trabalho.  

Guerreiro Ramos (1983, p.58) recorreu a Lucien Goldmann, para definir 

reificação. Segundo esse autor, ocorre “quando a organização assume diante do indivíduo o 

aspecto de realidade cega, objetiva.” 

Identifica-se a reificação em organizações estruturadas em conformidade com as 

organizações vistas como máquinas, que tiveram origem na Administração Científica, 

iniciada por Taylor (1990). Essas organizações separavam planejamento de execução nas 

atividades e procuravam a melhor forma de realizar tarefas assim como selecionar, treinar e 

motivar trabalhadores. 

Freqüentemente nomeadas de burocracia por ter atividades rotineiras, repetitivas, 

previsíveis e estáveis, a organização é vista como processos racionais e técnicos. O termo 

racionalmente é utilizado para designar a maneira mais simples de se conseguir delimitar os 

objetivos, com o menor tempo e empenho. Os aspectos humanos são "menosprezados", ou 

seja, há uma tendência para que os trabalhadores, sobretudo em níveis mais baixos da 

hierarquia, trabalhem como se fossem máquinas. 

Outro aspecto relevante está relacionado com o papel dos grupos e o grau de 

consciência dos agentes da ação administrativa. 

Os indivíduos, por pressão e coordenação, mantêm uma coexistência uniforme 

com os seus companheiros de trabalho, resistindo à reificação, exercendo influência sobre as 

decisões e os estatutos que disciplinam as normas internas de uma estrutura organizacional. 

As pressões informais de não sucumbir a reificação tanto pode ser oposta no ambiente interno 

de uma organização, como pode ter origem de relações externas com a sociedade global. 

Quanto mais os empregados participam das decisões, da elaboração do 

planejamento estratégico de suas atividades, mais se libertam da condição objetiva de coisas, 

advertindo que nem sempre o sentimento de “coisa” encontra-se arraigado no empregado. É 

possível que detenha um perfil conformista, que se identifique o máximo com normas, 

diretrizes, decisões e objetivos da organização, o que representa a uma renúncia à conduta 

segundo os critérios de convicção.  

Aspecto relevante, destacado por Guerreiro Ramos (1983),  refere-se à decisão, 

como unidade do processo administrativo. Ressalta o autor que tema basilar, que demanda 

apurada análise, é o que se poderia nomear de modelo coletivo de decisão. 
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Aponta que a cibernética21contribui nas relações não reificadas de trabalho. A 

inclusão do conceito de retroação (feedback) assinala para a reflexão de círculo causal onde A 

age sobre B que em retorno age sobre A. Tal mecanismo permite a autonomia de um sistema 

seja um organismo, uma máquina, um grupo social . 

Assim, no entendimento do autor acima mencionado, o controle retroativo é 

fundamental no processo de elaboração de decisões, que devem ser repassadas por agentes 

que quanto menos alienados mais contém um elemento ético-volitivo condicionante de 

decisões finais. 

No que se refere às decisões e às informações em grupos, Maximiano (2006) 

enfatiza que a informação se torna disponível quando várias pessoas tomam uma decisão. 

Portanto, se uma delas não se encontra envolvida com os fatos, alguma outra pessoa pode ter. 

Quando se tem um problema e se está em grupo existe uma maior possibilidade de resolvê-los 

com um maior número de abordagens, uma vez que pode ser novo para um membro do grupo, 

mas familiar para outro. Quando a discussão é em grupo, ocorre um maior estímulo 

intelectual, fazendo com que as pessoas pensem mais, tornando-se mais criativas do que 

seriam possível numa tomada de decisão individual.  

Essas vantagens, acima referidas, acrescentam a oportunidade de proferir decisões 

com informações de melhor qualidade. Dessa maneira, os agentes da ação administrativa 

devem cercar as pessoas com conhecimentos resultantes de vivências objetivas e subjetivas, 

experiências e perspectivas diferentes de colocar à disposição do grupo, o acesso às 

informações. 

Guerreiro Ramos (1983, p.63) afirma que “a mais grave alienação consiste em não 

ter consciência da alienação”. Tem-se que, quanto mais intenso for o pacto dos grupos com a 

ética da convicção, mais é a resistência à reificação. A superação de uma alienação é começo 

de outra, devendo-se, pois, tentar afastar dos indivíduos a condição passiva nas relações de 

poder e na formulação de decisões. 

Outro aspecto importante, trazido  por Guerreiro Ramos (1983, p.66), diz respeito 

aos perigos da superconformidade. Numa organização, existe um processo contínuo 

envolvendo as relações pessoais, em níveis de hierarquia entre dirigentes e subordinados, 

onde se repassam informações, emissão de novas ordens, seja para corrigir os desajustes, seja 

                                                             

21 Método que fornece uma medida das relações e reações humanas inseridas no âmbito social. 
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para inclusão de novos projetos, podendo resultar mudanças que implicam numa 

reorganização, a conduzir possíveis crises internas. 

A problemática existe, quando a organização, ainda que as informações tenham 

entrado no feedaback, permanece rígida, cega para as situações divergentes, cega para fatos 

que deveriam ser observados preventivamente, cegos para o descontentamento dos agentes 

internos. Se o comportamento dos dirigentes for rígido, dificilmente as situações, em 

dificuldades, poderão ter soluções plausíveis. Se ao contrário, houver flexibilidade, existirá 

grande chance de superação dos problemas, ainda que a longo prazo, dependendo das 

dificuldades a serem superadas. 

Outra questão que se propõe para análise é a “revolução silenciosa”, apontada por 

Guerreiro Ramos como conflitos dos subordinados com os dirigentes, a refletir em 

comportamento negativo, que pode distorcer, sonegar, ocultar informações, deliberadamente, 

representando uma conspiração tácita, que culmina por atingir os resultados esperados pela 

organização. 

Os dirigentes podem adotar medidas coercitivas para conter, modificar ou afastar 

as causas que conduzem a esse comportamento das pessoas, mas nem sempre conseguem, 

talvez tenham que repensar na estrutura autoritária, no sentido de rever o papel dos dirigentes 

que contribui para o que Argyris, citado por Guerreiro Ramos (1983, p.67) denomina de 

pseudo-eficiência da organização. 

Merton (1949/1970) focaliza a superconformidade sob o prisma da aceitabilidade 

pelos indivíduos, encontrada nas burocracias, por meio de vários processos, como a lealdade e 

devoção absoluta dos regulamentos, dificuldade de adaptação por aqueles que formularam as 

regras gerais, gerando eficiência ou ineficiência em situações específicas, o que pode conduzir 

a vícios de informações nas organizações, levando a constituir resistências às mudanças ao 

imobilismo. 

Quando o autoritarismo das relações pessoais num ambiente de trabalho conduz as 

atividades da organização a um pseudo-eficiência, leva a super-conformidade por parte dos 

trabalhadores, que diante da direção concordam com os procedimentos, instrumentos de 

trabalho, mas não demonstram suas opiniões, nem seus descontentamentos, desvirtuando a 

realidade para os agentes executivos, que não percebem que se encontram diante de um 

ambiente em que predomina a falsidade. 

Da análise acima exposta, cabe a organização desenvolver, com aqueles que a 

constituem, o espírito do compromisso, da lealdade e de solidariedade com os seus interesses, 

a fim de que se possa anular o inconformismo dos grupos. Para tanto, deve ser inserido na 
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mente dos que fazem a administração o espírito de “sensibilidade” ou de flexibilidade 

organizacional, qual seja: reconhecer o caráter criador da tensão entre a ética da 

responsabilidade e a ética da convicção, considerando que a organização incide numa 

estrutura social que pode se amoldar, cujos objetivos e finalidades não se encontram situados 

de uma vez por todas, podendo mudar se o exigem as relações internas ou externas.   

 

 

2.8 ALIENAÇÃO E PODER 

 

Os indivíduos alienados são invadidos por uma monotonia que inibe suas 

características pessoais, privando-os de meios de decisão sem que possam deliberar sobre o 

que de fato almejam, numa total ausência de poder. Poder sugerir, poder modificar, poder 

controlar, poder planejar, enfim poder influenciar em decisões na organização em que se 

trabalha. 

Essa questão de poder é muito importante, pois afeta o comportamento do grupo, 

do indivíduo ou dos outros. Para Weber (1921/2004), “poder significa toda probabilidade de 

impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o 

fundamento dessa probabilidade”.  

A desalienação depende do processo decisório quanto a garantir aos agentes da 

ação administrativa a capacidade de exercer influência na organização de modo consciente e 

premeditado, levando-a a produzir com dinamismo. 

Observamos duas características relevantes nesse processo: a influência e a 

capacidade do agente na ação administrativa. A influência consiste na habilidade para afetar 

as decisões e ações de outros. É influente um indivíduo que consegue modificar o 

comportamento dos outros sem utilizar forma de coerção física. 

Quanto à capacidade mencionada por Guerreiro Ramos (1983), está relacionada à 

legitimidade, à condição, real, válida, decorrente de lei, princípio ou fonte de autorização. À 

luz dos princípios de legitimidade, Weber (1921/2004, p.141) distinguiu três tipos puros de 

dominação legítima: 

 

• A autoridade racional-legal repousa sobre a crença na legalidade dos 

regulamentos e no direito dos que receberam autoridade, em conformidade 

com a lei, para emitir ordens; 
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• A autoridade tradicional baseia-se na crença estabelecida da santidade de 

tradições imemoriais e na legitimidade do status dos que exercem 

autoridade apoiados por elas; 

• A autoridade carismática funda-se na devoção à santidade específica e 

excepcional, no heroísmo ou caráter exemplar de um indivíduo, e nas 

normas reveladas ou ordenadas por ele. 

 

Assim, Weber remete a legitimidade para o plano da dominação, por se encontrar 

vinculada à presença ativa de um indivíduo determinando diligentemente em outros, o que 

não quer dizer especificamente que deva existir um grupo de pessoas associadas, mas 

contanto que exista uma ou duas pessoas. 

 

 

2.9 DOMINAÇÃO 

 

Weber (1921/2004, p.33) conceitua: 

 

[...] poder como sendo toda a probabilidade de impor a própria vontade 
numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento 
dessa probabilidade; dominação probabilidade de encontrar obediência a 
uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis 
e disciplina “probabilidade de encontrar obediência pronta, automática e 
esquemática a uma ordem, entre uma pluralidade indicável de pessoas, em 
virtude de atividades treinadas. (grifo nosso). 

 

Fazendo acréscimo na interpretação dos conceitos de poder e dominação, o autor 

desenvolve uma análise sobre o poder, afirmando que sociologicamente é amorfo, quanto à 

possibilidade de qualquer pessoa impor a outra, a sua vontade em determinada situação. Em 

sua explicação afirma, ainda, que o conceito sociológico de dominação significa a perspectiva 

de obediência a uma ordem. Já o conceito de disciplina é observado pelo autor como a 

obediência em massa, sem crítica, nem resistência. 

Ao discorrer sobre dominação, Weber torna mais claro o conceito, ressaltando que 

a dominação pode basear-se em vários tipos de submissão. Assim, ao analisá-la,  ressalta a 

natureza dos motivos que determina o grau de dominação.  
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  Figura 1: Natureza dos motivos que determinam o grau de dominação 

 
LEGITIMIDADE 

   Fonte : adaptado de Weber (1921/2004). 

       

Conforme dispõe Weber (1921/2004), no dia-a-dia, as relações expostas, figura 

acima mencionada, são subjugadas pelo costume ou pelos interesses materiais e racionais 

referentes fins, só que não são suficientes para constituírem elementos de dominação, nem 

mesmo os motivos unicamente afetivos ou racionais referentes a valores, devendo juntar-se a 

esses fatores outro elemento, denominado legitimidade. 

As classes de dominação serão diferenciadas de conformidade com as pretensões 

típicas de legitimidade, ou seja: o tipo de obediência, do quadro administrativo, o tipo de 

dominação e os seus efeitos, vão servir de distinção para o tipo de  legitimidade.     

Partindo dessas considerações, Weber destaca que nem toda relação convencional 

ou jurídica constitui tipo de dominação, a exemplo, cita o caso do trabalhador de sua 

pretensão salarial, seria “senhor do empregador” quando este deixa de pagar a remuneração, 

culminando por exigir ação judicial, para receber o que lhe é devido. Não se trata de 

dominação, mas um direito de agir para buscar o que lhe é devido por execução judicial. 

Porém, a dominação pode surgir em decorrência do contrato de trabalho, 

formalmente livre. Nesse caso, há dominação do patrão sobre o trabalhador, ou quando se 

trata de exercer um cargo público, encontra-se presente a relação de dominação. 

Também, considera como motivo  para não ser avaliado como dominação, quando 

a obediência de um indivíduo ou de um grupo está caracterizada pela conveniência, questão 

de oportunidade, interesse material ou por receio a qualquer situação que conduza ao 

desamparo.  
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Weber (1921/2004), como já mencionado anteriormente, classifica os tipos puros 

de dominação como sendo de caráter racional, tradicional e carismático. 

No caráter racional, observa-se a predominância de estatutos, a ordem é 

legalmente instituída. No caso da dominação tradicional, a pessoa do senhor se exterioriza na 

crença cotidiana, nas tradições sagradas às quais as pessoas obedecem em virtude da tradição. 

Em se tratando de caráter carismático, baseada na veneração do poder heróico, das 

determinações de um líder, que se obedece em função do carisma. 

 

 

2.9.1 A ação administrativa e a dominação legal 

 

Segundo Weber (1921/2004), a dominação legal se encontra estruturada a partir de 

três idéias agrupadas entre si. A primeira delas está relacionada com o direito, que por 

compromisso ou convicção pode ser estabelecido de modo racional referente a fins ou 

racional referente a valores, no sentido de ser respeitado pelos indivíduos, membro de 

associações ou por outros grupos de pessoas. 

Por segundo, aborda esse autor que todo direito representa regras abstratas, 

elaboradas com fins específicos e que compete ao juiz a aplicação dessas normas ao caso 

particular, quando acionado para tal, e à administração cuidar dos interesses racionais dos 

indivíduos e das associações, de acordo com a legalidade das normas jurídicas.  

Por terceiro, não só o superior determina, manda, como também se encontra 

vinculado a uma ordem impessoal que orienta às suas disposições, considerando que uma 

organização se encontra constituída de normas, instruções e procedimentos que devem ser 

obedecidos tanto por aqueles que ocupam cargo hierarquicamente superior, quanto por 

aqueles que se encontram em ordem decrescente de funções. 

Apresenta, ainda, três categorias da dominação legal que no conjunto se denomina 

de “autoridade institucional”, encontrada nas grandes organizações. As características dessas 

categorias  são determinadas pelo exercício de atividades obrigatórias, contínuas, distribuídas 

por competência e com atribuição de poderes de mando, mas com limitação coercitiva. 

Compõe ainda, na qualidade de categoria de dominação legal, o princípio da 

hierarquia oficial. No âmbito interno das organizações, existem instâncias fixas de controle e 

supervisão, preceitos de natureza técnica e normas, em que as determinações, em regra são 

por escrito, face do princípio da documentação.   
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Para Weber (1921/2004, p.148), o tipo mais puro de dominação legal, “é aquele 

que se exerce por meio de um quadro administrativo burocrático”, representado por 

funcionários, ocupantes de cargos de carreira, por nomeação, por contrato, selecionados 

mediante prova e certificação de diploma e títulos, remunerados com salários fixos, com 

vários direitos, entre eles, a aposentadoria, submetidos à promoção, por tempo de serviço ou 

eficiência, dependendo dos critérios inerentes a cada organização, também são submetidos à 

disciplina e ao controle do exercício de suas atividades, podendo ser demitidos (empresas 

privadas) ou exonerados (organizações públicas).  

O caráter fundamental da administração burocrática consiste na dominação em 

virtude do conhecimento profissional, a caracterizar o seu aspecto racional. Esse 

conhecimento é adquirido pela prática contínua de tarefas, por meio de documentação, 

procedimentos e instruções de trabalho, conduzindo ao fortalecimento da burocracia. 

 

 

2.9.2 Dominação tradicional 

 

Weber (1921/2004) reconhece que numa dominação tradicional a presença do 

“senhor” é determinante, pois se encontra baseada na crença, na santidade de ordens e 

poderes. Portanto, a ele se obedece em virtude da tradição. 

As características do ambiente, em que se impõe a dominação tradicional, são 

diferentes daquelas inerentes à dominação legal, pois o dominador não é um superior, mas um 

“senhor” pessoal; seu quadro administrativo não é formado por funcionários, mas por pessoas 

que se dispõem a servir e os dominados, geralmente, são “companheiros”ou súditos”. A 

relação entre o “senhor”e os “súditos”correspondem a um dever de fidelidade pessoal e não 

de dever para com a instituição, uma vez que não se submete a normas mas à pessoa indicada 

pela tradição que determina o conteúdo das ordens e que, se contrariadas, podem estremecer o 

estado habitual do “senhor”. 

Geralmente, as pessoas que se encontram envolvidas num ambiente tradicional são 

indivíduos ligados ao “senhor”, por piedade, membros do clã, escravos, funcionários 

domésticos, colonos, entre outros. 

Observa-se, portanto, que não existe uma competência no molde da dominação 

legal, mas sim concorrência entre os encargos e responsabilidades atribuídos pelo senhor, a 

seu arbítrio que culmina se prolongando indefinidamente. Verifica-se, ainda, que inexistem 

instâncias para atender às reclamações, uma vez que a decisão final de uma queixa sempre 
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cabe ao “senhor”, ou a outra pessoa, por delegação deste, ou será analisada conforme a 

tradição. 

Com respeito aos tipos primários de dominação tradicional, Max Weber apresenta 

a gerontocracia22 e o patriarcalismo23 primário, considerados pela inexistência de um quadro 

administrativo pessoal do “senhor”, ou seja: o perfil determinante é que o poder, tanto de um 

tipo como do outro, se pautam pela idéia dos dominados. Portanto, no interesse destes é que a 

dominação é exercida sem que haja apropriação livre desse direito por parte do “Senhor”. 

Weber (1921/2004) descreve outro tipo de dominação chamada estamental, que 

demonstra poderes de mando específicos. Na dominação estamental, haverá ininterruptamente 

uma restrição de escolha do quadro administrativo pelo senhor, que se apropria dos cargos, 

dos poderes de mando, por parte de cada membro individual do quadro administrativo e por 

meios materiais de administração. O custo da administração, nesse tipo de dominação, fica a 

expensas do detentor estamental, ou seja, daquele que detém os poderes de mando. 

A dominação patrimonial estamental difere da dominação patrimonial pura. Nesta, 

há separação total entre os administradores e os meios de administração e, no patrimonialismo 

estamental, a situação é inversa: o administrador detém todos os poderes de mando e direitos 

senhoriais econômicos. 

Portanto, a dominação tradicional tem por hábito agir sobre as formas da gestão 

econômica, bem assim sob a convicção das idéias tradicionais, exercendo forte influência 

sobre a dominação gerontocrática e a puramente patriarcal, que dependem para manter a 

própria legitimidade, a observância da tradição. 

 

 

2.9.3 Dominação carismática 

 

Weber (1921/2004) reserva esse termo para os indivíduos portadores de dons 

específicos, em virtude dos quais se atribui a uma pessoa qualidades sobrenaturais. Weber 

distinguiu dois tipos de carisma: o individual, que resulta de qualidades inerentes ao 

indivíduo; e o que provém do exercício de um cargo ou do desempenho de uma função social 

e impregna o indivíduo de natureza sagrada. 
                                                             

22 Gerontocracia – situação em que havendo alguma denominação dentro da associação, esta é exercida pelos 
mais velhos. Geralmente é encontrada em associações que não são primordialmente econômicas ou familiares. 
23 Patriarcalismo  - situação em que, dentro de uma associação (doméstica), muitas vezes primordialmente 
econômica e familiar, a dominação é exercida por um indivíduo determinado (normalmente) Segundo regras 
fixas de sucessão. 
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No entendimento de Weber (1921/2004), o sucesso do líder carismático encontra-

se nas suas qualidades pessoais e à obediência às ordens por ele emanadas. Demonstra que  o 

domínio do carismático é o contrário do burocrático, porque este se encontra vinculado às 

regras. Por sua vez, o carismático é avesso da racionalidade, rejeitando todo lucro e toda 

organização. Opõe-se, ainda, à dominação tradicional, que está ligada aos antecedentes, e, 

nesse sentido, também é guiada por regras. A carismática destitui os fatos passados, agindo 

revolucionariamente. 

Discorrendo sobre a dominação carismática, aponta Weber que o quadro 

administrativo do senhor carismático não é um grupo de funcionários profissionais, nem são 

escolhidos por critérios de dependência doméstica ou pessoal, mas apenas por qualidades 

carismáticas. Eles reconhecem a validade do carisma em virtude de provas (milagres) 

veneração de heróis, confiança no líder. 

Tal reconhecimento, continua Weber em sua exposição, não quer dizer 

legitimidade, o que ocorre é que as pessoas reconhecem livremente essa vocação e as provas. 

Quanto à legitimidade ela está vinculada a “regras”, para as quais existe uma tradição e o 

caráter é eminentemente pessoal. Cuidam-se das hipóteses em que a legitimidade do portador 

de carisma pode acontecer por revelação (oráculo, sorteio, juízo de Deus) ou por designação 

do sucessor pelo portador anterior do carisma e reconhecimento pela comunidade. 

Weber (1921/2004) ressalta, ainda, o cuidado que se deve ter para não confundir a 

indicação daquele que venha suceder pelo quadro administrativo carismaticamente 

qualificado, com o processo de eleição ou proposta eleitoral. A recomendação do sucessor 

está vinculada a determinados deveres, de uma designação justa, ou seja, do autêntico 

possuidor de carisma.  

Nesse oriente, cumpre salientar o conceito de carisma puro: 

 

 Constitui, onde existe, uma “vocação”, no sentido enfático da palavra: 
como “missão” ou “tarefa” íntima. Despreza e condena, no tipo puro, o 
aproveitamento econômico dos dons abençoados como fonte de renda – o 
que, no entanto, é mais um ideal do que uma realidade (WEBER, 
1921/2004, p. 159). 

 

Outra questão que deve ser observada com referência ao carisma, em sua forma 

genuína, trata-se da rotinização. Conforme foi exposto, a dominação carismática é 

eminentemente de caráter extra cotidiano pessoal, vinculada, assentada em atributos pessoais 

e à prova destes. Se essa situação de transitoriedade tornar-se permanente, haverá uma 

mudança em seu caráter originário para a tradicionalização ou racionalização. 
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Segundo Weber (1921/2004), essa modificação pode ocorrer pelo interesse ideal e 

o material do quadro administrativo, bem assim dos adeptos da continuação da comunidade. 

Esses interesses tornam-se constantes quando desaparece a pessoa portadora do carisma, 

podendo, ainda, surgir a sucessão, por escolha nova de uma pessoa qualificada, por revelação 

(oráculo, sorteio,) e por designação, neste caso persistirá a comunidade carismática.  

O fato é que com a rotinização, expõe Weber (1921/2004), a associação de 

dominação carismática culmina em duas formas de dominação cotidiana: patrimonial 

(estamental) ou burocrática. O que impulsiona a rotinização do carisma é o esforço em 

legitimar atitudes de comando e as conveniências econômicas para os adeptos do “senhor”. 

Das explanações realizadas, alguns enfoques sobre o conceito de ação 

administrativa devem ser destacados. Trata-se de um tipo de ação social a que Weber 

denomina de “racional com relação a fins”, portanto orientada por ações de outros, em assim 

sendo, o sentido da ação não é observado isoladamente, encontra-se relacionado a 

circunstâncias, elementos e condutas de terceiros. A razão deve ser percebida como eficácia, 

operação que resulta de um acerto de recursos e meios, como a finalidade de alcançar os 

objetivos predeterminados. 

Ela é exercida de forma contínua, no entanto, é possível vivenciar situações 

imprevistas, que tanto podem representar mudanças ou inovações. O caráter da ação 

administrativa é essencialmente racional, combinada com ações produtivas utilizando-se 

meios e recursos, no sentido de atingir, com eficácia, objetivos predeterminados.  

Os conceitos, examinados neste capítulo, são relevantes, na medida em que 

esclarece a distinção entre as racionalidades instrumental e substantiva. Guerreiro Ramos 

(1983) sustenta que a racionalidade substantiva encontra-se na psique humana, em sendo 

assim deve ser avaliada tanto para a ordenação da vida social, como para o conceito de ciência 

social em geral, materializando-se em ações, em que o julgamento ético se faz presente como 

marco para esse ordenamento. 

Outro aspecto relevante na ação administrativa encontra-se relacionado com a 

ética da responsabilidade social e a da convicção. Um mínimo de consenso social deve existir 

para que a tensão das duas éticas possa ser mantida numa organização, de forma que possam 

produzir com eficácia. O que se deve, em princípio, levar em conta numa organização é o 

equilíbrio entre o indivíduo e a organização no sentido de que devem ser equacionados e 

respeitadas as duas éticas, uma vez que antes de se antagonizarem, podem ser conciliadas a 

depender das caracterizações e da natureza do trabalho. 
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Acerca da questão da alienação, observa-se que a identificação do indivíduo com o 

trabalho decorre do tratamento que lhe é atribuído, a ser tratado como uma espécie de 

instrumento no desempenho das atividades organizacionais, esta, geralmente de natureza 

coercitiva. Essa alienação ou auto alienação, pode se entremostrar de caráter variável, vai 

depender das qualificações e as funções desempenhadas pelos trabalhadores. 

Outro ponto abordado trata-se da reificação, ou seja, quando os indivíduos são 

tratados como “coisas”. Esse perfil pode ser afastado pela união, coordenação, pressão e 

também pela conformidade. 

Nas primeiras hipóteses, quanto mais participam de decisões e dos estatutos que 

disciplinam as normas internas de uma estrutura organizacional, mas tende a se afastarem do 

espírito da reificação. É possível que o trabalhador se deixe influenciar totalmente pelas 

diretrizes traçadas pela organização, comumente, quando isto acontece, tem ele a feição de 

uma pessoa conformista.   

Segundo a definição já dada de ação administrativa, esta é dotada de racionalidade 

funcional em que atos ou elementos se entremostram como funcionalmente racionais quando 

articulados com outros atos ou elementos, no sentido de se atingir objetivos predeterminados. 

Para se atingir tais objetivos, faz-se necessário que se coloque em prática 

determinadas decisões.  Estas, por sua vez, devem ser cumpridas por um grupo definido de 

pessoas que executarão as ordens concretas. Essa submissão faz parte da relação autêntica da 

dominação. Esses indivíduos podem estar vinculados à obediência por costume ou de modo 

puramente afetivo, ou por interesses materiais e racionais, referentes a fins ou a valores, a 

depender do tipo de vinculação que possa existir entre os subordinados e os superiores, o que 

vai determinar o tipo de dominação. 

Atualmente, as organizações devem despertar para a sensibilidade não só das 

pressões externas, mas para o convívio interno com os indivíduos que as integram. As 

organizações não são estáticas, ao contrário são adaptativas, uma vez que os seus objetivos 

podem ser alterados a depender das situações que se deparem no dia a dia. Neste caso, deve 

ser aplicado o entendimento da cibernética, em que a informação constitui mecanismo 

fundamental no processo organizativo. 

Em resumo, a ação administrativa representa a capacidade dos agentes atuarem 

numa visão ética, com critérios próprios, voltados para a consecução dos objetivos que 

pretendem alcançar, numa organização, ao tempo em que possam agir com a opção de uma 

existência de natureza substantiva, é o que se pretende de uma ação administrativa, numa 

sociedade ditada pela conveniência do mercado. 



 

CAPÍTULO 3 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. 

Exploratória porque não se verificou a existência de 

estudos que abordem o gerenciamento das práticas 

administrativas à luz de uma abordagem organizacional, 

com o ponto de vista pelo qual a pesquisa teve a intenção 

de abordá-lo. Descritiva, porque visa descrever 

percepções, expectativas e sugestões dos gestores das 

varas comuns acerca da razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo apresenta a estratégia metodológica utilizada na pesquisa, na qual se 

expõe o tipo de estudo e os procedimentos para realizá-lo, descrevendo de forma simples, a 

fim de que o leitor tenha facilidade de entender os objetivos propostos neste trabalho 

A problemática delineada na presente pesquisa demandou uma abordagem 

qualitativa, tanto no que se refere aos seus objetivos como em seus procedimentos de coleta 

de dados e análise de resultados. 

De acordo com Richardson (1999, p.90) “a pesquisa qualitativa pode ser 

caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentados pelos entrevistados”. 

Enquanto estudo qualitativo, este trabalho se compõe de um estudo de caso, pois 

foram levantados e analisados dados sobre as ações dos gestores nos processos 

organizacionais de três varas comuns, situadas no fórum da Justiça Federal em João Pessoa, 

capital da Paraíba, com o objetivo de desvendar a sua lógica interna, ou seja, revelar os tipos 

de ações predominantes e como elas se concretizam nos atos administrativos dos gestores que 

a compõem: 

Segundo Yin (1989, p.23) o estudo de caso se apresenta como:  

 

Uma maneira de empreender pesquisa empírica que examina 
fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, em 
situações em que os limites entre o fenômeno e o contexto não está 
claramente estabelecida, utilizando-se variadas fontes de evidência. 
  

O estudo de caso demonstra características relevantes, na presente pesquisa, uma 

vez que o objetivo deste estudo consistiu em analisar o gerenciamento das varas, identificando 

como os gestores procuram solucionar a problemática do tempo da prestação jurisdicional, a 

partir de ações administrativas. 

Esse método de pesquisa permite investigar um fenômeno contemporâneo dentro 

do seu contexto real. O estudo de caso possibilita investigar as características de fenômenos 

do cotidiano – tais como o ciclo de vida individual e processos gerenciais organizacionais no 

âmbito geral (YIN, 2005). 

O estudo de caso procura responder como e por que certos fenômenos acontecem 

dentro do contexto de vida real. Esse estudo tem por finalidade estabelecer “investiga um 
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fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. (YIN, 2005, p.3)  

 

 

 

3.1 UNIVERSO E AMOSTRA  

 

O universo da pesquisa de campo foi o corpo gerencial das três varas comuns 

sediadas no município de João Pessoa, incluindo Juízes e Diretores, perfazendo um total de 

seis gestores. A amostra foi assim definida, uma vez que a esses agentes lhes competem o 

gerenciamento das varas comuns, sendo que, dos oito juízes dessas varas, foram entrevistados 

quatro juízes, e dos três diretores, apenas dois, uma vez que a terceira vara é dirigida pela 

pesquisante que se abstraiu de participar da pesquisa, em face do entendimento da 

inexistência da neutralidade científica (VERGARA, 2007, p. 62).     

 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

A técnica de coleta de dados, utilizada na pesquisa, foi por meio de entrevista, que, 

de acordo com Richardson (1999, p.207) consiste num “modelo de comunicação no qual 

determinada informação é transmitida de uma pessoa A a  pessoa B”. 

No que se referem às entrevistas, estas são classificadas em entrevista estruturada e 

não estruturada. A entrevista estruturada é construída com perguntas e respostas pré-

formuladas, habitualmente conhecida por questionário. A entrevista não estruturada tem por 

objetivo alcançar nas respostas dos entrevistados os aspectos mais importantes de um 

determinado problema, ou seja, as descrições de uma situação em estudo; nesse caso, utiliza-

se uma conversação guiada (RICHARDSON, 1999, p. 208). 

De início, convém ressaltar que foi empregado, de comum acordo, o uso de 

gravadores e as falas foram transcritas integralmente, trazendo-se para a análise apenas 

fragmentos das respostas às perguntas formuladas, de acordo com os quadros de análise, 

abaixo discriminados.  
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Nas entrevistas com os gestores, foi utilizado o modelo de entrevista estruturada, a 

fim de que se pudesse ponderar as respostas obtidas, sistematizar as opiniões em relação aos 

tipos de informações reunidas, analisando essas idéias e essas informações de modo que se 

pudesse lidar com as discrepâncias entre o que se pretende alcançar com o presente estudo, e, 

também, na possibilidade de se obter mais dados e compreender o contexto dos entrevistados 

na forma como percebem o problema objeto de pesquisa.  

As entrevistas foram conduzidas de forma espontânea, adotando-se um caráter de 

conversa informal, guiando-se por um questionário exploratório, sobre os fatos relacionados à 

morosidade processual, solicitando-se aos gestores que apontassem sugestões para solução do 

problema objeto de pesquisa, além de que demonstrassem outras fontes de evidências sobre 

tais fatos. 

Os entrevistados não foram apenas respondentes. Eles se apresentaram como 

informantes-chaves, fornecendo percepções e interpretações sobre o assunto, deixaram 

entrever a realidade social das práticas administrativas nas varas (YIN, 2005, p. 117). 

Para facilitar o entendimento, os dados colhidos serão classificados de acordo com 

os conceitos de Guerreiro Ramos, no que se referem ao fato administrativo e a ação 

administrativa. Assim, cada conceito dos elementos do fato e da ação administrativa 

demonstrará os processos organizacionais no cotidiano de cada vara. 

As questões postas, e as informações colhidas dos entrevistados, estão 

concentradas em dois blocos assim distribuídos: Num primeiro momento, buscou-se encontrar 

os elementos aestruturais, estruturais e estruturantes que constituem o fato administrativo, 

como a força do trabalho, as atitudes individuais, a estrutura organizacional interna, as 

decisões, comunicação e tempo. 

No âmbito da ação administrativa, foram analisadas as atividades práticas dos 

gestores, na condução das varas, apontando para o compromisso e a ética da responsabilidade. 

O quadro, a seguir proposto, será uma peça permanente da análise dos dados e 

encontra-se ancorado nas doutrinas de Guerreiro Ramos e Max Weber, citadas na 

fundamentação teórica e se direciona para expor, em termos operacionais, as fontes 

exploradas para o levantamento de dados, referentes a cada um dos elementos constitutivos 

destacados nas entrevistas. 
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   Quadro 1 – Quadro de Análise 

FATO 

ADMINISTRATIVO 

RACIONALIDADE 

FUNCIONAL 

RACIONALIDADE 

SUBSTANTIVA 

Força do trabalho Fins / Desempenho Autonomia / Motivação 

Estrutura das varas Hierarquia/Competência Ética/Entendimento 

Decisão Intervenção/Resultados Articulação/eficácia 

     Fonte: adaptado de Guerreiro Ramos (1983) 

 

A utilização das idéias de Guerreiro Ramos e de Max Weber constituem as bases 

desse estudo, visualizando o fenômeno abordado na presente pesquisa. 

Na concepção de Guerreiro Ramos (1983, p.7), “o fato administrativo está em 

permanente atualização, por força do desempenho consciente e ininterrupto dos agentes que 

constituem dele elemento capital”. 

Para esse autor, os elementos do fato administrativo condicionam as ações dos 

agentes e uma organização encontra-se em permanente estruturação a depender de pessoas 

escalonadas em diferentes níveis de decisões, que por sua vez são compelidas a integrar 

diversas espécies de conhecimentos e informações pertinentes com os diversos elementos da 

situação administrativa. 

O segundo ponto a ressaltar no recurso da teoria de Guerreiro Ramos, no estudo do 

presente caso, é a utilização de suas idéias quanto à ação administrativa, especificamente no 

que se relaciona a racionalidade funcional e a ética da responsabilidade, que se distinguem 

respectivamente da racionalidade substantiva e da ética do valor absoluto ou das convicções, 

como restou demonstrado no capítulo II. 

Enquanto gestores das varas, nas respostas e informações prestadas, nas 

entrevistas, restaram evidenciados traços dessas racionalidades, bem assim da ética da 

responsabilidade e da convicção. 

Os juízes e diretores, na qualidade de dirigentes principais das varas, representam 

os maiores responsáveis no estabelecimento de diretrizes e na coordenação dos recursos 

internos dessas varas, tudo de acordo com as estratégias por eles organizadas. Encontram-se 

bem situados quanto às atividades desenvolvidas, tornando-os controladores desses 

segmentos, de acordo com as normas e os regulamentos internos. Em nível de hierarquia 

inferior, os diretores das varas, também demonstraram iniciativas autônomas e relevantes nas 

práticas administrativas. 



 

CAPÍTULO 4 
 

Entrevistas, análise e tratamento dos dados da 

realidade investigada. 
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4 ENTREVISTAS E ANÁLISES  

 

A apresentação da análise será realizada, demonstrando-se os resultados das 

entrevistas com os gestores das varas, evidenciando-se os pontos convergentes e divergentes 

das respostas dos membros da instituição, no sentido de revelar as afirmativas e as deduções 

observadas nas entrevistas, em alguns momentos com reproduções de fragmentos, em seus 

termos originais, das falas dos atores, divulgando suas experiências e práticas vivenciadas, 

quanto a superar o grande problema da morosidade processual.  

Ao analisar as respostas dos entrevistados, busca-se conferir como se entremostra 

o gerenciamento das varas comuns em função do tempo da prestação jurisdicional, para, 

então, apontar os pontos comuns que vão diagnosticar as características dos elementos fato 

administrativo e da ação administrativa formados por Guerreiro Ramos. 

Dessa forma, por meio das respostas dos agentes que administram as varas, espera-

se compreender a natureza do fato administrativo e da ação administrativa no cotidiano dos 

gestores fazendo-se um confronto com os quadros de análises, no sentido de evidenciar as 

ações dos gestores.  

A fim de manter o anonimato dos entrevistados, doravante serão chamados de: 

Entrevistado I – JUIZ – Vara “a”; Entrevistado II – JUIZ – Vara “a”; Entrevistado III- Diretor 

– Vara “a”; Entrevistado IV – JUIZ – Vara “b”; Entrevistado V – Diretor - Vara “b” e 

Entrevistado VI – JUIZ- Vara “c”. 

A seguir, apresenta-se, por meio de quadros, o detalhamento da análise de cada 

elemento do fato administrativo encontrado nas respostas dos entrevistados, ao tempo em que 

se demonstram as ações administrativas encontradas no gerenciamento das varas, 

condicionantes do fato administrativo. 
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4.1 ELEMENTO AESTRUTURAL DO FATO ADMINISTRATIVO 

Quadro 2 - Caracterização do elemento aestrutural 

Fato Administrativo - força do trabalho 

Denominação Descrição Características 

Descrição das 

Características 

 

 

As pessoas nas 

Varas comuns 

 

 

 

 

 

 

Constituem o capital 
humano com suas 
diferenças, aptidões e 
características de 
personalidade 

 

 

Fadiga no Trabalho  

e incorporação de 
vantagens 

 

 

 

 

 

 

 

Alocação de pessoas        

No trabalho 

 

 

 

 

 

Capacitação 

 

 

 

 

 

Tempo de serviço na 
instituição a contribuir para 
o cansaço.  

A incorporação de todas as 
vantagens pecuniárias 
conduz ao desinteresse nas 
atividades laborais 

 

 

Orientação e 
direcionamento das 
potencialidades de acordo 
com o perfil dos servidores.  

 

 

Iniciativa da Instituição em 
oferecer diversos cursos e 
auto interesse do servidor 
em se capacitar 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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ENTENDIMENTO DOS GESTORES SOBRE O SERVIDOR E SUAS PRÁTICAS LABORAIS 

 

 

ENTREVISTADO I – JUIZ –Vara “a” 

 

“Bem verdade que a Justiça Federal pode levantar as mãos para o céu, porque os servidores da 

justiça, de um modo geral, quase absoluto, são pessoas de altíssimo nível intelectual. 

Acontece que as pessoas cansam, as pessoas adoecem, as pessoas envelhecem. Eu sempre 

comparo. É como se fosse um time de futebol, que não tivesse banco de reserva, o sujeito 

adoeceu, não tem quem ponha no lugar. Então, todas essas dificuldades servem para 

atrapalhar o gerenciamento e, conseqüentemente, vai contribuir, secundariamente, para o 

problema da morosidade”. 

 

 

 

ENTREVISTADO II – JUIZ – Vara “a” 

 

“Alguns problemas não são debitados nem ao diretor nem ao juiz, mas a própria estrutura do 

serviço público, por exemplo: estímulo que o governo com aquelas incorporações, não havia 

nada mais pernicioso do que isso. Se você já incorporou tudo, se você não tem dado motivo 

nenhum pra se esforçar. Tem gente que só pensa em dinheiro. Às vezes, isso pode ser bom, 

porque se você tem alguma gratificação e corre o risco de perdê-la, você vai se esforçar não 

porque você queira ajudar as pessoas, mas porque você está pensando na gratificação que 

você tem. Tudo bem, se seu pensamento é esse, vá lá, eu quero é que você trabalhe bem, 

agora se você já incorporou… O nosso sistema eliminou isso. O abono permanente, esse é 

pior, porque a pessoa já tem o tempo de se aposentar, a pessoa já está cansada de fazer o que 

faz, mas não sai porque já está ganhando abono permanente. Os mais antigos todos já 

incorporaram isso, com certeza gera  problemas e vai se multiplicar até que digam que não é 

bom.” 
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ENTREVISTADO III – DIRETOR – Vara “a” 

 

“Tem algumas diligências preliminares, de detectacão de alguns, de onde está realmente o 

problema, o que é que faz com que o tempo de tramitação seja mais demorado, do ponto de 

vista do pessoal, como é que a gente vai fazer para poder  incentivar a capacitá-los, o aspecto 

da motivação é importantíssimo. A gente ver no perfil da vara que os servidores, a gente tem 

uma média de serviço de 15 anos de casa, então é uma estrutura que está fadada a se acabar”. 

 

 

ENTREVISTADO IV – JUIZ - Vara “b” 

 

“Nada se cria sozinho, nada se constrói só. Se eu não sei digitar, eu não vou colocar alguém 

que digita mal. Vou colocar alguém que saiba digitar muito melhor do que eu. Eu vou 

trabalhar menos, senão vou ter que ensinar a toda hora revisar e estou trabalhando mais, isso 

no Brasil é superposição de tarefas então eu quero o melhor programador, eu preciso disso, 

então tenho que procurar quem é melhor”. 

 

 

ENTREVISTADO V – DIRETOR - Vara “b” 

 

“É uma equipe madura, nossos servidores mudaram um pouco, tem muita gente madura, 

nossa equipe é um time já velho, já rodado. A gente procura treinar as pessoas, especializá-las 

especializar os setores, de cada setor faz,  quase uma linha de montagem, ai você consegue 

diminuir atos. A gente procura também  não violentar, não forçar ninguém, mas  eu tenho 

notado que tem havido  com esses novos cursos que o Tribunal está oferecendo,  com 

incentivos financeiros, tem muita gente  estudando muita gente que abandonou o curso está 

voltando, tem gente fazendo especialização, partindo do  próprio servidor querer melhorar”. 
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ENTREVISTADO VI – JUIZ – Vara “c” 

 

 

“No passado, não havia uma política institucional de capacitação nem de reciclagem, então 

isso gerava também uma certa acomodação por parte dos servidores, e dos juízes, até pela 

própria situação de estado de necessidade em que nós vivemos. E quando havia iniciativas no 

sentido de capacitação, reciclagem, elas eram isoladas e nem sempre elas eram 

contextualizadas, ou seja, elas serviam a instituição e muitas iniciativas havia uma 

preocupação de servir aquele que tinha iniciativa, e não necessariamente ao serviço daquele 

que se proponha a fazer dentro do órgão, então essa mudança foi importante, ou seja, a 

instituição tomar para si essa tarefa de definir a sua política e a partir daí formatar um modelo 

de habilidades, de competências para a partir daí oportunizar aos interessados a opção dentro 

daquele modelo se movimentar e se capacitar. Isso vai trazer um ganho muito grande porque 

toda iniciativa de capacitação e de reciclagem ela com certeza, vai objetivamente interessar à 

administração, porque está dentro do modelo que ela traçou e também de acompanhar o 

resultado do investimento, eu acho bem interessante”. 

 

 

4.1.1 Análise do fato administrativo – força do trabalho 

 

Guerreiro Ramos (1983 p.9), expõe que numa organização “cada tarefa é seletiva, 

quanto aos atributos individuais. Assim, pela sua natureza, exclui uns e convém a outros”. No 

entanto, a permanência de um indivíduo em determinada tarefa, por um longo período de 

tempo, poderá conduzi-lo ao cansaço, à fadiga, constituindo assim modificações fisiológicas, 

e contribuir para a sua inadequação ao ritmo constante de produtividade no trabalho. 

Nas respostas dos gestores, observa-se a indicação do cansaço laboral, em face da 

idade dos servidores, do tempo de serviço, da falta de motivação, decorrente da incorporação 

definitiva de vantagens na remuneração dos servidores, bem assim quanto ao abono de 

permanência no serviço público, para aqueles que têm tempo de se aposentarem, 

apresentando-se como variáveis negativas a influenciar no tempo de tramitação do processo.  

A reduzida produtividade, em decorrência desses fatores, demonstra que a força do 

trabalho e o tempo de serviço constituem ingredientes do fato administrativo. 
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No aspecto tempo, na ótica dos gestores, a permanência do servidor no quadro 

administrativo após completar o tempo de aposentadoria, em face de vantagem pecuniária, 

compromete a qualidade do serviço. São servidores que não têm mais o que auferir, 

encontram-se cansados, sem estímulos para enfrentar a dimensão da realidade constante, no 

que diz respeito ao trabalho.   

Nesse contexto, entende os gestores que o foco desses servidores não é o exercício 

de suas atividades, mas o “valor” do tempo de serviço que lhe dá o retorno em pecúnia, 

alterando assim as relações de trabalho. Thompson (1991) adverte que, quando o trabalho 

começa a ser remunerado pelo tempo, reforça-se a associação de tempo a dinheiro. No 

presente caso, o dinheiro é da Instituição e o trabalho perde o seu sentido de tarefa, na 

“valoração” do tempo a prejudicar a prestação do serviço de natureza pública. 

Sob esse prisma, sugere Lundberg ( apud Ramos, 1983, p. 17) “que se considere 

qualquer comportamento como sucessão de posições, decorrendo dessa premissa que o tempo 

é dimensão inseparável de todo o processo”.  Tais processos, segundo o sociólogo, acontecem 

na sociedade, em diferentes graus e intensidades. Assim, a concepção do tempo varia de 

sociedade para sociedade, de camada para camada, de grupo para grupo, variando, portanto, 

de uma vara comum para outra vara comum. 

Dessa exposição, é importante destacar que o pressuposto tempo de serviço 

prestado nas varas, pelos servidores, deve ser analisado num estudo mais acurado, a fim de se 

verificar em que grau de intensidade essa variável influencia na morosidade processual. 

Por outro lado, ressalta-se que o tempo para Guerreiro Ramos (1983) como 

pressuposto da decisão representa elemento estruturante do fato administrativo a articular os 

elementos aestruturais e estruturantes. Nesse contexto, serão destacados no quadro de análise 

dados referentes à ação administrativa, às decisões que resultaram em ações dos gestores 

quanto a reduzir essa variável, apontada como causa da morosidade processual.  
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4.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO FATO ADMINISTRATIVO 

 

Quadro 3- Caracterização do elemento estrutural 

Fato Administrativo – Competências 

Denominação Descrição Características 

Descrição das 

Características 

 
 
Responsa-
bilidade do 
Estado e a 
dinâmica dos 
conflitos sociais 
 
 
 
 
 

O Estado representa o 
grande cliente jurisdicional, 
seja porque usa o Judiciário 
para controlar seu fluxo de 
caixa, seja porque não 
resolve através da legislação 
seus conflitos internos 

 
Limite de 
competência     
 
 
 
 
Reforma dos 
 Códigos 
 
 
 

Impossibilidade dos juízes 
evitarem o acesso à justiça de 
grandes demandas repetitivas 
 
 
A legislação processual é 
complexa demais e 
excessivamente permissiva 
quanto às práticas dilatórias a 
merecer alterações 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

CONSIDERANDO QUE EXISTE O PROBLEMA MOROSIDADE PROCESSUAL NA 

TRAMITAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL, COMO SE ENTREMOSTRA A 

POSSIBILIDADE DE ELIMINÁ-LA OU REDUZI-LA NO MÍNIMO DE PERFEITA 

ACEBILIDADE? 

 

ENTREVISTADO I – JUIZ - Vara “a” 

 

“Acho que o ponto básico é a legislação processual. Por trás da morosidade do judiciário está 

a lei processual, isto tanto no penal como no código de processo civil, também. Acho que 

qualquer cogitação noutro sentido seria inócua, até certo ponto, se não mudar a legislação, 

especialmente, por exemplo, no processo civil onde há uma infinidade de recursos disponíveis 

que atrasam a tramitação”.  

 

 

 

ENTREVISTADO II- JUIZ - Vara “a” 
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“O juiz federal não é feito para passar a tarde inteira despachando uma montanha de processos 

de FGTS e nem para ficar julgando processos de servidor (GDATA GDTASS), isto não é 

para existir, se nós retirássemos da Justiça Federal essas demandas repetitivas, já julgadas até 

pelo STF, então não precisaria de mais nada, a Justiça Federal caminharia com a estrutura que 

já tem e muito bem.” 

 

 

ENTREVISTADO III – DIRETOR – Vara “a” 

 

“Essa questão do tempo de tramitação do processo isso aí é o maior problema do Poder do 

Judiciário em si, e é o maior questionamento da sociedade, que por motivo que alheios  ao 

conhecimento da maioria da população, que não sabe da complexidade do que é hoje o Poder  

Judiciário, principalmente, o Federal  pelo   grande volume de  demanda judicial existente, o 

número limitado de funcionários, e também  a legislação processual  complexa”. 

 

 

ENTREVISTADO IV – JUIZ – Vara “b” 

 

“O problema da justiça federal é o mais fácil de resolver, ele agora não é solução jurídica ele 

precisa de solução política, porque o grande cliente da Justiça Federal é o Estado. Uma 

Medida Provisória, se pagar o que é reconhecido pelo Supremo e pelos tribunais superiores, 

reduz num percentual elevado o número de ações.” 

 

 

 

ENTREVISTADO V – DIRETOR – Vara “b” 

 

“Os atos judiciais estão cada dia mais complexos e as demandas estão muito maiores, o 

Ministério Público atua muito, as procuradorias estão  organizadas”. 

 

 

ENTREVISTADO VI – JUIZ – Vara “c” 
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“Esse problema é bastante complexo e você precisa atacar sobre várias vertentes. A primeira 

vertente seria a legislativa, e ai é claro, haveria necessidade da ação do Poder Legislativo que 

é o legitimado para legislar, e do Executivo já que participa do processo legislativo com a 

sanção”. 

 

 

 

4.2.1 Elemento estrutural – configurativo interno – autoridade e competência 

 

 

Assim se posicionaram os juízes entrevistados, bem assim os diretores quando se 

referem ao tempo de tramitação do processo. Entendem que antes de abordar qualquer outro 

aspecto a respeito da morosidade, esta reflete um problema que envolve o aspecto político, 

elegendo o Estado como o maior contribuinte para a morosidade processual. 

Alegam que o sistema processual é burocrático, sobretudo, no que se referem aos 

recursos processuais, além de outros problemas que dificultam o desempenho do judiciário, 

como a explosão da litigiosidade, sem que os foros judiciais estejam preparados para 

receberem tantas demandas.      

A competência no entender dos gestores é analisada não no sentido de qualificação 

pessoal, mas sim do poder-agir diante de situações em que se encontram fora do comando 

judicial, a comprometer o nível de produtividade.  

Guerreiro Ramos (1983, p.14) expõe que “a eficácia é uma das referências 

sistemáticas da decisão”. Refletindo esse pensamento tem-se que, considerando que a eficácia 

é pressuposto da decisão, para os gestores das varas suas decisões se encontram limitadas por 

força do ordenamento legal, implicando na eficácia da entrega da prestação jurisdicional, uma 

vez que não podem impedir o direito constitucional do cidadão, de acesso à justiça. 

Citam os gestores que, se o Estado, em determinadas situações, editasse medidas 

que contribuíssem para minimizar o número de demandas, reduziria ou extinguiria em massa 

o número de ações repetitivas, como por exemplo, edição de Medida Provisória que tenha por 

finalidade solucionar os conflitos de interesses, na via administrativa. 
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Nesse contexto, os elementos do fato administrativo, autoridade e competência 

encontram-se prejudicados, uma vez que, não dispondo de legitimidade para lidar com essas 

variáveis, só lhes restam criar alternativas para conviver nesse sistema operacional. 

Resta saber, portanto, que atitudes tomam os gestores diante dessa situação, para 

enfrentar as grandes demandas diante de uma legislação processual de natureza complexa e da 

inércia do Estado em resolver seus próprios conflitos. 

Os atos dos gestores, quanto a esse fato administrativo, serão observados no 

quadro de análise das ações administrativas.  

 

Quadro 4 - Caracterização do elemento estrutural 

Fato Administrativo – Hierarquia 

Denominação Descrição Características 

Descrição das 

Características 

 

 

 

 

 

Ordenação 

progressiva das 

atividades nas varas 

 

 

 

 

Relação de 

subordinação entre os 

gestores e servidores, 

impondo-se 

obediência, 

responsabilidade e 

cumprimento das 

determinações legais  

 

 

Coordenar    

 

 

 

Controlar     

 

 

 

 

Corrigir     

 

 

Distribuição de 

atividades 

 

Acompanhamento do 

cumprimento da lei e das 

instruções de trabalho 

 

Revisão dos erros e 

definição de novas 

rotinas de trabalho 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A RELAÇAO ADMINISTRATIVA ENTRE JUÍZES, DIRETORES E SERVIDORES 

 

ENTREVISTADO I  - JUIZ – Vara “a” 

 

“Em geral, eu chamo o diretor ou ele me procura, por iniciativa própria, a gente discute. Eu 

não delego totalmente, não é questão de falta de confiança, muito pelo contrário, eu tenho 

confiança absoluta no diretor de secretaria.” 
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ENTREVISTADO II – JUIZ – Vara “a” 

 

“O cartório, a secretaria de qualquer uma dessas varas têm que funcionar como fábrica, com 

muito método com muita ordem e muito planejamento porque o processo ele se faz por muitas 

pessoas, Às vezes eu digo pra ele, (diretor) você colocou muita gente nesse setor aqui de 

execução, tudo bem, a maioria dos nossos processos são de execução, há horas que aquele 

setor de procedimentos especiais está precisando de algum socorro, tem que ter essa busca 

permanente.” 

 

 

ENTREVISTADO III – DIRETOR – Vara “a” 

 

“No dia-a-dia, os juízes são mais restritos às atividades funcionais do gabinete. Essa questão 

administrativa e determinações, é mais partindo do diretor atendendo à solicitação do juiz,  e,  

eventualmente, se faz reunião sim, e às vezes tudo o que faço é compartilhado com o juiz, e às 

vezes ele participa, pergunta se é necessário... sempre eu compartilho, o  juiz participa nas 

decisões de maior monta, eu sempre gosto da presença do juiz que dá um caráter, não que ele 

não tivesse,  mais dá um caráter oficial.”  

 

ENTREVISTADO IV – JUIZ – Vara “b”  

 

“É o juiz preparado para ser um negociador em decisões administrativas, ou ele age como juiz 

dando a última palavra? O que o juiz negocia na área administrativa? Com as pessoas que 

cuidam dos recursos, com as pessoas que cuidam da informática, com a outra pessoa que 

cuida de material, que cuida do almoxarifado.” 

 

 

ENTREVISTADO V – DIRETOR – Vara “b” 

 

“É uma equipe a gente trabalha com uma equipe. O  juiz da vara dá as diretrizes, fixa as 

metas. Ele tem formação gerencial,  passa e a gente vai repassando para  os servidores que  

também usam suas criatividades, também fazem suas inovações, trazem  mas, a gente procura 
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sempre trabalhar  dentro do padrão.  As coisas serem sempre padronizadas, não inventar nada 

de novo  nada se inventa no mundo.   Procurar sempre seguir aquele,  um padrão, tudo que 

aquilo que é pré existente a gente procura otimizar e procura  melhorar dentro  daquela  linha 

que já existe porque se for dispersar e cada um quiser inventar uma coisa,  tem que ter uma 

linha que começa do gestor da vara que é o juiz  que passa todas as diretrizes   e a gente vai 

cumprindo e vai cumprindo e vai fazendo.” 

 

 

ENTREVISTADO VI – JUIZ – Vara “c” 

 

“O Juiz precisa ter uma postura  pró ativa, no sentido de conhecer o seu estoque, fazer o 

acompanhamento do tratamento que está sendo dado aos processos e colaborar efetivamente 

com o desenvolvimento das atividades cartorárias.” 

 

 

4.2.2 Elemento estrutural – Hierarquia - Níveis de administração nas varas  

 

Nas varas, pratica-se uma forma de gestão em que os juízes se encontram no topo 

da hierarquia, no entanto, a gestão propriamente dita é exercida pelos diretores que mantém 

diálogo com os servidores, servindo assim de ponte comunicativa, numa perspectiva aberta, 

mas não ousada, uma vez que se encontra bem definido o nível hierárquico, ou seja: o diretor 

toma a decisão, mas antes a submete ao crivo do juiz e os servidores participam opinando ou 

sugerindo mudanças nas rotinas do trabalho, que poderão ser aceitas ou não. 

Como pressupostos da decisão, a comunicação e eficácia se entremostram 

presentes. Nesse aspecto, constata-se a referência apontada por Guerreiro Ramos (1983, p.14) 

quanto às organizações garantirem níveis elevados de produtividade, mas não à custa de crises 

humanas e sociais, mas sim com decisões integradas de conhecimentos e informações 

relacionados com os diferentes elementos da situação administrativa. 

Observa-se que os gestores têm uma nítida preocupação em conduzir os trabalhos, 

analisando os perfis dos servidores, procurando trabalhar em equipe, demonstrando que existe 

uma liberalização da palavra, a conduzir o grupo a sugerir algumas mudanças nas rotinas dos 

trabalhos. Essa comunicação face a face com o grupo demonstra a diluição do peso da 

hierarquia. Isto é possível, porque os juízes delegam autoridade para os diretores, fundada na 
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confiança mútua e na responsabilidade necessárias para que o entendimento prevaleça nas 

relações de hierarquia, tomada de decisão e controle entre os juízes, diretores e servidores.  

Guerreiro Ramos sublinha o dinamismo do fato administrativo, colocando que o 

desempenho dos agentes constitui a força motora de sua permanente atualização, pois sem a 

presença deles, só resta do fato administrativo elementos sem forma determinados a que 

sedenominam de elementos amorfos. 

Quando se trata de administração, está a indicar a presença de ações gerenciais que 

vão necessitar de decisões, em níveis escalonados, como elemento essencial dessas iniciativas 

a condicionar as ações dos agentes ao fato administrativo, considerando os objetivos 

sistematicamente estabelecidos, para o desempenho das atividades do grupo. 

 

 

Quadro 5 - Caracterização do elemento estruturante 

 Decisão e seus pressupostos sistemáticos: eficácia e comunicação 

Denominação Descrição Características 

Descrição das 

Características 

Tomada de Decisão 

 

Resolução de 

problemas e 

estabelecimento da 

ordem interna a fim 

de neutralizar a 

entropia em 

decorrência do 

grande número de 

processos em 

tramitação  

 

Comunicação   

 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

Otimização             

 

 

Reuniões  

 

 

Níveis de produtividade e  

preocupação em atingir os 

objetivos  com o bem estar 

dos servidores 

 

Otimização de atos 

processuais 

Fonte: Elaboração própria 
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O GERENCIAMENTO DE PESSOAS ORIENTADO PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES 

INTERNAS  

 

 

 

ENTREVISTADO I – JUIZ – Vara – “a” 

 

“Sabendo que foi uma determinação que partiu do juiz, ainda que conversado devidamente 

com o diretor, parece que algumas pessoas veem sob outro ângulo.”  

 

 

 

ENTREVISTADO II – JUIZ – Vara “a” 

 

“As reuniões que o diretor faz é essencial. Há juízes que participam mais. Os mais novos, os 

mais antigos não. Eu não tenho esse modelo ideal, não tenho essa fórmula, mas eu descobri 

que um dos principais fatores para uma vara andar é um maior rigor na análise das iniciais. 

Iniciais que não são da competência da nossa vara, pedidos confusos e narrações 

contraditórias, que farão com que o processo não chegue ao seu final, nessa hora que tem que 

ver se o processo tem viabilidade.” 

 

 

 

ENTREVISTADO III – DIRETOR – Vara “a” 

 

“Eu trabalho de forma compartilhada pelo menos em termos de argumentos. As decisões, 

antes a gente analisa, escuta, compartilha, depois de definida ai é cumprida. Eu me reúno 

tanto com os supervisores, como com todo o grupo entendeu, gosto muito de fazer também 

reuniões setoriais.” 
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ENTREVISTADO IV – JUIZ – Vara “b” 

 

“Você só sabe o que é criatividade quando tem um grande problema. Quando você tem 

solução curta você não tem criatividade. Então, você tem um grande problema, você vai 

procurar a solução. Nós temos que pensar numa nova justiça, numa realidade pós-moderna, e 

não na época do carimbo e da folha rasgada de autos.” 

 

 

ENTREVISTADO V – DIRETOR – Vara – “b” 

 

“A gente procura treinar as pessoas, especializá-las, especializar os setores, cada setor faz, 

quase uma linha de montagem, ai você consegue diminuir atos. Os servidores trazem 

sugestões, e até começam fazer algumas rotinas  e a gente ver se aquela rotina é boa,  

incorpora  e já  melhora e já passa para todo mundo. Os conflitos são mínimos, a gente 

procura ter tolerância,  boa vontade, se você  trabalhar com amor, com boa vontade sempre 

vendo o lado do outro consegue gerenciar.” 

 

 

ENTREVISTADO VI – JUIZ – Vara “c” 

 

“Não é só o aumento de Juízes e servidores, realmente há uma necessidade de se verificar de 

se analisar o processo de uma forma mais objetiva e mais voltada a resultado, e aí onde 

entram as práticas judiciárias, há uma necessidade de tanto o Juiz quanto os servidores  

analisarem o processo, tendo uma visão muita objetiva, da finalidade que se pretende, qual é a 

tutela jurisdicional   que está sendo enfocada, pra  efeito de evitar prática de atos 

desnecessários de atos que não sejam úteis e que o processo seja mais enxuto.” 

 

 

4.2.3 Elemento estruturante – Tomada de Decisão – Habilidades técnica e de 

comunicação 

 

As tomadas de decisões relacionadas com novos empreendimentos, novas 

estratégias no desenvolvimento dos trabalhos, resoluções de possíveis conflitos internos e 
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alocação de recursos e negociações com outros setores externos, em geral, partem dos juízes, 

com a coordenação efetiva dos diretores. Estes, por sua vez, são os empreendedores de 

iniciativas e planejamentos da maior parte das mudanças nas varas, que podem incluir 

melhorias internas quanto às atividades desenvolvidas, identificação e aproveitamento de 

oportunidades.  

Os diretores representam vários papéis: de disseminador, negociador, porta-voz 

entre os servidores e juízes. Tais papéis fazem parte intrínseca da natureza da função que 

desempenham, porém com certa limitação, uma vez que o juiz detém o poder do comando. 

As varas constituem sistemas abertos, isto é, defrontam-se continuamente com a 

incerteza do número de processos que poderão ser distribuídos semanalmente, mensalmente 

ou anualmente. Por sua vez, os gestores buscam a eficácia, tomando decisões que têm por 

objetivo neutralizar essas contingências externas, alterando rotinas, afastando os 

procedimentos repetitivos e introduzindo técnicas de trabalho otimizantes. 

Guerreiro Ramos (1983, p.14) entende que a eficácia é uma das referências 

sistemáticas da decisão e que a eficiência caracterizou uma fase da teoria administrativa.    

Essa referência está em consonância com as atitudes tomadas pelos gestores, na 

administração dos recursos disponíveis para o alcance dos resultados pretendidos quanto à 

redução do tempo dos processos, nas varas, sem, contudo agirem em detrimento de um 

mínimo de atitudes positivas em relação aos objetivos almejados, por parte dos servidores e 

do público externo que compreendem as partes nas ações propostas em juízo.   

No que se refere à comunicação, concebe-se a comunicação interdepartamental 

informal, em que as informações são projetadas mais no sentido vertical descendente, ou seja, 

do juiz para os servidores, do que vertical ascendente, servidores - juízes.  Porém, o fluxo de 

informações existe em face da interação diretores - servidores e diretores- juízes, uma vez que 

os diretores mantêm contato direto com os juízes e servidores, numa linguagem oral, 

manifestando-se, assim o controle retroativo, quanto à execução e avaliação das atividades 

laborais.  As reuniões não representam uma constante, como meio de comunicação. Elas se 

realizam conforme a necessidade.  

Portanto, a partir dos fatos administrativos encontrados nas respostas dos 

entrevistados, serão analisadas às ações dos gestores, nos termos do quadro a seguir 

Guardadas as diferenças apontadas nas respostas dos gestores, pode-se afirmar que 

os fatos abaixo descritos, encontram-se presentes no desempenho de suas funções. 
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Quadro 6 – Descrição dos elementos do Fato Administrativo 

Denominação Descrição 

Força do Trabalho      

 

Competência           

 

Hierarquia 

 

Decisão 

Elemento aestrutural 

 

Elemento estrutural 

 

Elemento estrutural 

 

Elemento estruturante 

                         Fonte: Adaptado de Guerreiro Ramos (1983) 

 

A estrutura interna das varas apresenta um conjunto de elementos distintos, mas 

que se influenciam reciprocamente. Por essa perspectiva, observa-se a visão dialética entre os 

indivíduos e a sociedade a considerar o fato administrativo como fato social (Ramos, 1983).  

As evidências apontadas pelo presente estudo, considerando, obviamente, seus 

limites, indicam que o elemento aestrutural força do trabalho – no que se refere à morosidade 

processual, está sujeito a dimensão de tempo de serviço, que necessitará de uma análise mais 

aprofundada, considerando que as colocações foram efetuadas empiricamente. 

Ao lado das bases de autoridade dos gestores, observa-se como se relacionam com 

os servidores, demonstrando que a comunicação e a eficácia são originárias de decisões que 

procuram motivá-los, no sentido de que suas mensagens mantenham-os sempre atentos ao 

serviço que têm que prestar ao público.  

As entrevistas permitiram verificar que a sociedade e o Estado influenciam no 

tempo do processo. Atente-se como o elemento estrutural (competência) se encontra 

interligado com o Estado (Poder Executivo e Legislativo) e a sociedade não estática, 

inconformada, na busca contínua de soluções para seus conflitos, culmina por buscar soluções 

judiciais que poderiam ser evitadas, inundando o Judiciário com ações repetitivas, conforme 

entendem os gestores. 
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4.3 ANÁLISES DA AÇÃO ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DAS VARAS 

 

 

A análise dos dados empíricos referentes à ação administrativa foram ancorados na 

teoria de ação proposta por Guerreiro Ramos, a partir do conceito de ação social de Max 

Weber, a que denomina de “racional com relação a fins e orientada pelas ações dos outros” 

(RAMOS, p.48). 

Nesse contexto, serão apreciadas as condutas dos gestores das varas, levando-se 

em consideração os conceitos de ação administrativa, na ótica de Guerreiro Ramos, sob os 

diferentes matizes das racionalidades funcionais e substantivas. Como modalidade da ação 

social, os agentes na ação administrativa se encontram sob a ética da responsabilidade. 

 

Quadro 7 – Referências da ação administrativa 

Ação Administrativa 

Denominação Descrição Características 

Descrição das 

Características 

Padrão comportamental  

Análise do 

comportamento dos 

gestores nos 

processos 

administrativos 

 

Racionalidade 

funcional 

 

 

Racionalidade 

substantiva 

 

 

 

Demonstrar a ação 

dos agentes quanto a 

ética da 

responsabilidade  

 

Demonstrar a ação 

dos agentes quanto a  

ética da convicção  

Fonte: Elaboração própria 

 

O quadro acima proposto constituirá componente constante da análise das ações 

dos gestores nas varas e a inspiração para a construção deste quadro tem origem nas obras de 

Guerreiro Ramos e de Max Weber. 

Para a configuração do quadro de análise, empreende-se o reagrupamento dos 

diversos elementos constitutivos do fato administrativo, encontrados nas respostas dos 

entrevistados, conforme acima exposto, observando-se a correspondência de cada um deles 

com a natureza das ações praticadas para reduzir o problema da morosidade processual. 
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Quadro 8 – Fato Administrativo x Ação Administrativa 

     Fato Administrativo                     Ação Administrativa                                          Ética 

 

Denominação 

 

 

Racionalidade 

Funcional 

       

 

Racionalidade 

Substantiva 

  

 

Responsabilidade 

 

Convicção 

Força do Trabalho Planejamento Motivação Comprometimento Pilares da ética 

 

 

Competência 

 

Superação das 

restrições externas 

e internas 

 

 

Entendimento 

 

 

Obediência 

Valores que 

orientam e 

justificam as 

rotinas das varas 

Hierarquia Ordem Entendimento Disciplina Modo de agir 

 

Decisão 

 

Controle 

 

Participação 

 

Resultados 

Importäncia do 

ser humano 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 
AÇÕES DOS GESTORES NO COMBATE DA MOROSIDADE PROCESSUAL 
 
 

 

 

ENTREVISTADO I - JUIZ Vara “a” 

 

“A parte de gestão administrativa está um tanto comprometida pelo fato do serviço público 

ser naturalmente engessado. Para se ter uma idéia, quando cheguei nesta vara, há 17 anos, 

havia em torno de 40 e poucos servidores, hoje, nós temos apenas 30, e poucos, não sei 

exatamente o número, mas nós perdemos em torno de 15 servidores. Eu tenho que administrar 

uma situação difícil, quer dizer, com poucos servidores, para um grande número de processos, 

então, a questão de gerência passa basicamente pelo problema de recursos humanos.” 
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ENTREVISTADO II – JUIZ Vara “a” 

 

“O cartório, a secretaria de qualquer uma dessas varas têm que funcionar como fábrica, com 

muito método com muita ordem e muito planejamento porque o processo ele se faz por muitas 

pessoas, muitas mãos, alguém que vai fazer juntada, a publicação, e se não houver aí nessa 

parte um planejamento, uma adequação dos recursos humanos, cada um com suas aptidões, há 

uns que são bons no aspecto jurídico já servem para fazer análise da inicial, outros que não 

têm formação jurídica fazem um trabalho mecânico. Às vezes, eu digo pra ele, (DIRETOR), 

você colocou muita gente nesse setor aqui de execução, tudo bem, a maioria dos nossos 

processos é de execução, mas existem horas que aquele setor de procedimentos especiais está 

ali precisando de algum socorro, tem que haver essa busca permanente. Aqui, na vara, usamos 

um questionário. Acho que são duas saídas pra ter um bom desempenho. Primeiro é pegar 

aquele servidor e conversar com ele quantas vezes for necessária pra que ele se habitue e 

entenda o que realmente importa na analise da inicial. e quando o juiz pega o processo ainda 

dá uma olhada. O valor da causa foi justificado? Sim ou não. O mandado de segurança foi 

impetrado contra autoridade correta? Os documentos que acompanham a inicial são 

suficientes para comprovar? Aí sim, nós estamos fazendo análise. Não podemos ficar 

aceitando essas idas e vindas, com documentos a destempo.” 

 

 

ENTREVISTADO III – Diretor da Vara “a”  

 

“Existia uma cultura que tudo se devia ser feito no tempo adequado, para justamente não 

sufocar outro setor imediatamente, e assim ficava naquele círculo vicioso e no final das contas 

quem era prejudicado era o próprio jurisdicionado que não via de forma célere o seu processo 

andar e isso foi detectado, principalmente, esses três aspectos de um protegendo o outro 

aquela coisa toda e todo mundo atrasado, aquela coisa crônica que não tinha condições, então 

o que foi que eu fiz, aquele mecanismo remanejamento de funcionários, uma redistribuição de 

trabalho. Outro aspecto também, a questão da gestão de pessoal a gente vem sempre 

procurando várias formas e maneiras de administrar, porque quando se fala em  planejamento 

estratégico para ser  mais específico, a gente tem que ver alguns aspectos importantes não só  

um plano de metas a se cumprir, mas como a gente chegaria aquele ponto, como é que a gente 
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chega a um resultado comum. Passamos por uma experiência,  chegamos a um ano e meio 

mais ou menos,  nessa ânsia de reduzir de alcançar os caminhos mais curtos para resolver os 

problemas, enfim,  dar mais eficiência à prestação jurisdicional, é que nos reunimos com o 

juiz, nosso gestor administrativo, e verificamos alguns pontos, em termos da movimentação 

processual a questão do tempo do movimento, da aplicação de atribuições  a cada servidor, 

que era necessário a gente fazer uma mudança para que tivesse uma consistência, de forma 

que a tramitação se transformasse de forma perene e não com aqueles interregnos 

inconvenientes   e depois ter que aplicar alguma metodologia circunstancial, que não leva a 

nada,  só dava aquele tsunami de serviço que é crescente quando você  não  tem metodologia,  

então a nossa a proposta era exatamente detectar inicialmente, isso faz parte do planejamento 

estratégico, onde estavam localizados os  maiores entraves. De dois anos para cá, foi quando a 

gente despertou mesmo de que estava precisando.” 

 

 

ENTREVISTADO IV – JUIZ -Vara “b” 

 

“Como vejo o Judiciário? Faço como um certo consultor disse:  “criatividade é quando você 

tem um grande problema” então, a nossa perspectiva é buscar criatividade. Um primeiro 

dado, a gente não sabe quantas demandas pela sua natureza, nós temos na Justiça Federal, 

nem na Paraíba, nem Pernambuco, nem nenhum Estado. Aquela, como é que chama: Tabela 

Única de Assuntos,  nem aquilo é suficiente para você administrar o seu dia – a- dia. Aquilo 

ajuda um certo controle para projetar custos, para elaborar orçamento, para comprar papel, 

computador, Para o trabalho de gerir o processo e fazendo dois conceitos distintos, duas 

definições distintas para gerir o processo: Primeiro disso não se pode fugir o processo como 

um método legal, aquilo que o código e a lei diz. Outra coisa é o processo da linha de 

produção, do início de uma ação até seu final, na prática como você gerencia atos cartoriais, 

como gerenciar atos do gabinete, como gerenciar atos de reflexão, de informações sobre cada 

assunto daquela tabela, um assessor pensa de um jeito, outro tem uma formação jurídica, 

humanista, diferente do outro, um tem mais afinidade com tal assunto, outro tem com aquele, 

um tem facilidade com cálculo, outro tem por ser um bom digitador, outro por ser um bom 

pesquisador de jurisprudência, é difícil, é insolúvel, tanto quanto uma definição de justiça que 

a filosofia não conseguiu.” 
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ENTREVISTADO V - Diretor da Vara -  “b” 

 

“A gente procura eliminar fases desnecessárias, eliminar sobreposição de tarefas, tornar atos 

desnecessários, a gente procura padronizar tudo que pode ser padronizado, criar rotinas, evitar 

com agente chama: que o  processo  saia do  trilho,  como  o processo deve  caminhar, A 

gente vem tentado  como falei,  gerenciar melhor e diminuir  tarefas e trabalhado  muito, 

porque nada substitui o trabalho árduo, o trabalho diuturno. Mas a gente tem procurado 

realmente  diminuir porque senão os processos tomam conta de você. a gente trabalha como 

uma equipe.  O  juiz da vara dá as diretrizes, fixa as metas. Ele tem formação gerencial,  passa 

e a gente vai repassando para  os servidores, que  também usam suas criatividades também 

fazem suas inovações.  Mas, a gente procura sempre trabalhar  dentro do padrão.  As coisas 

serem sempre padronizadas, não inventar nada de novo,  nada se inventa no mundo.   Procurar 

sempre seguir aquele   padrão, tudo que aquilo que é pré existente a gente procura otimizar e 

procura  melhorar dentro  daquela  linha que já existe porque se for dispersar e cada um quiser 

inventar uma coisa,  tem que haver uma linha que começa do gestor da vara que é o juiz  que 

passa todas as diretrizes   e a gente vai cumprindo e vai cumprindo e vai fazendo. Claro os 

servidores trazem sugestões, e até começarem fazer algumas  rotinas  e a gente ver se aquela 

rotina é boa,  incorpora  e já  melhora e já passa para todo mundo.” 

 

 

ENTREVISTADO VI – Vara “c” 

 

“Não é só o aumento de juízes e servidores, realmente há uma necessidade, isso ai já é uma 

outra vertente do problema, que é a necessidade de se verificar de se analisar o processo de 

uma forma mais objetiva e mais voltada a resultado, e ai onde entram as práticas judiciárias, 

há uma necessidade de tanto o juiz quanto os servidores  analisarem o processo tendo uma 

visão muita objetiva, da finalidade que se pretende, qual é a tutela jurisdicional   que está 

sendo enfocada, pra  efeito de evitar prática de ato desnecessários de atos que não sejam úteis 

e que o processo seja mais enxuto. Eu vejo que haveria um ganho muito grande, se nós 

adotássemos a virtualização do processo também nas Varas Comuns, porque grande parte do 

tempo  se perde com serviço invisível, como “juntadas de petições e documentos” 

numerações com ordenação do processo e todos esses serviços invisíveis. Seria um ganho de 
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tempo se ele fosse eliminado com o processo virtual,  essa seria mais uma vertente; A outra  

diz respeito a própria postura do Juiz em face da vara que ele está a administrar, o juiz precisa 

ter uma postura  pro-ativa, no sentido de conhecer o seu estoque, fazer o acompanhamento de 

tratamento que está sendo dado aos processos e colaborar efetivamente com o 

desenvolvimento das atividades cartorárias;  quando estamos diante do problema  morosidade, 

nós nos posicionamos já com a visão de que o processo,  ou seja pra ser entendida as entradas 

e saídas, ele tem que levar a um determinado resultado, é claro pra você alcançar esse 

resultado, tem que estabelecer objetivos, e pra alcançar esses objetivos, você tem que fixar 

metas, Há essa preocupação de sempre está corrigindo o rumo no estabelecimento de metas.” 

 

4.3.1 Premissas para minimizar o problema da morosidade processual 

Os relatos contidos em cada uma das respostas dos entrevistados permitem que 

sejam efetuadas interpretações reflexivas das ações gerenciais dos gestores das varas em 

dialética com os fatos administrativos encontrados no quadro de análise acima referenciado. 

Essas ações, frente aos fatos administrativos, ganham vida própria por força da 

dinâmica que envolve as relações de trabalho e as demandas opostas pelos jurisdicionados, ou 

seja, os gestores não demonstraram a existência de antecedentes referenciais quanto a um  

modelo predefinido, a ser seguido na condução da administração das varas.  Cada um exerce o 

seu comando de acordo com o entendimento próprio, e, com o levantamento de dados, nas 

varas, e em cima disso criam-se as determinações, agregando-as ao trabalho conforme a 

complexidade da tarefa ou pelo volume dessa tarefa. 

Observa-se uma pluralidade de atos construídos nos diversificados fluxos de 

trabalhos por meio de ações que ora se apresentam com características de racionalidade 

instrumental, ora de racionalidade substantiva. 

Para Weber (1921- 2004), uma ação é racional quando cumpre duas condições. 

Em primeiro lugar, uma ação é racional na medida em que é orientada para um objetivo 

claramente formulado, ou para um conjunto de valores, também, claramente formulados e 

logicamente consistentes. Em segundo lugar, uma ação é racional quando os meios escolhidos 

para se atingir o objetivo são os mais adequados.  

O estudo weberiano sobre os quatro tipos de ação social (racional em relação fins, 

a valores, afetiva e a tradicional)  remete para a virtual impossibilidade de se encontrarem 

“ações puras”. A reflexão balizada por Weber (1921-2004) demonstra que raramente a ação 

social orienta-se exclusivamente conforme um ou outro dos quatro tipos. 
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Do mesmo modo, essas formas de orientação não podem ser consideradas como 

exaustivas. Segundo o sociólogo, seriam tipos puramente conceituais, construídos para fins de 

análise sociológica, jamais se encontrando na realidade em toda a sua pureza, na maior parte 

dos casos, os quatro tipos de ação encontram-se misturados.  

No caso em estudo, observa-se a presença de dois tipos de ações, a racionalidade 

funcional e a racionalidade substantiva.  Portanto, é diante do objetivo pré-constituído e do 

entendimento do sentido das ações que se aferem os tipos de racionalidades empregadas nas 

práticas administrativas das varas. 

Nesse contexto, verifica-se que as ações dos gestores estão orientadas para os fins 

de natureza técnica, quanto ao procedimento de atos na condução do processo judicial, 

ressaltando-se uma predominância da racionalidade instrumental, ou seja: o trabalho é 

desenvolvido com metas, planejamento estratégico, rotinas padronizadas, formando uma linha 

de montagem no funcionamento da máquina administrativa, evitando-se práticas 

desnecessárias, buscando-se melhores resultados, quanto à celeridade, objetivando, assim, 

obter um grau de produtividade elevada, no sentido de reduzir a morosidade processual.  

Essas ações são colocadas nas práticas administrativas sem formalidades, a 

demonstrar que são assentadas através de diretrizes verbais onde o juiz emite o comando 

administrativo e os diretores determinam a execução, acompanhando, e fazendo reuniões 

pontuais. Apesar de um ou outro gestor pôr em prática um meio de conhecimento 

sistematizado, com a sua lógica de prática padronizada das rotinas, observa-se, também, que 

não se afasta de todo a possibilidade de inovar, permitindo-se a participação efetiva dos 

servidores, desde que fique demonstrada uma melhoria na prática dessas rotinas de trabalho.  

A importância dos fins de natureza técnica, no acompanhamento dos atos 

processuais, indica uma grande dosagem de conhecimento sistematizado, consciente e 

calculado por parte dos gestores, que demonstram tentar, de forma contínua, adequar as 

condições e meios para alcançar bons resultados no que se refere ao tempo do processo. 

É desse modo, que se apresenta o tipo mais racional de dominação legal, uma vez 

que ao juiz cabe dar o comando às diretrizes básicas nas práticas administrativas, tocando aos 

diretores o controle e a supervisão geral, dentro dos limites legais e de acordo com as regras 

estatuídas pela Instituição. Assim, se entremostra a hierarquia oficial, ou seja, a organização 

interna das varas, onde os cargos são assumidos mediante nomeação, que deles não se 

apropriam os juízes, diretores e servidores, antes se encontram vinculados por normas ao 

exercício de atividades de natureza pública (WEBER, 1921- 2004). 
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Na busca constante de vencer o problema da morosidade processual, nos atos dos 

gestores, observa-se uma preocupação em atingir os objetivos sem descurar das relações 

interpessoais. A visão dos entrevistados sobre o foco do problema não se entremostra 

unicamente utilitarista e individual. Manifestam agir sem discriminação, procurando 

promover a adequação dos servidores às atividades desenvolvidas nas varas, orientando-os no 

sentido de que naquele ambiente esta-se lidando com valores relevantes da vida das pessoas, 

representados pela ordem da aplicação da justiça, entre tantas causas que se afloram no dia a 

dia das varas. 

Para Guerreiro Ramos (1983), a razão substantiva constitui uma qualidade da 

pessoa e reside na psique humana. Por meio dela, é que as pessoas buscam a autorealização e 

o alcance da satisfação social, ou seja, contribuindo para que outras pessoas também possam 

encontrar essa autorealização. 

 Os gestores das varas também demonstraram estar orientados por um conjunto de 

valores, claramente formulados e logicamente consistentes. Têm entendimento quanto ao 

exercício de atividades laborais racionalizadas, ao tempo em que não se deixam contaminar 

pela pressão da Sociedade e pela inércia do Estado em resolver seus próprios conflitos, a 

ponto de submeterem os servidores a critérios totalmente funcionais antes que substanciais. 

Os entrevistados evidenciaram interesse pelos servidores das unidades, sempre 

motivando-os, a fim de que eles possam desenvolver os trabalhos de forma que ocasionem 

satisfação, e, ainda, sem descurar das pessoas que se encontram do outro lado do balcão, 

esperando ansiosamente por uma justiça célere. 

Percebe-se, portanto, dois sentidos nas ações dos gestores, um de natureza 

instrumental e outro substantiva. O primeiro por representar a escolha  entre os meios e os fins 

quanto a reduzir a morosidade processual, ou seja, nesse aspecto os objetivos são prefixados 

com relação aos fins nos quais vai predominar a instrumentalização da ação social. 

 No sentido da racionalidade substantiva, as ações dos gestores estão voltadas para 

o alcance da satisfação social, levando em conta o indivíduo, valorizando o entendimento e o 

compromisso perante a sociedade de não só aplicar a igualdade e a justiça, mas de fazê-lo de 

forma célere. Nesse aspecto, a conduta dos gestores é determinada pela crença consciente no 

valor, considerada em si mesma, independente do êxito. 

Uma vez coletados esses dados analíticos, formulados para a explicação da 

realidade social concreta ou, mais exatamente, de uma porção dessa realidade, vivenciada nas 
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varas, passa-se a análise das ações quanto à ética nas inter-relações dos indivíduos nas 

respectivas varas. 

 

 

 

 
ÉTICA, MOTIVAÇAO E COMPROMETIMENTO  
 
 

 

ENTREVISTADO I - JUIZ  - Vara “a” 

“Eu sempre digo a eles, é muito fácil ser funcionário de uma repartição qualquer, mas aqui a 

pessoa tem que ter um grau de comprometimento muito grande, porque aqui você está lidando 

com o direito das pessoas. Estou aqui há 17 anos, quase todo dia eu digo isso, mas nem 

sempre as pessoas estão a altura de entender que a missão daqui não é uma missão do serviço 

público comum, mas uma missão que vai além, isso aqui não é um serviço administrativo, é 

um serviço de dizer a justiça.”  

 

 

ENTREVISTADO II – JUIZ – Vara “a” 

 

“Uma das questões mais importantes é o exemplo que o juiz e o diretor dão para os 

funcionários. Se o juiz não trabalha, se o diretor não trabalha os servidores não vão achar 

motivo pra trabalhar. Se o juiz trabalha, eles veem quanto a pessoa está interessada, um juiz 

dedicado, isso pra mim, já é mais de meio caminho andado. Depois disso, valorizar o serviço 

das pessoas, todas as pessoas tem um trabalho importante e se elas não são valorizadas  não 

tem motivo algum pra se esforçar.” 

 

 

ENTREVISTADO III –JUIZ – Vara “a” 

 

“A questão da gestão de pessoal a gente vem sempre procurando várias formas e maneiras de 

administrá-las, há algumas diligências preliminares, de detectação de alguns, de onde está 

realmente o problema o que é que faz com que o tempo de tramitação seja mais demorado, do 
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ponto de vista do pessoal, como é que a gente vai fazer pra poder incentivar capacitá-los, o 

aspecto da motivação é importantíssimo.”  

 

 

ENTREVISTADO IV – JUIZ – Vara “b” 

 

“Nada se cria sozinho, nada se constrói só. E com relação às pessoas que formam o todo no 

cartório? Bem, aí vai tratar de outra área, a área de aprender a lidar com as pessoas. Então, 

trabalhar a motivação, a primeira coisa é motivação, trabalhar os objetivos, um funcionário 

que tem uma aptidão numérica, se você colocá-lo para falar de literatura, de filosofia, ou de 

teoria pura de direito, para dissertar sobre aquilo, você está entrando em conflito, você não 

pode, se o funcionário é um autoritário você não vai colocá-lo no atendimento, é uma pessoa 

que não tem habilidade, não tem relações públicas, então você tem que descobrir.” 

 

 

ENTREVISTADO V – DIRETOR da Vara “b” 

 

“Acho que o administrador tem que ser um grande, um bom observador. Ele vai observando 

aquela pessoa onde ela se adéqua. Eu acho que o servidor só trabalha e produz bem se ele se 

sentir confortável, se tiver sentir seguro e confortável ele vai produzir, se ele  se sentir 

desconfortável,  violentado,  ele não vai conseguir. Eu acho que um cartório uma secretaria, 

uma vara é um organismo vivo.  Todos os órgãos têm que funcionar bem,  se um órgão não 

funciona bem, compromete todo o sistema. Se ele está feliz e está motivado, talvez esteja 

numa função de que ele que não goste, que ele  esteja se  sentindo injustiçado, alguma coisa, 

você tem que procurar ver porque é aí que o gestor tem que ter muita sensibilidade, você tem 

que  procurar ver,  procurar  saber o que foi, até porque a gente vivendo 10 anos, 12 anos 

juntos, gera um  grau de amizade e bastante companheirismo.” 

 

 

 

 

 

ENTREVISTADO VI – JUIZ – Vara “c” 
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“Com certeza, absoluta, há um compromisso total por parte dos servidores em o atingir as 

metas fixadas, inclusive se percebe isso com a produtividade. Muitas vezes,  quando se fixa 

uma meta, e essa meta não é atingida  você percebe logo nas reuniões, as preocupações  de 

correção de rumos, os pedido de ajuda, ou seja, iniciativas no sentido de colaborar pra 

melhoria.”  

 

 

4.3.2 A compreensão dos pilares da ética da responsabilidade e da convicção 

 

Focaliza-se, portanto, nas entrevistas coletadas, outro conceito de origem 

weberiana, a ética da responsabilidade e a ética do valor absoluto ou da convicção. Guerreiro 

Ramos (1983, p. 43) afirma que “as duas éticas não são necessariamente antagônicas” 

podendo entre elas haver coerência na extensão em que as considerações e o tipo de trabalho 

se ajustem com os valores das pessoas. O resultado natural é que, salvo em casos 

extraordinários, nenhum indivíduo forma o seu comportamento sob a espécie exclusiva de 

nenhuma das duas éticas. 

Do ponto de vista ético, a análise registrou que o comportamento dos gestores é 

responsável pela garantia da integridade dos servidores, fortalecendo o compromisso com a 

Instituição, renovando e colocando em prática o poder criativo e produtivo, cumprindo os 

critérios normativos, definindo as decisões a serem tomadas, enfim, procurando viabilizar as 

condições necessárias à manutenção dos trabalhos nas varas, sem perder a consciência da 

dimensão humana, sempre atentos que estão lidando com pessoas e não com máquinas, apesar 

das dificuldades enfrentadas em face do grande número de processos distribuídos nas varas. 

No âmbito Jurisdicional, em que a função do juiz tem um forte conteúdo social, 

demonstraram se encontrar empenhados a observar a ética da responsabilidade. No entanto, 

alguns servidores não se acham investidos sob o vínculo de compromisso com a Instituição,  

impossibilitando, neste momento, de se extrair do contexto das entrevistas, se as causas dessa 

desmotivação estão relacionadas com a ética da convicção. Este aspecto poderá ser mais bem 

analisado, posteriormente, por envolver servidores que não foram objeto de pesquisa. 

Na análise da ação administrativa dos gestores à luz da dualidade ética da 

responsabilidade e ética da convicção, não se verifica tensão ou conflito nas varas que 

impeçam de operarem de acordo com as perspectivas de produtividade e de eficácia. Ao 
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contrário, os gestores demonstraram a existência de um bom clima ético, com raras exceções, 

no ambiente de trabalho de modo que juntos enfrentam as dificuldades a serem vivenciadas 

diariamente. 

No presente estudo, ressalta-se o interesse do juiz em dar o bom exemplo, 

portando-se de forma a incentivar o compromisso com o trabalho, promovendo e implantando 

o clima ético nas varas. Portanto, a ética da responsabilidade corresponde a um elemento da 

administração do dia-a-dia, juntamente com outras atitudes e estratégias. 

Vê-se, então, que os gestores buscam atingir uma maior produtividade, não só 

pautado no único objetivo de vencer a morosidade processual, mas também de atingi-la com 

premissas ético-valorativas, embora algumas situações encontrem-se fora de suas gestões, 

quando cabe ao Estado interferir, no sentido de procurar solucioná-las. 

Evidencia-se, por fim, que os gestores nos processos de tomada de decisões, 

divisão do trabalho e de comunicação objetivam alcançar níveis consideráveis de 

autorrealização. Mas, quando se trata de programar rotinas de trabalho estas são orientadas 

pelas leis, regras internas, padrões formalizados e metas previamente estabelecidas, 

prevalecendo a lógica individualista, a demonstrando a coexistência da ética da 

responsabilidade e da ética da convicção, nas ações administrativas dos gestores das varas.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa teve por finalidade estudar o problema da morosidade 

processual, a partir de dados empíricos demonstrando e identificando o fato administrativo 

nas estruturas de três varas comuns, bem assim como se concretizam as práticas 

administrativas que articulam os elementos desse fato, nessas unidades judiciárias, com o 

objetivo de se verificar os procedimentos internos adotados pelos gestores quanto a assegurar 

à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Numa perspectiva geral, observa-se que os elementos constitutivos do fato 

administrativo, localizados nas estruturas das varas comuns, constituem peças que se 

intercalam na estruturação da Instituição, dinamizadas por atitudes de seus agentes, 

concretizadas tanto pela razão instrumental, assim como pela razão substantiva.  

Como se pode depreender do estudo realizado, a análise revelou que a existência 

de um fator preponderante externo que limita o agir com mais autonomia, quanto a modificar 

a situação complexa que contrapõe na baixa produtividade do desempenho das varas, e ao 

lado de outros fatores condicionantes, conforme se verificam nos fragmentos das entrevistas 

restringem os efeitos das iniciativas dos gestores, que, por suas vezes, procuram valer-se de 

técnicas operacionais e métodos de gestão, adotando novos procedimentos, redefinindo 

tarefas, disseminando novos métodos de trabalho, objetivando assim, minimizar o problema 

da morosidade processual 

Os gestores demonstraram que, apesar desse fator externo não se encontram 

paralisados, tentam com os recursos de que dispõem, ainda que sem técnica adequada a 

gerenciar as práticas administrativas, a despeito de não terem formação gerencial, solucionar, 

através de tentativas, erros e acertos, vencer o tempo do processo judicial. 

Essa situação referente à formação gerencial dos gestores, vigente no âmbito do 

judiciário, está a exigir uma reflexão multidisciplinar que seja capaz de propiciar não só aos 

magistrados, mas, em especial, aos diretores que ora se encontram à frente da execução de 

gerência, curso de capacitação específica, abstraindo-se dos métodos originais de trabalho, e 

introduzindo-se novas concepções sobre o gerenciamento de atividades de natureza 

administrativa, a partir dos instrumentos baseados na teoria organizacional.    

Características relevantes observadas nas ações dos gestores encontram-se 

relacionadas a alguns princípios basilares de uma gestão democrática, quais sejam: eficiência, 

eficácia e participação. Eficiência a partir do entendimento de que jurisdicionar tem por 
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finalidade administrar a justiça procurando melhorias contínuas nas práticas administrativas, 

com aplicação inovadora de técnicas gerenciais. Eficácia na entrega da prestação jurisdicional 

com celeridade. 

A participação encontra-se atrelada aos servidores no que se refere ao 

gerenciamento a representar um tipo de ferramenta utilizado pelos gestores, no sentido de 

obter bons resultados na produtividade dos trabalhos. Contudo, a existência, as possibilidades, 

as condições, a forma e as conseqüências de incentivo dos servidores, sob o aspecto 

motivacional, requer um exame mais específico, a fim de se ter uma resposta efetiva, a 

respeito de se constatar se a motivação aumenta ou reduz a produtividade no interior das varas 

comuns. 

Na coleta das respostas dos gestores, observa-se, ainda, que diante da submissão às 

legislações processual e constitucional, agem norteados por uma racionalidade instrumental, 

com relativa autonomia e liberdade de ação, implementando meios e recursos para atingir os 

fins no que tange à entrega da prestação jurisdicional com celeridade. 

Por sua vez, as práticas administrativas guiam-se pelos ditames de suas 

consciências, demonstrando um padrão de conduta responsável, o que faz com que atuem não 

só orientados no sentido de atingir os objetivos da Instituição, mas, também, guiados por 

valores dinamicamente relacionados entre si, demonstrando uma conduta ordenada e refletida 

sobre o próprio atuar, procurando evitar que os modos de agir conduzam a caotização interna 

dos trabalhos desenvolvidos nas varas. 

Fatores, como preocupação com o jurisdicionado, com os servidores, confiança, e 

respeito entre o grupo, culminam por contagiar os procedimentos requeridos pela 

racionalidade instrumental. Encontra-se nos gestores certo grau de atitude racional 

instrumental, ao lado de ingredientes de natureza tradicional e afetivo. Nesse sentido, os 

gestores demonstraram atuar ora com objetividade e racionalidade, ora com sensibilidade e 

intuição. 

No relato dos entrevistados, verifica-se que as escolhas e as decisões são 

orientadas pelo que querem e podem fazer, no sentido de criar condições favoráveis, buscar e 

identificar oportunidades de ação e propor soluções, de forma assertiva, inovadora e 

adequada, a fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos numa configuração 

organizacional que melhor atenda às necessidades dos jurisdicionados. Nesse contexto, uns 

mais do que outros são empreendedores, criativos, adaptam-se às mudanças, aptos a liderar os 
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servidores, são flexíveis e estão comprometidos em obter os resultados pretendidos com os 

seus trabalhos. 

Desse modo, o sistema de organização-interação - reordenamento das varas 

enfrentam situações de conservação e mudança, tradição e contemporaneidade, estabilidade e 

instabilidade, rigidez e flexibilidade, centralização e descentralização, padronização e 

criatividade, rotina e motivação. O relacionamento desses conjuntos vetores antagônicos 

origina nas varas uma configuração organizacional-administrativa híbrida, onde se constata 

um equilíbrio dinâmico entre a ordem, a conservação e a mudança.  

Dado o problema de lidar com o tempo de tramitação do processo, observa-se que 

as unidades jurisdicionais, estudadas, procuram ajustar o campo de atuação do potencial 

humano para enfrentar os desafios da “explosão de litigiosidades” Assim, tem-se que a 

estruturação do tempo representa o coração das varas comuns. Quando impulsionado em 

excesso é possível um grande resultado, mas se corre o risco de paralisação pelo cansaço ou 

pela fadiga das pessoas. Se impulsionado, lentamente, o risco é não gerar força para conduzir 

a avalanche de processos distribuídos, podendo ocasionar um colapso nas varas, ou seja: a 

paralisação dos processos por anos e anos, causando um grande prejuízo às partes.  O ideal é 

que o tempo do processo seja controlado, continuamente, de forma que se possam atingir bons 

resultados.   

O controle é uma dimensão do conceito de gestão no sentido de alcançar as 

expectativas do gestor pelo agente controlado. No entanto, evidenciou-se nas respostas dos 

gestores que inexistem instrumentos de acompanhamento quanto ao desempenho dos 

servidores, no sentido de avaliar a produtividade quanto a alcançar os objetivos 

eficientemente.  

O estudo realizado nas varas comuns proporcionou o despertar para a proposição 

da aplicação de algumas melhorias tais como: monitoramento e avaliação do desempenho dos 

servidores quanto às suas atividades internas; otimização da comunicação entre os gestores 

das varas comuns com outras unidades jurisdicionais a fim de se permitir o conhecimento 

com programas de gerenciamento instalados; proposição ao Conselho da Justiça Federal e ao 

Conselho Nacional de Justiça, de critérios de adequação dos servidores com o abono de 

permanência; capacitação obrigatória, dos gestores, como política de formação gerencial. 

 Ressalte-se, por oportuno, que umas das evidências encontradas nas entrevistas 

remetem a um aprofundamento da pesquisa no que se refere às pessoas que formam o quadro 

administrativo das varas, a fim de que se possa avaliar a questão do desdobramento do tempo 
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de serviço após aposentadoria, incorporação de todas as vantagens pecuniárias, rotinização 

das tarefas, enfim outros aspectos que vieram à superfície com as respostas dos gestores.  

A sincronização do tempo constitui fator crítico numa organização, daí a 

necessidade de ações específicas e coordenadas para que o tempo possa ser bem distribuído 

nas atividades que o consomem, de maneira mais eficiente e possível. O gerenciamento das 

varas é dirigido no sentido de procurar vencer a morosidade processual, no entanto, as 

técnicas de gerenciamento das varas comuns, para reduzir o tempo de tramitação do processo, 

precisam ser revistas quanto a conduzir uma coordenação especializada na resolução dessa 

problemática. 

A resposta à questão de pesquisa proposta para o estudo permitiu que o objetivo 

geral do trabalho fosse alcançado. Observou-se a presença de elementos do fato 

administrativo a contribuir para a compreensão do problema estudado. As ações 

condicionantes ligadas aos elementos do fato administrativo se entremostraram interligadas às 

ações dos gestores estabelecidas racionalmente, com vistas a alcançar objetivos aos fins a que 

se propõe, nas quais predominam a instrumentalização da ação social. Por outro lado, também 

demonstraram agir com intencionalidade, posto que suas ações se apresentaram ditadas pelo 

mérito intrínseco dos valores que a inspiram, como restou demonstrado por meio da ética da 

responsabilidade. 

Dessa forma, o exercício das práticas administrativas nas varas comuns permite 

verificar a viabilização do gerenciamento da morosidade processual, uma vez que os gestores 

se permitem a funcionalidade racional dos interesses da Instituição. 

Os resultados alcançados, na presente pesquisa, sugerem a necessidade de número 

maior de pesquisa na área. Assim, recomenda-se aos estudiosos e pesquisadores do setor 

público o aprofundamento de alguns pontos nevrálgicos, encontrados neste estudo: 

 Monitoramento e Avaliação do desempenho dos servidores independentemente do 

tempo de serviço. 

 Integração dos gestores com outras unidades jurisdicionais que se encontrem com 

programas de gerenciamento instalados. 

 Proposição de critérios quanto à percepção do abono de permanência. 

 Cursos de gerenciamento de pessoas para os juízes e diretores de varas, em 

especial, no sentido de compreender as intenções que motivam a conduta do 

indivíduo na Instituição. 
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APÊNDICE- A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

 

QUESTIONÁRIO FUNDAMENTADO NOS CONCEITOS DE GUERREIRO RAMOS 

E MAX WEBER 

 

A pretensão desta entrevista tem por finalidade compreender e identificar os elementos 

constitutivos do fato administrativo quanto a sua aplicabilidade nas varas comuns e verificar a 

natureza das ações praticadas pelos gestores no que diz respeito ao gerenciamento das práticas 

administrativas quanto à problemática da morosidade processual. 

 

      ELEMENTOS DO FATO ADMINISTRATIVO 

 

Pressuposto Tempo - Dado que existe o problema da morosidade processual como se 

entremostra a possibilidade de eliminá-la ou reduzi-la ao mínimo de perfeita 

aceitabilidade? 

 

Guia da entrevista 

 

•  Existem metas a serem alcançadas semanalmente, mensalmente, anualmente? 

•  Que atitudes são tomadas para alcançar a celeridade processual? 

•  Os servidores tomam iniciativa de se conduzirem no trabalho, independentemente de  

ordens administrativas quanto a reduzir o tempo do processo? 

 

Força do Trabalho – Entendimento dos gestores sobre os servidores nas varas 

 

 Guia da Entrevista 

 

• Existe compromisso dos servidores com a Instituição? 

• Existem procedimentos internos de capacitação? 
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• A distribuição de atividades é por faixa etária? 

• Os servidores têm liberdade para opinar sobre mudanças? 

• Existe treinamento para os servidores? 

 

Hierarquia – Ordenação progressiva das atividades nas varas 

 

Guia da Entrevista 

 

• Como se dá a distribuição de atividades nas varas? 

•   Há interferência dos juízes e diretores nas práticas administrativas? 

•   Existem superposições de tarefas para os servidores? 

 

Decisão – eficácia e comunicação 

 

• Como se dá a interação juízes-diretores-servidores 

• É comum a realização de reuniões entre juízes-diretores-servidores 

• A decisão é tomada de forma compartilhada ou não existe participação dos servidores 

nas tomadas de decisões em que envolva o interesse das práticas administrativas? 

 

AÇÃO ADMINISTRATIVA  

 

Ações dos gestores no combate a morosidade processual 

 

Guia da Entrevista 

 

• Considerando o problema da morosidade processual como se efetua o gerenciamento 

dos servidores? 

• Existe planejamento estratégico: como metas a serem atingidas mensalmente,  divisão 

de tarefas? 

• Os servidores participam do gerenciamento das práticas administrativas? 

 

Padrão Comportamental – ética, motivação e comprometimento 
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Guia da Entrevista 

 

• Considerando que é complexo gerenciar pessoas, como fazem para motivá-los? 

• Procura observar se os servidores estão realizados nas funções que estão exercendo? 

• É comum a realização de reuniões a fim de se verificar os problemas do dia-a-dia? 
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ANEXO – A – TEMPO MÉDIO DAS VARAS COMUNS 
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