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RESUMO 
 

 

O estudo objetivou compreender o processo de adoção de expertises gerenciais importadas 

pelo Judiciário Brasileiro, notadamente, do Programa de Gestão da Qualidade, bem como o 

seu desdobramento dentro dessa instituição. Consideraram-se os desafios da Reforma 

Administrativa no Poder Judiciário e a disseminação massiva de métodos e conceitos 

originados em outras realidades nacionais para a administração pública brasileira. A pesquisa 

inclui a revisão da literatura de maneira a resultar num maior entendimento do processo de 

modernização da organização burocrática vigente nesse Poder, dentro do contexto de Reforma 

da Administração Pública Gerencial brasileira, bem como em inserções na unidade estudada 

por meio de análise documental e entrevistas para exame do ciclo de vida do Programa da 

Qualidade implantado. Os resultados mostram o desenvolvimento de uma adoção acrítica da 

expertise gerencial importada, sem uma atitude crítico-assimilativa para ganharem significado 

e adequação à realidade local, inexistindo uma análise sistemática para adaptação do 

Programa à organização burocrática da instituição. 

 

Palavras-chave: Administração Pública Gerencial. Modernização Burocrática. Programa da 

Qualidade. Reforma do Judiciário. Redução Sociológica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ABSTRACT 
 

 

The study aimed at understanding the processes of adoption of managerial expertise imported 

to the Brazilian judiciary, specifically, the Program for Quality Management and its 

development within that institution. Challenges of the Judiciary Administrative Reform and 

the broad dissemination of methods and concepts originated in other national situations for 

the Brazilian public administration have been considered. The research includes a review of 

the literature in order to reach a greater understanding of the modernization process of the 

existing bureaucratic organization, within the context of the Management Reform in Brazil, as 

well as in insertions in the unit studied by means of documentary analysis and interviews to 

examine the life cycle of the Quality Program implemented. The results have shown the 

development of an uncritical adoption of managerial expertise imported, without a decisive 

attitude to obtain meaning and relevance to the local reality, resulting in an absence of a 

systematic analysis for adapting the Program to the bureaucratic organization of the 

institution.  

 

Keywords: Government Management. Bureaucratic modernization. Quality Program. Reform 

of the Judiciary. Sociological Reduction. 
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INTRODUÇÃO  

 

Observa-se que o tema inovação gerencial tem conquistado relevância cada vez 

maior devido à crescente necessidade de aperfeiçoamento dos modelos de produção de bens e 

serviços para alcance de uma maior competitividade e adequação às novas demandas sociais.  

As mudanças que observamos no mundo globalizado causam impacto expressivo 

nas organizações, refletindo inclusive na Administração Pública, onde, muito embora não 

exista competitividade, uma vez que o seu objetivo natural é atender à sociedade 

proporcionando serviços públicos, esta mesma sociedade, há muito reclama pela sua presteza 

e eficiência. 

Assim, as inovações gerenciais vêm sendo amplamente discutidas e implantadas 

na administração pública de diversos países, nas diferentes esferas e órgãos do governo, 

resultado de grandes debates sobre mudanças no contexto da crise do Estado e da Reforma da 

Gestão Pública. No Brasil não é diferente.  

Há tempos, a estrutura burocrática da administração pública brasileira vem sendo 

rotulada de ineficiente. No decorrer das últimas décadas vimos crescer a crise desse modo de 

operacionalização dos serviços públicos que, por fim, desaguou na crise de legitimidade das 

organizações públicas e do próprio Estado. 

Em resposta a essas “crises”, estão sendo introduzidas mudanças de vários tipos 

nas organizações públicas brasileiras, dentre as quais se podem destacar: 

1) A delegação de funções administrativas do governo para a área privada, como 

é  o caso dos contratos de gestão1 entre o Poder Público e as organizações 

sociais;  

2) A criação e modificação de normas legais, como a emenda nº 19/19982;  

3) A importação de expertises gerenciais  originados em países desenvolvidos, em 

especial, os Programas da Qualidade. 

Dentro desse ambiente descrito, encontra-se o judiciário brasileiro, que passa por 

um momento singular, sofrendo pressões para a adoção de práticas gerenciais mais modernas, 

de forma a alcançar a celeridade e eficiência constitucional que lhes são imputadas.  

                                                
1 Esses contratos constituem-se em um meio de efetivar o processo de privatização da prestação de serviços públicos, 
presente na atual política do governo (ALEXANDRINO e PAULO, 2007).  
2 Essa emenda é tida como o mais importante instrumento da almejada reforma da Administração Pública no Brasil, 
conhecida como “Emenda da Reforma Administrativa” (ALEXANDRINO e PAULO, 2007).  
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Desse modo, o Poder Judiciário Brasileiro vem passando por uma reforma que 

engloba mudanças legislativas, como a Emenda Constitucional nº. 453, mudanças 

tecnológicas, como é o caso da implantação dos Juizados Virtuais e  mudanças nos modelos 

de gestão, como os Programas da Qualidade. 

Esta última, inserida no cerne da Reforma da Gestão Pública ou Administração 

Gerencial4, através da qual se busca a superação dos problemas decorrentes do modelo 

burocrático, presentes na grande maioria dos órgãos da Administração Pública Brasileira. 

No que tange aos novos modelos gerenciais implantados, como observa Caldas e 

Wood (1999, p. 37):  

[…]Importar modelos prontos é muito mais fácil que construir modelos 
próprios, além de prover a sensação de modernização ou de ‘queimar 
etapas’, a maioria das organizações locais opta por comprar – ou mimetizar - 
modelos ‘pré-testados’. Assim, saem às empresas brasileiras afoitamente em 
busca do tempo perdido. 

 

Nesse contexto, a postura das organizações brasileiras, no processo de 

modernização gerencial, é de assimiladores de conceitos e modelos produzidos em outros 

países, bebendo nossas organizações, direta ou indiretamente, em fontes estrangeiras, 

tornando a gestão empresarial um campo de trabalho e estudo essencialmente importado. 

Contudo, tal conduta mostra-se muitas vezes inapropriada para a solução de problemas reais 

locais, além de desfocar a percepção desses mesmos problemas. (CALDAS e WOOD, 1999). 

O Poder Judiciário, diante das pressões para adoção de práticas gerenciais mais 

modernas, segue a tendência das empresas brasileiras, buscando a adoção de expertises 

gerenciais que, presumidamente, poderiam ser transplantados dos países desenvolvidos, 

notadamente das empresas privadas, para a administração pública brasileira. 

Observa-se o caso da Seção Judiciária da Paraíba, que vem desenvolvendo 

diversas ações no intuito de atender às novas demandas sociais com maior eficácia, por meio  

da implantação de novas práticas gerenciais, como é o caso do Programa da Qualidade Total, 

enfrentando, no entanto, dificuldades na implantação e continuidade dos resultados advindos 

da adoção dessa expertise gerencial. 

                                                
3 Em dezembro/2004, foi promulgada a Emenda Constitucional nº. 45, que trata da Reforma do Poder Judiciário.  
4 “Historicamente, a proposta da administração gerencial brasileira teve seus lineamentos básicos no ‘Plano Diretor da 
Reforma do Estado’ e na obra do ex-ministro Bresser Pereira, para quem ela se apresenta como uma ‘nova forma de gestão 
da coisa pública mais compatível com os avanços tecnológicos, mais ágil, descentralizada, mais voltada para o controle de 
resultados do que o controle de procedimentos, e mais compatível com o avanço da democracia em todo o mundo, que exige 
uma participação cada vez mais direta da sociedade na gestão pública’.” (ALEXANDRINO e PAULO, 2007). 
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 Realidade partilhada por outras Seções Judiciárias no país, como as Seções da 

Região Sul, primeiras a implantar o Programa da Qualidade, conforme se percebe nos 

trabalhos de Biancamano (1999), que pesquisou os impactos do Programa da Qualidade no 

Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e Gomes (2006) que analisou o nível de efetividade da 

adoção do Programa da Qualidade do Judiciário do Rio Grande do Sul e a participação dos 

magistrados nesse Plano. 

Sendo assim, surge a indagação sobre o processo desenvolvido para a crescente 

adoção de expertises gerenciais pelo Judiciário brasileiro, em especial pelo Programa da 

Qualidade, e o seu desdobramento dentro desta instituição, que será trabalhada como pergunta 

de pesquisa nesse trabalho. 

Pergunta de Pesquisa 

• Como está sendo desenvolvido o processo de adoção de expertises gerenciais importadas 

para a Administração do Poder Judiciário - Seção Judiciária da Paraíba? 

 

 

Objetivo Geral 

 

Compreender como está sendo desenvolvida a adoção da expertise gerencial 

importada, Programa de Gestão da Qualidade, para a administração judiciária, mediante a 

análise de um órgão público, a Justiça Federal de Primeira Instância - Subseção Judiciária de 

Campina Grande, durante o período de 2002 a 2005. 

 

Objetivos Específicos 

a)  Identificar as características basilares da organização burocrática presente na 

administração pública brasileira e seu processo de modernização, dentro do 

contexto da reforma administrativa do Estado; 

b)  Examinar o contexto e desenvolvimento da importação de expertises gerenciais 

estrangeiras, originadas no ambiente empresarial e transplantadas para a 

administração judiciária; 

c)  Analisar, a partir de uma proposta metodológica de ciclo de vida, o processo de 

importação do Programa de Gestão da Qualidade na Subseção Judiciária de 

Campina Grande. 
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JUSTIFICATIVA  

 

É notória a pressão que o Judiciário sofre para a implantação de ações que 

possibilitem o alcance da celeridade e da eficiência na prestação de seus serviços, dentre elas, 

destacam-se as ações implantadas com vistas à modernização do modelo burocrático presente 

nessa instituição, como a adoção de expertises gerenciais importadas, em especial pelo 

Programa de Gestão da Qualidade.  

Observa-se,  a partir da década de 90, a disseminação massiva de projetos e 

programas baseados em modelos e idéias gerenciais estrangeiras para a superação das 

disfunções percebidas nas organizações burocráticas, num movimento que não pára de 

crescer, aumentando a cada ano os debates sobre a necessidade de modernização da 

administração pública brasileira, de tal modo que, através do Decreto de 17 de março de 2009, 

foi instituído o ano de 2009 como "Ano Nacional da Gestão Pública". 

No entanto, o desenho organizacional público brasileiro  apresenta características 

próprias,  tendo em vista as características sócio-culturais de seu povo e estrutura político-

administrativa de seus órgãos, possuindo formatos organizacionais bastante diversificados, a 

depender de sua área de atuação e finalidade,  devendo, portanto, suas peculiaridades serem 

analisadas quando da implantação de mudanças organizacionais, de maneira a viabilizar a 

concretização de uma reforma administrativa mais adequada e eficiente.  

Desse modo, como é cediço, implantar inovações gerenciais na administração 

pública não é tarefa das mais fáceis. Fato agravado pela lacuna existente em relação a estudos   

na área da administração pública brasileira, o que acaba por fomentar a disseminação de 

idéias e conceitos equivocados sobre o modelo burocrático vigente nesse tipo de organização 

e os efeitos dos modelos gerenciais importados com vistas à modernização dessa mesma 

burocracia. 

Assim, à luz das mudanças organizacionais implantadas na administração pública, 

evidencia-se a necessidade de estudos para melhor compreensão do desenvolvimento do 

processo de modernização deflagrado através da importação de expertises gerenciais 

estrangeiras para esses órgãos, com vistas a colaborar para um melhor posicionamento 

estratégico do serviço público, contribuindo para que a reforma administrativa ocorra de fato, 

não se limitando apenas a um leve verniz na velha estrutura. 

Esse é o caso desta Proposta de Trabalho em que se pretende focar o referido tema 

– os desafios da reforma gerencial no Poder Judiciário, no que tange a adoção de expertises 

gerenciais importadas para a administração judiciária. 
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação é organizada em cinco capítulos.  

O primeiro capítulo consiste na apresentação da unidade pesquisada, no qual é 

apresentado o perfil da organização, sua origem, área de atuação e serviços oferecidos. 

O segundo capítulo é dedicado a identificação das características basilares da 

organização burocrática presente na administração pública e seu processo de modernização, 

tomando por base a obra de Max Weber, buscando delinear o contexto de mudanças inseridas 

pelo ambiente mundial contemporâneo e as Reformas administrativas do Estado, 

identificando os seus efeitos nas organizações e na gestão do Poder Judiciário. 

No terceiro capítulo é apresentada a análise do processo de importação de 

expertises gerenciais estrangeiras para o contexto da administração pública brasileira, os 

elementos motivadores da adoção de modismos gerenciais, a análise crítica e a redução 

sociológica apresentada por Guerreiro Ramos.  

O quarto capítulo apresenta os procedimentos metodológicos necessários à 

condução da pesquisa efetuada na Subseção Judiciária de Campina Grande.  

No quinto capítulo é apresentada a análise dos dados coletados por meio da 

pesquisa bibliográfica, documentos e entrevistas. 

Na seqüência são apresentadas as considerações finais, as limitações do estudo e as 

sugestões para novas pesquisas. 

Por fim, são inseridos nessa dissertação as referências, apêndices e os anexos do 

trabalho de investigação. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 
 
 

A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 
 
 
 

Este capítulo apresenta o perfil da organização, sua 
origem, área de atuação e serviços oferecidos. 
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1 A ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA 

 
1.1 Denominação  

Justiça Federal de Primeiro Grau 

Seção Judiciária da Paraíba 

Subseção Judiciária de Campina Grande 

 

1.2 Estrutura Organizacional 

A Subseção Judiciária de Campina Grande é composta por quatro Varas Federais, 

a 4ª Vara, plena comum (cível e criminal) criada pela Lei 7.583/87; a 6ª Vara, plena comum e 

privativa de execuções penais, criada pela Lei 9.788/99; a 9º Vara, funcionando como juizado 

especial federal, criado através da Resolução nº 09, de 02 de março de 2005/TRF-5ª Região e 

a 10 ª Vara, privativa das execuções fiscais e processos de natureza tributária, criada pela 

Resolução nº 22, de 16 de maio de 2005/TRF-5ª Região, todas implantadas com vistas à 

implementação do Programa de Descentralização/Interiorização da Justiça Federal. 

 

1.3 Órgão Coordenador 

A Subseção Judiciária de Campina Grande-PB faz parte da organização 

administrativa do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife-PE, o qual 

abrange os Estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Paraíba.  

 

1.4 Quadro Administrativo  

O quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Justiça Federal na Paraíba é 

composto pelos cargos de carreira: analista judiciário (nível superior), técnico judiciário (nível 

médio) e auxiliar judiciário (nível básico), acessíveis através de concurso público. Podendo 

ainda existir, os servidores lotados em cargos comissionados, requisitados de outros órgãos e 

terceirizados (serviços gerais). 

A Subseção Judiciária de Campina Grande possuía, até março de 2005, um quadro 

de recursos humanos composto por 56 servidores, distribuídos da seguinte forma: 
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Quadro1 - Recursos Humanos da Subseção de Campina Grande - 2002/2005 

 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: Adaptado da Relação de Servidores da Subseção Judiciária, 2005. 

Atualmente a Subseção conta com um quadro administrativo composto por 97 

servidores responsáveis pela execução da atividade principal da instituição, ou seja, a 

prestação jurisdicional, conforme quadro abaixo: 

Quadro 2 - Recursos Humanos da Subseção de Campina Grande-2009 

CAMPINA GRANDE 
CARGOS 

4ª Vara 6ª Vara 9ª Vara 10ª Vara SFCG 
TOTAL  

Analista Judiciário 6 8 7 11 0 32 
Técnico Judiciário 11 7 8 12 7 45 
Requisitados(outros órgãos) 3 6 4 1 5 19 
Removidos 1 0 0 0 0 1 

TOTAL GERAL 21 21 19 24 12 97 
Fonte: Adaptado da Relação de Servidores da Subseção Judiciária, 2009 . 

 

Existindo nesta composição os servidores efetivos (nomeados após aprovação em 

concurso público para os cargos de analista judiciário e técnicos judiciários), aqueles cedidos 

por outros órgãos federais, estaduais ou municipais, e colocados à disposição desta Subseção 

(requisitados) e 01 servidor nomeado para ocupar cargo em comissão de livre nomeação e 

exoneração, totalizando o número de 97 servidores.  

A Subseção possui, ainda, 18 funcionários terceirizados, responsáveis pela 

execução dos serviços gerais. Esse quadro também existia nos anos de 2002 a 2005, não 

havendo, pois, alteração no número de funcionários terceirizados na organização. 

Sendo que, os servidores desta Subseção Judiciária são regidos pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90), enquanto que os terceirizados 

subordinam-se às regras da Consolidação das Leis trabalhistas perante a empresa à qual estão 

vinculados. 

Analisando os dados, observa-se que 79,38% dos servidores responsáveis pela 

execução das atividades principais da Subseção são efetivos, isto é, nomeados no cargo por 

CAMPINA GRANDE 
CARGOS 

4ª Vara 6ª Vara SFCG 
TOTAL  

Analista Judiciário 8 7 0 15 
Técnico Judiciário 8 11 4 23 
Requisitados(outros órgãos) 6 4 8 18 

TOTAL GERAL 22 22 12 56 
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concurso público (analistas e técnicos judiciários), demonstrando uma clara tendência às 

normas constitucionais. 

 

1.5 Serviços oferecidos 

A Subseção Judiciária de Campina Grande tem como atividade, de natureza 

pública, o processamento dos feitos (processo), consubstanciado no conjunto ordenado e 

seqüencial de atos das partes, do juiz e dos auxiliares da justiça (servidores), de forma a 

conformação necessária à entrega da prestação jurisdicional, sendo este último considerado 

seu produto.  

Sua atuação é local, e sua jurisdição, em conformidade com a Resolução nº 

03/2001/TRF-5ª Região, abrangia 165 dos 223 municípios pertencentes ao Estado da Paraíba, 

contudo, face à criação da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba na cidade de Sousa, 

em 21/06/2004, foi repassado para a mesma a jurisdição de 63 municípios. Cabendo, portanto, 

atualmente, a Subseção de Campina Grande, a jurisdição de 102 municípios. 

A competência da Justiça Federal está definida na Constituição Federal, em seus 

arts. 106 a 110, ou seja, está definido em que casos deve o interessado recorrer a um de seus 

órgãos.  

A competência da Justiça Federal de 1º Grau:  

• Causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas;  

• Causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa 

residente ou domiciliado no país;  

• Causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo 

internacional;  

• Crimes políticos e infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 

interesse da União;  

• Crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no 

país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente;  

• Crimes contra a organização do trabalho, contra o sistema financeiro e a ordem 

econômico-financeira;  

• Os habeas-corpus em matéria criminal de sua competência;  

• Os mandados de segurança e habeas-data  contra ato da autoridade federal;  
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• Crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves;  

• Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro;  

• Disputas sobre direitos indígenas.  

 
No primeiro grau, os juízes federais atuam nas Seções Judiciárias, sediadas na 

capital de cada um dos estados da Federação, e em Varas Federais situadas em algumas das 

principais cidades desses Estados, com jurisdição sobre municípios específicos, a fim de 

interiorizar a atuação da Justiça Federal, facilitando o acesso do cidadão à Justiça. Vinculam-

se a um dos cinco Tribunais Regionais Federais, localizados em Brasília-DF, Rio de Janeiro-

RJ, São Paulo-SP, Porto Alegre-RS e Recife-PE, conforme a região jurisdicional em que a 

Seção Judiciária ou Vara Federal se insira. 

Os principais clientes/usuários, em termos de quantidades de processos em 

tramitação, são o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), a União Federal e a Caixa 

Econômica Federal (CEF), os quais estão presentes na maioria das relações jurídico-

processuais instauradas no âmbito dos Juízos que compõe esta Subseção. 

Sendo exigidos pela legislação processual, como requisitos dos clientes, que as 

partes sejam capazes de acordo com as regras do Direito Civil, bem como, estejam 

representados processualmente por advogado habilitado, procurador, ou representante legal, 

com exceção dos Juizados Especiais, perante o qual não há obrigatoriedade de representação 

processual, em face da menor complexidade das causas  e dos procedimentos adotados. 

 

1.6 Contextualização da Organização Judiciária 

1.6.1 O Poder Judiciário 

O Estado brasileiro, ao proibir a autotutela e a concentração do poder de julgar nas 

mãos de uma única pessoa (rei, imperador, soberano) reservou para si a função de efetuar a 

aplicação das normas do mundo jurídico a realidade concreta, sendo tal função chamada de 

jurisdição, estando a mesma reservada ao Poder Judiciário, detentor do seu monopólio 

(PONCIANO, 2008). 

O Poder Judiciário tem por finalidade a prestação jurisdicional, ou seja, promover 

a resolução de conflitos, por meio da realização do direito justo, de forma adequada e célere, 

sendo, pois, um direito do jurisdicionado, exercido por meio da ação, proposta perante o 

Judiciário e materializada no processo (autos processuais) (PONCIANO, 2008). 
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No entanto, Paulsen (1995) alerta que, conquanto o Poder Judiciário só opere 

quando provocado, por meio da propositura de ação pelas partes interessadas, conforme 

principio da inércia5, tal conduta deve se restringir à atividade jurisdicional, não se aplicando 

a esfera administrativa e política, quando o judiciário, não só poderá, mas deverá ter 

iniciativa, que se apresenta como um imperativo para a consecução dos fins do Estado. No 

que tange ao exercício do Poder político do Judiciário, esse deverá ser feito unicamente 

visando o alcance das funções que lhe são atribuídas na Constituição. 

Dessa forma, segundo Santos, Marques e Pedroso (1996), o Poder Judiciário, nas 

sociedades contemporâneas passa a apresentar como principais atribuições, as funções 

instrumentais, políticas e simbólicas. Sendo as funções instrumentais referentes aos limites 

funcionais da instituição, relacionando-se à resolução de litígios, ao controle social, a 

administração e a criação de Direito.  

No que tange às funções políticas, estas se referem ao fato de que, como um dos 

órgãos de soberania, o judiciário interage com o sistema político realizando o controle social, 

possibilitando o exercício da cidadania e atuando como instância compensatória da 

legitimação do sistema político, funcionando como uma “representação substitutiva”, ao 

garantir aos cidadãos os direitos não concretizados pela atuação dos outros poderes. 

A função simbólica se refere ao conjunto de orientações sociais sobre o Poder 

Judiciário, à sua força simbólica para a manutenção do sistema social, sendo tais funções mais 

amplas que as funções políticas, uma vez que comprometem todo o sistema social, 

fundamentando-se em práticas de socialização que estabelecem e orientam a valores, 

distribuídos pelos espaços estruturais de relações sociais como a família, a comunidade, o 

mercado e o mundo (SANTOS, MARQUES E PEDROSO, 1996). 

Conforme apontam os autores, a transferência compensatória, ou seja, a 

representação substitutiva acaba por comprometer a própria legitimidade do Judiciário, uma 

vez que veio  a sobrecarregar em demasia a capacidade funcional dos seus órgãos. 

Desse modo, como expõe Jobim (2005, p. 13), no Brasil, a partir da Constituição 

Federal de 1988, alguns fatores levaram a um aumento crescente das demandas perante o 

Judiciário: 

 [...] contendo a constituição vasta Carta de Direitos e novos instrumentos 
processuais; a valorização do controle concentrado de constitucionalidade 
como uma espécie de “instância recursal” utilizada pelas minorias políticas 
quando derrotadas no parlamento; a intensa judicialização das chamadas 

                                                
5 Princípio geral da inércia: refere-se à orientação no sentido de que a jurisdição somente poderá ser exercida 
caso seja provocada pela parte ou pelo interessado, não podendo o Estado conceder a jurisdição a alguém sem 
que tenha sido solicitada. 
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“lesões de massa”, especialmente as relacionadas com planos econômicos; 
o alto impacto econômico de decisões judiciais proferidas em ações civis 
públicas; a ampliação do ingresso de usuários no sistema judicial, em face 
dos juizados especiais (estaduais em 1996 e federais em 2002); o aumento 
da criminalidade organizada e da violência urbana; esses são os fatores mais 
importantes que levaram a um crescente protagonismo político e social 
experimentado pelo judiciário brasileiro. Estes diagnósticos já estão 
consolidados, quando se cuida da questão judiciária no Brasil. 

Sendo assim, tal protagonismo embora seja um fator positivo, considerando o 

aspecto democrático, por outro lado, acarretou no aumento da crise do judiciário (JOBIM, 

2005), uma vez que, conforme aponta Faver e Pachá (2005, p. 22), observa-se que após mais 

de 15 anos de aplicação da nova Constituição, cada vez mais o exercício dos novos direitos se 

concretizam através do judiciário, que não consegue atender as demandas com a eficiência 

exigida, aumentando os pontos de estrangulamento do sistema e crescendo a insatisfação da 

sociedade, uma vez que cresce “a distância entre a estrutura instalada do sistema e a sua 

capacidade para atender às novas demandas”.  

 Visando a constituição de um primeiro passo para a superação das dificuldades 

apresentadas e aperfeiçoamento da Justiça Brasileira, foi inicialmente proposta emenda à 

constituição (PEC), em 26.03.1992 (nº. 96/92), apresentada pelo Deputado Hélio Bicudo, e, 

finalmente, após longos 13 anos de debates, várias audiências públicas, pareceres, inclusão de 

vários projetos, idas e vindas na Câmara e no Senado, o Congresso Nacional promulgou a 

referida proposta, como a Emenda Constitucional nº. 45, em 08.12.2004, denominada de 

“Emenda da Reforma do Poder Judiciário”. 

Dentre os principais itens promulgados, podem ser destacados: a Criação do 

Conselho Nacional de Justiça, a súmula vinculante, a colocação da celeridade processual 

como meta do Judiciário, a distribuição imediata de processos, federalização dos crimes 

contra direitos humanos, fim das férias coletivas, regras para vitaliciamento dos magistrados, 

autonomia das defensorias públicas estaduais, novas competências da Justiça do Trabalho e a 

criação das Escolas Judiciais. 

Para Ponciano (2008, p. 279), estas modificações não seriam suficientes para 

resolver a ineficiência do Poder Judiciário em atender as exigências sociais emergentes, 

necessitando-se mais do que reformas legais isoladas, precisando esse Poder acompanhar as 

mudanças tecnológicas, renovando e aperfeiçoando seus procedimentos, acompanhando a 

evolução que se opera no setor privado, modernizando a sua estrutura burocrática “arcaica” e 

“alheias às novas tecnologias utilizadas principalmente na iniciativa privada”. 
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1.6.2 Organização do Poder Judiciário 

O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos, conforme art. 92 da 

Constituição Federal/88: 

I. o Supremo Tribunal Federal; 

I-A o Conselho Nacional de Justiça; 

II. o Superior Tribunal de Justiça; 

III. os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV. os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V. os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI. os Tribunais e Juízes Militares; 

VII. os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

Conforme o Direito Constitucional brasileiro, o Poder Judiciário é autônomo, 

mantendo relações de equilíbrio e inter-relacionamento em atividades administrativas e 

políticas, como os demais poderes, sendo esse equilíbrio mantido por dois princípios: 

independência dos Juízes e subordinação destes ao direito (BIANCAMANO, 1999), seguindo 

a imposição da ordem legal-racional vigente. 

Em que pese essa autonomia, em virtude da ineficiência do sistema face aos 

“episódios aparentemente confirmatórios da fragilidade dos controles internos existentes” e 

estando cristalizada a idéia da necessidade do controle externo do judiciário (FAVER e 

PACHÁ, 2005, p. 20), com a Emenda Constitucional nº. 45 foi criado o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), possuindo 15 conselheiros, aprovados pelo Senado e nomeados pelo Presidente 

da República. Estando as suas competências fundamentais expostas no artigo 103-B da 

Constituição, bem como regulamentadas em seu regimento interno. Conforme CNJ (2009), 

são elas: 

• Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 

Magistratura, expedindo atos normativos e recomendações; 

• Definir o planejamento estratégico, os planos de metas e os programas de 

avaliação institucional do Poder Judiciário; 

• Receber reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra 

seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e 

de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados; 
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• Julgar processos disciplinares, assegurada ampla defesa, podendo determinar a 

remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 

proporcionais ao tempo de serviço, e aplicar outras sanções administrativas; 

• Elaborar e publicar semestralmente relatório estatístico sobre movimentação 

processual e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o 

país. 

 

Atualmente, de forma inovadora, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

apresentou um conjunto de dez metas que deverão ser cumpridas por todos os Tribunais do 

país até o final do ano de 2009. As metas buscam a celeridade processual, a informatização, a 

capacitação em gestão dos magistrados, bem como a implantação de um plano plurianual 

pelos Tribunais, com vistas a evitar a descontinuidade administrativa.  

Quadro 3 – As 10 Metas do Judiciário em 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2009. 

 

 

1. Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 05 anos) aos 

objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão 

Especial. 

2. Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de 

todos os distribuídos até 31/12/2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores). 

3. Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal e à rede 

mundial de computadores (internet).  

4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos. 

5. Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de acompanhamento 

eletrônico das prisões provisórias. 

6. Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas e de processos de 

trabalho, para imediata implantação de métodos de gerenciamento de rotinas. 

7. Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de computadores 

(internet), com andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos os processos, 

respeitado o segredo de justiça.  

8. Cadastrar todos os magistrados como usuários dos sistemas eletrônicos de acesso a 

informações sobre pessoas e bens e de comunicação de ordens judiciais (Bacenjud, Infojud, 

Renajud). 

9. Implantar núcleo de controle interno. 

10. Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias.  
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Desta forma, o CNJ foi estabelecido com vista a colaborar com a melhoria do 

modelo de gestão adotado no Poder Judiciário que, conforme apresenta Biancamano (1999), é 

predominantemente baseado no modelo de organização burocrática weberiano, em que as 

atividades são consideradas obrigações inerentes ao cargo, com padrões de nomeação, 

ascensão e remuneração, os papéis são designados segundo qualificações técnicas, baseados 

na impessoalidade, a autoridade em sua estrutura tem a forma hierárquica, existindo regras 

gerais abstratas e nitidamente definidas regulando os procedimentos dentro da organização, 

baseando-se a legitimidade do poder em normas racionalmente definidas.  

Aponta, ainda, a autora que: 

No poder Judiciário, existem cargos hierarquizados, com áreas de 
responsabilidade e competências, com obrigações e privilégios claramente 
definidos em regras específicas; as relações entre os cargos estão também 
definidas e envolvem um considerável grau de formalidade e distância 
social. A posição ocupada pelo cargo define a autoridade – poder de 
controle decorrente da situação reconhecida – da pessoa. A formalidade 
obedece a um ritual expresso que está integrado à distribuição de autoridade 
dentro do sistema, servindo para reduzir ao mínimo o atrito mediante uma 
contenção em larga escala, uma vez que existe o fácil cálculo de 
comportamento e de expectativas mútuas. (BIANCAMANO, 1999, p.192). 

 

A figura 1 apresenta o novo organograma do Poder Judiciário Brasileiro: 

Figura 1 – Organograma do Poder Judiciário Brasileiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Adaptado do artigo 92 da Constituição Federal, 2009. 
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1.6.3 O juiz e sua dupla função: judicante e administrativa 

Conforme exposto, no Direito Constitucional brasileiro, o Judiciário é autônomo 

mantendo relações de equilíbrio e inter-relacionamento em atividades administrativas e 

políticas, como os Poderes Legislativo e Executivo, tal equilíbrio é mantido através dos 

princípios da independência dos Juízes e subordinação destes ao Direito. Possuindo, ainda, 

autonomia administrativa, possibilitando a ação de organizar-se internamente, sem ingerência 

dos outros dois Poderes, no que tange a sua esfera organizacional (BIANCAMANO, 1999). 

Desse modo, a atuação dos juízes é bastante peculiar, primeiro, porque o Juiz é um 

dos órgãos através do qual o Estado executa a sua atividade jurisdicional, conforme disposto 

no art. 92 da Constituição Federal/88, possuindo os juízes dupla função, a função jurisdicional 

de processar e julgar as ações que lhe são atribuídas, cabendo, também, ao juiz titular, a 

administração da vara no tocante aos servidores, aos procedimentos adotados, a distribuição 

de função e gratificações, horário de expediente e demais atividades próprias à gestão da vara. 

As Seções Judiciárias e Subseções possuem, ainda, um juiz federal responsável 

pelas funções eminentemente administrativas, denominada de Direção do Foro, 

consubstanciada na gestão das áreas administrativas de recursos humanos (folha de 

pagamento, benefícios, concurso público, posse, remoção etc.), da estrutura física da 

instituição (conservação, obras, licitação), da administração orçamentária e financeira e todos 

os demais encargos inerentes a administração da respectiva Seção Judiciária. Sendo que, nas 

varas do interior, os recursos repassados pela Direção do Foro e os encargos administrativos 

da Subseção, são administrados pelo juiz diretor da respectiva Subseção Judiciária.  

Os diretores de Foro, da sede e interior, são nomeados por dois anos, sendo 

escolhidos em eleição pelo Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5. 

Ressalta-se que a função de Diretor do Foro se refere a administração do quadro 

administrativo da Seção ou Subseção Judiciária, suas secretarias e núcleos administrativos, 

não devendo ser confundida com a função jurisdicional, assim, o juiz Diretor do Foro não 

deverá interferir nas decisões dos demais juízes em seus processos ou em suas varas, pois não 

possui nenhuma função hierárquica sobre os mesmos. 

Portanto, nos cargos de direção administrativa da Seção Judiciária há a 

possibilidade de alternância de poderes e preferências que está no cerne do jogo democrático, 

no entanto, nessa alternância administrativa, não existe influência direta na administração das 

Varas, tendo em vista que essa administração é efetuada pelos juízes titulares respectivos. 
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Observando-se, quanto a esses, as garantias constitucionais da inamovibilidade 

que lhes dá  a segurança de que não serão removidos de uma para outra comarca, a não ser na 

forma e hipóteses previstas em lei, a vitaliciedade, garantindo ao magistrado a 

impossibilidade de serem afastados, destituídos ou demitidos de seus cargos, salvo por motivo 

expresso em lei e reconhecido por sentença do órgão judiciário competente, e, finalmente, a  

irredutibilidade de vencimentos,  assegurando que seus subsídios não serão diminuídos, 

embora sujeitos aos limites máximos previstos no artigo 37 da Constituição Federal. 

Desse modo, conforme apresenta Biancamano (1999), o Juiz detendo o poder de 

interpretar os fatos segundo os valores e crenças do contexto social em que está inserido, deve 

também administrar seu foro, necessitando ser flexível, transformando-se também em um 

diretor, um administrador com todos os encargos, dificuldades sociais, econômico-financeiros 

e gerenciais que lhe são próprias. 

 

1.7 A Justiça Federal Comum 

A Justiça Federal é a denominação conferida à organização judiciária mantida pela 

União Federal, em contraposição à Justiça dos Estados, estando incluídas a Justiça Federal 

comum e a Justiça Federal Especial, sendo esta dividida em: Justiça Federal do Trabalho, 

Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Contudo, na prática forense, quando se faz menção a 

Justiça Federal, geralmente, está se fazendo referência apenas à Justiça Federal Comum da 

União (PONCIANO, 2008). 

Através do Decreto nº. 848, de 11 de outubro de 1890 foi organizada a Justiça 

Federal, constituindo-se uma Seção Judiciária para cada Estado, bem como para o Distrito 

Federal, com sede na respectiva capital, podendo nas seções judiciárias existirem várias 

Varas. Cada Vara possui lotação para dois juízes, um Juiz Titular, auxiliado por um Juiz 

Substituto. 

Com a Constituição de 10 de novembro de 1937 foi extinta a Justiça Federal sendo 

abolido o sistema dual e adotado o modelo de Justiça única. Em 1946, a Constituição restaura, 

apenas em parte, a Justiça Federal, com a criação do Tribunal Federal de Recursos como 

integrante do Poder Judiciário. Contudo, não foi restaurada a Justiça Federal de 1ª Instância. 

O que só veio a ocorrer em 27 de outubro de 1965, com a edição do Ato Institucional nº. 2, no 

governo de Castello Branco. 
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Fonte: Ponciano (2008, p. 64). 

Sendo, em 30 de maio de 1966, através da Lei n.º 5.010, estruturada a Justiça 

Federal no modelo que conhecemos hoje. 

Conforme Ponciano (2008), até 1974, a investidura ao cargo de juiz federal era 

realizada por indicação do Presidente da República, aprovados pelo senado federal, sendo, 

somente a partir de 1974, que o provimento dos cargos passou a ser efetuado por meio de 

concurso público, permanecendo assim até os dias atuais. 

Abaixo apresentamos um quadro cronológico das alterações mais significativas da 

história da Justiça Federal Brasileira, segundo Ponciano (2008): 

Quadro 4 - Evolução Histórica da Justiça Federal Brasileira 

ANO ACONTECIMENTO 
1890 O Governo Provisório da República institui o Decreto nº 848, organizando a Justiça Federal. 
1891 A primeira Constituição da República prevê expressamente a existência da Justiça Federal. 
1894 A Lei 221, de 20 de novembro, regulamenta a Justiça Federal. 
1924 A reforma Constitucional de 1924 mantém a dualidade judiciária e a conseqüente existência da 

Justiça Federal. 
1934 Promulgada nova Constituição, prevendo a existência da Justiça Federal. 
1937 Constituição nova, instituindo o regime de força do Estado Novo e extinguindo a Justiça 

Federal, interrompendo a dualidade judiciária. 
1946 A constituição de 1946 corrigiu, em parte, a distorção criada pelo Estado Novo, criando o 

Tribunal Federal de Recursos, que seria a Justiça Federal de segunda Instância. 
1965 O Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro, altera a redação do art. 105 da Constituição de 1946 e 

recria a Justiça Federal em primeiras e segundas instâncias, como previsto nas primeiras 
Constituições da República. 

1966 A Lei 5.010 regulamenta e organiza a nova estrutura da Justiça Federal. 
1967 A nova Constituição mantém a dualidade judiciária, com a Justiça Federal em suas duas 

instâncias. 
1988 A Constituição Federal de 1988 racionaliza o serviço, alterando a estrutura do Poder Judiciário 

da União com a criação de cinco Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça. 
2000 A câmara aprova Emenda Constitucional 96/92 com diversas alterações na estrutura do Poder 

Judiciário, inclusive no tocante à competência da Justiça Federal. 
2001 O congresso Nacional aprova o Projeto de Lei que regulamenta os Juizados Especiais Federais 

com o objetivo de desafogar os Tribunais Regionais Federais e melhorar os serviços prestados 
aos cidadãos. 

2004 É aprovada a Emenda Constitucional 45/04 que trata da Reforma do Poder Judiciário. 
 

 

1.7.1 A Justiça Federal na Paraíba 

Em 20 de março de 1968, foi instalada a Seção Judiciária da Justiça Federal na 

Paraíba, na cidade de João Pessoa, de conformidade com o que dispõe o art. 12 do Decreto-

Lei nº. 263, de 28 de fevereiro de 1967. 

Até o ano de 2004, a Justiça Federal de 1ª Instância/Seção Judiciária da Paraíba 

contava com quatro Varas (1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas) e um Juizado Especial Federal (7ª Vara) em 

João Pessoa, duas Varas em Campina Grande (4ª e 6ª Varas) e mais uma Vara em Souza (8ª 
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Vara). A instituição era composta por 10 juízes federais. A Direção do Foro era exercida pelo 

magistrado Dr. Rogério de Meneses Fialho Moreira, e em Campina Grande, funcionava uma 

sub-diretoria, cuja titular era a juíza Cristina Maria Costa Garcez.  

A partir de maio de 2005, foram implantadas mais duas varas na Subseção 

Judiciária da Paraíba, a 9ª Vara, funcionando como Juizado Especial, e a 10ª Vara, 

funcionando como Vara Privativa de Execuções Fiscais. 

 

1.7.2 Organogramas 

O organograma abaixo apresenta a posição da Subseção Judiciária de Campina 

Grande6 na estrutura básica do Poder Judiciário (art. 92 e s.s da Constituição Federal). 

Figura 2- Estrutura Básica do Poder Judiciário  
 

 

 

 

 

 

 

 

O organograma apresentado abaixo demonstra a atual estrutura organizacional da 

Subseção Judiciária de Campina Grande.  

Figura 3 - Estrutura Organizacional da Subseção Judiciária de Campina Grande 
 

 

 

 
 
 

 

 

                                                
6 Esclarecemos que não existe subordinação da Subseção Judiciária de Campina Grande com relação à Seção 
Judiciária da Paraíba no que concerne à função jurisdicional, mas tão somente no que tange, por exemplo, à 
aquisição de bens, serviços e materiais de expediente. 

Fonte: Adaptado do PQSP – Relato de Gestão da Subseção Judiciária de Campina Grande, 2003.  

Fonte: Adaptado do organograma da JFPE, 2004. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
A REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A MODERNIZAÇÃO 

BUROCRÁTICA 
 
 
 

Esse capítulo tem por objetivo discutir o processo de 

modernização da organização burocrática presente na 

Administração Pública brasileira, assim também no 

Judiciário brasileiro, dentro do contexto de mudanças 

inseridas pelo ambiente mundial contemporâneo e 

Reformas Administrativas do Estado, identificando seus 

efeitos nas organizações e na gestão do Poder Judiciário. 
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2 A REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A MODERNIZAÇÃO 

BUROCRÁTICA 

 

 

 “Não podemos banhar-nos duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o 

mesmo”, afirmava o filósofo Heráclito de Éfeso, na Grécia antiga.  Atualmente, no ambiente 

extremamente dinâmico observado no mundo contemporâneo, é possível sentir, como 

afirmava Heráclito, que a única constância é a própria mudança. 

Percebe-se que todos os setores da sociedade são envolvidos nesse processo 

contínuo de transformação, não estando a administração pública imune às inovações do 

mundo globalizado. Há anos se houve debates sobre a crise fiscal, ineficiência e ineficácia da 

gestão da coisa pública, corrupção, nepotismo e outras situações não desejáveis, sendo 

defendida, tanto no exterior, quanto no Brasil, a Reforma do Estado (VERGARA, 2004). 

No passado, a base da sociedade era constituída pela agricultura, depois, pela 

industrialização. Na sociedade industrial as relações familiares foram alteradas, ocorrendo o 

processo de educação em massa, abertura dos canais de comunicação, separação entre o 

consumidor e o produtor, surgimento da padronização da organização de trabalho e da 

especialização, esta última, bem ilustrada no operário “chapliniano” do filme Tempos 

Modernos (VERGARA, 2004). Diante desse novo contexto, abriu-se um espaço privilegiado 

para a burocracia, com sua racionalidade técnica, hierarquização e padronização. 

Conforme aponta Vergara (2004, p. 22), “da sociedade agrícola e da industrial 

herdamos a que hoje se vive: a da informação”, em que o conhecimento passa a ser o 

principal recurso, “violando as fronteiras geográficas, integrando espaços físicos, acelerando o 

tempo e revelando o movimento de globalização”, contudo, diante da atual sociedade da 

informação, a burocracia não se encaixa com a mesma adequação que apresentava na 

sociedade industrial, admitindo-se com facilidade o imperativo de adaptação dessas 

organizações às mudanças no ambiente na qual elas atuam, bem como “a necessidade de 

organizações mais flexíveis, socialmente responsáveis e comprometidas com a aprendizagem” 

(VERGARA, 2004, p. 34). 

 Desse modo, visando a superação das disfunções percebidas nas organizações 

burocráticas, no que concerne a esfera pública, alguns estudiosos propuseram o que se 

denominou de administração pública gerencial, que busca dar respostas as novas 

características do mundo contemporâneo, com base na racionalidade gerencial do setor 
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privado e constituição de ferramentas e práticas de gestão que conduziriam a excelência nas 

organizações. 

Inserida nesse contexto de rápidas mudanças, fortes pressões da sociedade 

brasileira pela prestação de serviços mais eficientes, o ritmo crescente de consumo, aumento 

da tecnologia e otimização das interações globais, a Justiça Federal se depara com o aumento 

constante do número de demandas judiciais e com a exigência dos jurisdicionados no que diz 

respeito ao oferecimento de novos serviços, exigindo-se uma gestão administrativa mais 

flexível e coordenada, de forma a promover a necessária modernização da organização 

burocrática vigente nesses órgãos.  

Como afirma Biancamano (1999, p. 188), diante das mudanças ocorridas em 

nossa sociedade, a organização burocrática do Poder Judiciário, “pesada, hermética necessita 

abrir-se e flexibilizar-se porque os indivíduos que lhe dão vida já não são mais passivos e 

trazem para dentro da organização novas crenças e valores”. 

Assim, imbuídos no desejo de alcançar a excelência gerencial exigida, o Poder 

Judiciário, paulatinamente, inicia o processo de importação de expertises7 gerenciais da esfera 

privada, em especial dos Programas da Qualidade. 

Para compreendermos esse processo de importação desencadeado para 

modernização da organização burocrática, mostra-se oportuno esclarecermos melhor o 

conceito de burocracia e suas características, pois, embora popularmente a burocracia seja 

interpretada como sinônimo de morosidade, excesso de formalismos, irracionalidade e 

ineficiência administrativa, sua origem e propósitos são bem diferentes (FERREIRA, et al., 

2006). 

Conforme apresenta Guerreiro Ramos (1983, p. 186): 

O conceito negativo de burocracia é, por assim, dizer, tradicional. Refere-se 
ao aspecto desse fenômeno que, de início, mais despertou a atenção dos 
observadores. Segundo Littré, o termo teria sido empregado pela primeira 
vez em 1745, por V. de Gourmay. Pouco mais tarde, aparece em um escrito 
de Mirabeau, em acepção pejorativa que se tornou habitual. Associam-se à 
burocracia e ao burocrata a rigidez de comportamento, o culto das normas 
abstratas, o regime da papelada (paperasserie) e o parasitismo, entre outras 
coisas. A literatura contribuiu de sua parte, para a inculcação generalizada na 
mente humana dessas associações. Em um dos romances, Balzac viu o 
burocrata como integrante de “uma engrenagem girando dentro de uma 
máquina”; em o Processo, Kafka descreve a irracionalidade da burocracia 
quanto à expressão humana autêntica; e, no Brasil, o retrato literário do 
burocrata foi realizado por Lima Barreto, em Recordações do escrivão Isaias 

                                                
7 O termo expertises será adotado nesse estudo como sinônimo de ferramentas e práticas gerenciais. 
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Caminha. A lista poderia ser aumentada, pois a visão do mundo é, de todas, 
a mais severa no julgamento do burocrata. 

 

O advento da burocracia surgiu com base na evolução da sociedade, tendo em 

vista o esgotamento da forma tradicional de autoridade, em que predominavam as 

características patriarcais e patrimonialistas. Foi na esfera governamental onde, 

primeiramente, se fez necessária a adoção de uma forma de administração mais complexa, 

considerando o crescimento das nações e a complexidade da gestão pública, exigindo-se 

então, a criação de um quadro administrativo de funcionários públicos profissionalizados, um 

novo tipo de autoridade e nova lógica gerencial (FERREIRA, et al.,2006). 

Posteriormente, com o surgimento das corporações, a gestão das empresas 

privadas também adquiriu uma maior complexidade, induzindo a contratação de grupos de 

funcionários e gerentes, estabelecendo-se um padrão determinado de atividades e controles, 

com critérios racionais e objetivos oferecidos pela organização burocrática.   

Nesse tipo de organização passou a predominar as normas impessoais e a 

racionalidade das decisões, baseando-se a autoridade burocrática, não nas qualidades pessoais 

do agente que a exerce, mas nas normas legais, diferente do que ocorre na autoridade 

carismática e na autoridade tradicional, baseadas na crença do poder de mando, seja de 

origem divina (carismática) ou originado da tradição (tradicional). 

Desta feita, com o crescimento da industrialização, do sistema capitalista de 

produção, do aumento do número de organizações e sua estrutura, desenvolveu-se 

crescentemente um tipo de sistema social baseado na dominação racional-legal, ou seja, 

burocrática, conforme os conceitos e características apresentadas nos estudos de Max Weber.   

Para Weber (1921/2004), a obtenção de obediência de determinado grupo de 

pessoas à uma ordem, necessitaria de um elemento que identificou como dominação8 , que 

asseguraria, na maioria das suas formas, determinada organização na sociedade. 

Partindo das pretensões típicas à legitimidade e considerando as condições 

emergentes e conhecidas à época, Weber (1921/2004) classificou a dominação em três tipos 

puros de legitimidade9: 

                                                
8 Tendo o conceito de poder como algo sociologicamente “amorfo” e demasiadamente abrangente, Weber 
utilizou em seu estudo, o termo dominação, tendo em vista ser o conceito sociológico de dominação mais 
preciso, uma vez que “só pode significar a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem” (WEBER, 
1921/2004, p. 33). 
9 Weber (1921/2004) defende que, conforme a natureza da legitimidade pretendida surgirá diferenças entre o tipo 
de obediência e do quadro administrativo necessário a sua garantia, diferenciando-se o caráter do exercício da 
dominação e seus efeitos. 
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1) De Caráter Racional - Dominação Legal: tendo, o exercício da dominação 

legal, como base, a crença na legitimidade dos estatutos e do direito de mando 

dos nomeados. Obedecendo-se, pois, a ordens impessoais, objetivas e 

legalmente estatuídas; 

2) De Caráter Tradicional - Dominação Tradicional: tendo como base a crença 

nas tradições vigentes ao longo do tempo e na legitimidade da autoridade, 

indicada pela tradição e a esta vinculada; 

3) De Caráter Carismático – Dominação Carismática: tendo como base da 

dominação a crença divina, do poder heróico ou exemplaridade do senhor, 

dentro do âmbito da veneração. 

 

Os tipos de dominação apresentados por Weber (1921/2004) possuiriam, em 

síntese, as seguintes características: 

Quadro 5 - Os tipos de dominação em Weber 

Caracterização Dominação 
Carismática Dominação Tradicional Dominação                 

Burocrática 

Autoridade 
Líder carismático 
(autoridade não 
institucional) 

Patriarcas e Gerontocratas Burocrata 

Tipo de Ação Afetiva Tradicional Racional-legal 
Legitimidade Carismática Tradição Legalidade 

Integrantes Seguidores carismáticos Familiares Funcionários 

Natureza Transformadora Conservadora Ordenadora 

QUADRO ADMINISTRATIVO 

Critérios de 
nomeação 

Não há procedimento 
ordenado de nomeação 

ou substituição. 

Por vinculo de piedade a 
pessoas próximas - relações 

patrimoniais ou por confiança 
e pacto de fidelidade nas 

relações extrapatrimoniais. 

Nomeados segundo normas 
contratuais, com competências 

funcionais fixas. 

Qualificação  Não há formação 
profissional 

Não há formação 
profissional, como norma. 

Avaliados profissionalmente por 
provas e certificado por diploma. 

Estrutura de 
poder 

Não há hierarquia - 
intervenção do líder - 

não há autoridades 
institucionais 

Não há competência ou 
hierarquia racional fixa. 

Hierarquia oficial; os 
funcionários seriam 

pessoalmente livres, obedecendo 
somente às obrigações objetivas 

dos cargos. 

Progressão 
funcional 

Não há colocação, 
carreira ou ascensão. 

Não há regulação da 
nomeação ou ascensão 

Carreira progressiva, por tempo 
de serviço e/ou eficiência, 
geralmente exercida como 

profissão única ou principal. 
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Remuneração 

Não há salário, existe a 
partilha em comunismo 
com o senhor, por meio 

de fontes mecênicas. 

Muitas vezes não há salário 
fixo ou pagamento em 

dinheiro. 

Salário fixo, preferencialmente, 
em dinheiro. 

Diretrizes 

Não há regulamentos ou 
normas jurídicas 

estatuídas, apenas 
criações de direito 

efetuadas pelo líder. 

Regras ditadas pelos 
costumes ou pelo patriarca 

/senhor legitimado pela 
tradição. 

Separação absoluta dos meios 
administrativos e sem ocorrência 
de apropriação do cargo; sistema 

rigoroso e homogêneo de 
disciplina e controle relativos ao 

serviço (padronização) 

Caráter 
econômico 

Alheio a economia (em 
seu caráter puro) Monopolista ou capitalista Predominantemente capitalista 

Fonte: Adaptado de Weber, 1921/2004. 

 

Os pressupostos fundamentais da dominação weberiana foram posteriormente 

inseridos nos estudos das organizações, seja no âmbito social, político ou administrativo. 

Segundo Domingues (2001 apud Ferreira et al., 2006), essa transposição aconteceu, 

principalmente, após a publicação da obra The structure of social action, de Talcott Parsons, 

em 1937, a partir da qual ganhou relevância nos Estados Unidos a teoria da burocracia em 

administração.  

 

 

2.1 Modernização Burocrática 

 

Sob a ótica weberiana, essa seria a forma mais adequada aos sistemas sociais mais 

avançados dentro do desenvolvimento capitalista, significando sua presença uma evolução 

histórica em relação aos sistemas que não a possuem, em que: 

A administração puramente burocrática […] é segundo toda a experiência, a 
forma mais racional de exercício de dominação, porque nela se alcança 
tecnicamente o máximo de rendimento em virtude de precisão, continuidade, 
disciplina, rigor e confiabilidade […] intensidade e extensibilidade dos 
serviços, e aplicabilidade formalmente universal a todas as espécies de 
tarefas (WEBER, 1921/2004, p. 145).  

Apesar de apontar a burocracia como uma forma de se atingir o máximo da 

produtividade e de se possibilitar uma relação racional de trabalho com a impessoalidade e os 

meios legais de nomeação e ascensão, aspecto da positividade histórica da burocracia, Weber 

(1921/2004) também alerta para o domínio absoluto da burocracia no Estado moderno, 
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observando que a mesma é racional quando nos limites de sua esfera, mas, no entanto, 

irracional se extrapola seus limites e atinge outras áreas de atuação, afirmando: 

Ninguém sabe quem viverá, no futuro, nesta prisão ou se, no final deste 
tremendo desenvolvimento surgirão profetas inteiramente novos, ou se 
haverá um grande ressurgimento de velhas idéias e ideais ou se, no lugar 
disso tudo, uma petrificação mecanizada ornamentada com um tipo de 
convulsiva auto-significância. Neste último estágio de desenvolvimento 
cultural, seus integrantes poderão de fato ser chamados de especialistas sem 
espírito, sensualistas sem coração; nulidades que imaginam ter atingido um 
nível de civilização nunca antes alcançado. (WEBER, 1905/2001, p.131). 
 
 

Durante quase todo o período do século XX, a organização burocrática nos 

moldes da racionalidade técnica, foi considerada pelos autores clássicos, como garantia de 

bom funcionamento dos empreendimentos e serviços, sendo o modelo sustentado pelas 

recomendações e princípios de Frederick Taylor e Henry Fayol, considerando o processo de 

divisão e racionalizações do trabalho nas fábricas desenvolvido pelos referidos autores 

(PAULA, 2005a). 

Realidade que comporta a afirmativa de Weber (1921/2004) quando expõe que, ao 

mesmo tempo em que o capitalismo exige uma administração burocrática, também oferece os 

meios para sua existência: 

 

A necessidade de uma administração contínua, rigorosa, intensa e calculável, 
criada historicamente pelo capitalismo – não só, mas sem dúvida, 
principalmente por ele (este não pode existir sem aquela) – e que todo 
socialismo racional simplesmente seria obrigado a adotar e até intensificar, 
condiciona esse destino da burocracia como núcleo de toda a administração 
de massas. […] Do mesmo modo que o capitalismo, em sua fase atual de 
desenvolvimento, exige a burocracia […] ele constitui também o fundamento 
econômico mais racional […] sobre o qual ela pode existir em sua forma 
mais racional. (WEBER, 1921/2004, p. 146).  

 

Em que pese os aspectos negativos ou disfunções existentes na organização 

burocrática, descritos por alguns autores (Caravantes, 1999; Merton, 1970; Souza e Ferreira, 

2004), como a inflexibilidade, a visão fragmentada, a excessiva concentração das decisões, a 

despersonalização do relacionamento, o descomprometimento, o formalismo excessivo, a 

substituição dos objetivos pelas normas, a supervalorização, o favorecimento à corrupção, 

tendo em vista as barreiras burocráticas e o corporativismo, como assevera Guerreiro Ramos 

(1983) é difícil imaginarmos uma sociedade nos moldes atuais que sobreviva sem esse tipo de 

administração objetiva, racional e com alguma impessoalidade.  
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Diante desse contexto, o autor afirma que: 

A burocracia não tem natureza, tem história. Conferir-lhe atributos fixos e 
imutáveis é incidir num erro de perspectiva histórica. Teoricamente é lícito 
admitir que, numa etapa avançada do desenvolvimento econômico, social e 
cultural, a burocracia se despojará dos aspectos negativos que lhe têm sido 
associados como se fossem permanentes. Por si mesma, é que ela não pode 
superar as deficiências das condições gerais da sociedade em que se 
encontra” (RAMOS, 1983, p. 197). 

 

Segundo análise de Motta e Bresser-Pereira (1988), alguns autores acabam 

restringindo o conceito de burocracia a uma forma de sistema social rígido, centralizado, que 

se amoldaria quase que completamente ao tipo ideal de burocracia exposto por Weber, assim, 

para esses autores, seria necessário apenas que o sistema social se distanciasse um pouco do 

modelo puro descrito, através de uma descentralização ou flexibilização, que deixaria de ser 

uma organização burocrática, induzidos a retirar a definição de burocracia de tudo que 

desejam defender, tendo em vista as conotações negativas atreladas ao conceito de burocracia.  

Porém, conforme afirmam Motta e Bresser-Pereira (1988), todo sistema social 

administrado seguindo os modos racionais e hierárquicos será uma organização burocrática, 

independentemente de se apresentar de forma mais ou menos flexível, rígida, formalizada ou 

autoritária. 

A partir dos anos 70, com a reestruturação produtiva, a globalização e o avanço da 

administração gerencial, cresceram as críticas a organização burocrática nos moldes 

weberianos, assim, os novos “gurus” da administração, como afirma Paula (2005a), 

começaram a argumentar que a burocracia estaria dando lugar a uma organização pós-

burocrática, baseada na flexibilidade e na participação. 

Conforme Martins (2006, p. 9): 

 
A organização pós-burocrática tem sido colocada como uma promessa de 
felicidade organizacional, de libertação dos efeitos da burocracia sobre 
pessoas e sociedade, porque sua formatação organizacional seria ou poderia 
ser diferente da aludida por Weber. Warren Bennis (1973) está dentre os 
precursores desta idéia já em 1966 na sua obra Changing Organizations, 
reeditada em 1973 sob o título de Beyond Bureaucracy. A idéia, 
invariavelmente baseada no mesmo argumento, fez escola: MOSHER 
(1971), TOFFLER (1980) e DRUCKER (1985) aprimoraram-na, nesta 
perspectiva, ressaltando a necessidade de organizações mais flexíveis, mais 
temporais (adhocracia), mais adequadas à dinâmica ambiental de 
turbulência, incerteza e transformações e à ecologia humana. A tradição 
organizacional pós-burocrática se baseou no falso pressuposto de que o 
problema da burocracia era exclusivamente organizacional.  
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Em face desses debates é importante observar que a organização, a burocracia e a 

racionalidade técnica que as preside, devem ser analisadas através da forma como se 

estabelecem suas relações com os agentes que delas se servem e utilizam, uma vez que as 

mesmas transcendem a forma episódica através da qual têm-se construído. Sendo, atualmente, 

a natureza do Estado e da burocracia, um reflexo direto do caráter geral das relações sociais 

dominantes na comunidade mundial, assim, a reforma da burocracia e do Estado se apresenta 

como um problema simultâneo e constituído por dois parâmetros, o nacional e o mundial, 

sendo o desenvolvimento administrativo um desafio de cada sociedade global: município, 

província, nação (RAMOS, 1983). 

Ressalta-se que, dificilmente poderá ser constituída uma “elite burocrática 

industrializante ou modernizante”, em detrimento da formação e natureza da liderança política 

e governamental, não existindo uma burocracia propriamente modernizante, enquanto 

agrupamento social revestido de virtudes próprias irreversíveis. O seu papel modernizante 

coloca-se sempre como uma oportunidade, como “um ‘acidente estatístico’ da história, da 

conjuntura de poder” (RAMOS, 1983, p.203).  

Afirma o autor, que a burocracia seria modernizante à semelhança de quem se 

aproveita de uma oportunidade, sendo, pois, uma estratégia de ocasião, apontado, ainda, que 

em um ambiente de mudanças, a atitude de defesa dos interesses próprios em detrimento do 

interesse público, vem se apresentando como uma constante, que apenas se resolveria 

satisfatoriamente, enquanto existissem condições que compelissem a burocracia a agir como 

agente conciliador entre o atendimento das orientações básicas da liderança política, com a 

prestação efetiva das necessidades das camadas sociais majoritárias. 

Segundo Ramos (1983), se a estrutura vigente de poder objetiva a modernização, 

independentemente do seus caracteres, a burocracia, de alguma forma, será induzida a ser 

modernizante. Alertando, que as teorias da modernização freqüentemente são “metafísicas” 

da modernização, não se devendo cair na tentação de se equiparar a burocracia dita 

“moderna” a uma determinante da modernização. 

Assim, a burocracia desenvolverá o seu caráter conforme a evolução do seu 

contexto histórico, como se verifica em diversos países, como o próprio Brasil, através das 

transformações sociais, políticas e econômicas, atreladas ao forte crescimento tecnológico, 

não havendo um modelo burocrático modernizante por força simplesmente de seus atributos, 

bem como não necessitaria o desenvolvimento econômico, de uma burocracia moderna nos 

exatos termos weberianos.  
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O que nos remete a afirmação de Guerreiro Ramos: “o ideal da liquidação da 

burocracia não é científico, é ideológico. O que é cientifico é proceder ao equacionamento 

dialético da questão” (Ramos 1983, p. 201). 

 

 

2.2 O Papel das Reformas Administrativas na Modernização Burocrática Brasileira 

 

No Brasil, não seria demais afirmar que as estruturas administrativas precederam a 

própria sociedade, conforme apresenta Castor (2000 apud CAVALCANTI, 2005a), não tendo 

as mesmas se originado da evolução natural provinda da interação social, mas de um projeto 

construído para assegurar a lealdade, ordem e exploração econômica em benefício da Coroa 

portuguesa.  

Segundo Faoro (2001, p. 837): 

[...] a máquina estatal resistiu a todas as setas, a todas as investidas da 
voluptuosidade das  índias, ao contato de um desafio novo – manteve-se 
portuguesa, hipocritamente casta, duramente administrativa, 
aristocraticamente superior. Em lugar da renovação, o abraço lusitano 
produziu uma social enormity, segundo a qual velhos quadros e instituições 
anacrônicas frustram o florescimento do mundo virgem. Deitou-se remendo 
de pano novo em vestido velho, vinho novo em odres velhos, sem que o 
vestido se rompesse nem o odre rebentasse. 

Desta feita, a primeira caravela não trouxe somente nobres, funcionários públicos, 

soldados e deportados, trouxe, também, normas e instruções pormenorizadas que serviriam 

para regularizar de forma rigorosa as ações e interações, tanto entre os colonizadores, como 

com os nativos, moldados pelos interesses da Coroa. Estando, pois, a história administrativa 

do Brasil moderno, condicionada no plano cultural, pela herança da imposição, disseminação 

e precedência das normas, reforçadas pela “cultura jurídica bacharelesca” originária daquela 

herança (CAVALCANTI, 2005a, p.147). 

Conforme Castor (2000, p. 34): 

D. Pedro I, que proclamou a Independência, não teve maiores hesitações em 
voltar para Portugal em 1831, apenas nove anos depois de ser coroado 
Imperador, deixando a coroa para o seu filho de apenas seis anos. [...] A 
elite política brasileira que cercou D. Pedro I e D. Pedro II em sua 
juventude, era, por assim, dizer, de primeira geração. Suas referências eram 
escassas pois, com raríssimas exceções, os líderes da Independência 
brasileira tinham experiência política recente e parlamentar nula ou quase 
nula [...] O remédio foi copiar muitas coisas dos regimes políticos existentes 
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na Europa, sem levar em conta a diferença dos contextos nacionais em que 
os modelos estavam sendo aplicados. 

 

Assim, estudos efetuados sobre a burocracia no Brasil demonstram que até os anos 

de 1930, a administração pública brasileira estava muito distante do que poderia se considerar 

uma burocracia profissionalizada, estando presente em larga escala a lógica clientelista e 

patrimonialista, criando na administração pública um espaço útil para troca de favores, em 

detrimento da criação da implantação de elementos de racionalidade e, principalmente, de 

performance10. Sendo, a partir da reforma do Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas, 

em 1937, iniciado o processo de implantação de ações visando superar a lógica 

patrimonialista e clientelista para construir a burocracia profissional no Brasil (REZENDE, 

2004). 

Para superar os núcleos locais de poder, houve a centralização e a concentração do 

poder, buscando-se a profissionalização através de procedimentos e controle uniformes de 

alto conteúdo legalista, contudo, o novo modelo se estabeleceu sem romper completamente 

com o anterior, assim, as antigas formas de poder continuaram a existir através das 

oligarquias rurais, trazendo “incongruências e disfunções para o Estado brasileiro, detectáveis 

até os dias atuais” (CAVALCANTI, 2005b, p. 56). 

Para formular e implementar a reforma administrativa foi criado o Dasp - 

Departamento Administrativo do Serviço Público, concentrando a política de gestão pública, 

tal órgão acumulou imensos poderes e, como os demais órgãos que viriam a lhe substituir no 

tempo, tornou-se uma agência de modelagem organizacional da administração pública, 

buscando a racionalidade e eficiência do aparelho do Estado, possuindo como paradigma o 

modelo burocrático weberiano e a tradição reformista norte-americana (CAVALCANTI, 

2005a).  

No entanto, em que pesem os problemas enfrentados na implantação da reforma 

administrativa, houve consideráveis avanços na administração pública brasileira, conforme 

apresenta Cavalcanti (2005b, p.230): 

 A adesão ao modelo burocrático pela administração pública brasileira, 
adotada nos anos 1930, viabilizou o processo de industrialização e 
urbanização do país, ao fortalecer o próprio Estado no desempenho de suas 
variadas funções. Isto ocorreu a despeito das patologias inerentes ao próprio 
modelo e dos descompassos, assimetrias e disfunções na sua consolidação, 
para não mencionar os níveis variados de competência política e 
administrativa de governantes e administradores. 

                                                
10 O autor utiliza essa expressão para designar a atuação racional relacionada aos resultados pretendidos. 
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Ao final do governo Vargas, embora o aparato burocrático apresentasse problemas 

de performance, nenhum grande programa foi implantado até o golpe militar de 1964, quando 

então, foi elaborada uma nova reforma da administração pública a partir do Decreto-lei nº. 

200/67, que objetivava uma grande transformação no modelo de intervenção do Estado na 

economia, buscando a melhoria da atuação do setor público por meio do ganho de eficiência e 

racionalidade, advindas do alinhamento da burocracia ao novo padrão de intervenção pública, 

de forma a possibilitar a produção de bens e serviços em larga escala, em moldes empresariais 

(REZENDE, 2004). 

 Essa Reforma pode ser considerada a primeira tentativa de se implementar a 

administração pública gerencial no Brasil, contudo, as experiências analisadas mostram que 

tais reformas deixaram intactos os problemas de atuação eficiente da administração pública, e 

mais reformas se fizeram necessárias (REZENDE, 2004). 

Em meados dos anos 70, no cenário mundial, o tipo de Estado, garantidor da 

prosperidade econômica e bem-estar social, começa a desmoronar ante o colapso econômico 

iniciado com a crise do petróleo em 1973. Esse Estado possuía três dimensões interligadas: a 

econômica, baseada na economia keynesiana, caracterizada pela intervenção estatal na 

economia; a social, com base no Welfare State, ou seja, foco na produção de políticas públicas 

na área social, como forma de suprir as necessidades básicas dos cidadãos e, a administrativa, 

fundamentada no modelo burocrático weberiano, responsável pela racionalidade, 

impessoalidade e neutralidade da estrutura da administração pública (ABRUCIO, 1997). 

Em resposta a crise mundial do modelo do Estado de bem-estar social, foram 

sendo inseridos no âmbito da administração pública, em diversos países, novos padrões 

gerenciais, visando à “superação” do modelo burocrático weberiano, de forma a se alcançar 

uma maior flexibilidade e eficiência da máquina pública, baseados no new public 

management. 

Embora o “novo modelo gerencial” (managerialism) tenha surgido em governos 

de cunho neoliberal (Inglaterra e Estados Unidos), suas aplicações se espalharam por vários 

países como a Nova Zelândia, a Austrália, o Canadá, sendo, no caso da América Latina, 

sugerida por instituições financeiras a partir do Consenso de Washington11, e disseminado por 

                                                
11 Consenso de Washington se refere a um conjunto de medidas, composto por dez regras básicas, formulado em 
1989 por economistas de instituições financeiras baseadas em Washington, que se tornou a política oficial do 
FMI em 1990. 
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organismos como o CLAD - Centro Latino-Americano de Administração para o 

Desenvolvimento12. 

No Brasil, o modelo gerencial ganha força a partir da década de 90, em meio aos 

debates sobre a crise do Estado, ou como apresenta Paula (2005b, p.38), em meio “a crise do 

nacional-desenvolvimentismo e as críticas ao patrimonialismo e autoritarismo do Estado 

brasileiro”. Em resposta a essa crise, em 1995, durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso, é elaborado o Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRAE), pelo então Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), Luiz Carlos Bresser Pereira, propondo 

a transição da administração pública burocrática para a denominada administração pública 

gerencial. 

O objetivo geral da reforma administrativa será transitar de uma 
administração pública burocrática para a gerencial. Esta mudança, 
entretanto, não poderá ser realizada de um dia para o outro. Nem deverá 
ocorrer com a mesma intensidade nos diversos setores. Na verdade a 
administração pública gerencial deve ser construída sobre a administração 
pública burocrática. Não se trata de fazer tabula rasa desta, mas aproveitar 
suas conquistas, os aspectos positivos que ela contém, ao mesmo tempo em 
que se vai eliminando o que já não serve. (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 
23). 

Assim, visando a reconstrução do Estado, o MARE apresenta o Programa da 

Qualidade e Participação na Administração Pública13, no intuito de introduzir no Setor 

Público as mudanças preconizadas pela Administração Pública Gerencial, viabilizando a 

revisão dos processos internos da Administração Pública com vistas à sua maior eficiência e 

eficácia (CADERNOS MARE, nº04, 1997), no intuito de trazer as mais recentes conquistas 

da administração de empresas para a administração pública, estando suas principais premissas 

voltadas para eficiência, agilidade, qualidade e flexibilidade. A administração gerencial 

brasileira teve suas raízes no experimento dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, Austrália 

(CAVALCANTI, 2005b) e, particularmente na vertente gerencial inglesa (ABRUCIO, 1997). 

                                                
12 Cuja missão é colaborar para a difusão e o debate das idéias e práticas sobre a reforma do Estado, 
particularmente da Administração Pública, tem um papel estratégico: promover a Reforma Gerencial do Estado 
latino-americano. (CLAD, 1998, p.29). 
13 O Plano Diretor da Reforma do Estado estabeleceu o Projeto QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO como o 
instrumento básico da modernização da gestão pública; e o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 
estabeleceu o Programa de QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA como um dos fatores 
fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população (Decreto de 09 de novembro de 1995 - Art. 5º.). 
Trata-se, no entanto, de um único programa que cumpre a finalidade de sistematizar as ações da Qualidade na 
Administração Pública (CADERNOS MARE, nº04, 1997, p. 22). Como uma das ações estratégicas do Programa 
da Qualidade no Serviço Público foi desenvolvido o Prêmio Nacional de Gestão Pública, instituído em 3 de 
março de 1998, tendo como finalidade reconhecer e premiar as organizações públicas que comprovem alto 
desempenho institucional, com qualidade em gestão. 
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2.2.1 Administração Pública e Privada diante do New Public Management 

 

Durante boa parte do século XX, buscou-se uma diferenciação entre a gestão 

empresarial e a pública, estando a matéria presente nos domínios acadêmicos e 

governamentais de diversos países. Contudo, a partir da década de 70 e, principalmente, nos 

anos 80, com a incidência da new public management ou nova administração pública, a 

importação dos conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor privado para o setor público 

começou a tomar vulto, possuindo maior alcance na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, 

onde, o provimento dos serviços públicos passou a ser considerado como um negócio, 

inserido na lógica empresarial, tornando-se tal modelo uma referência para o procedimento de 

reforma de vários países, inclusive o Brasil, a partir do Plano Diretor da Reforma do Estado, 

em 1995. (PAULA, 2005a). 

Esse tipo de gestão ficou conhecido como administração pública gerencial, tendo 

como premissa, a crença que o setor privado é mais eficiente que o setor público e, portanto, 

as técnicas e práticas da administração de empresas deveriam e poderiam ser aplicadas na 

administração pública (PAULA, 2005a). Ocorrendo, pois, o desenvolvimento de uma 

administração pública baseada em critérios da administração empresarial. 

Segundo Abrucio (1997, p. 11): 

[…] este sentimento difuso contrário à burocracia estatal e favorável aos 
ideais da iniciativa privada precisou de um catalisador político para se 
impor. [...] Foi neste contexto de escassez de recursos públicos, 
enfraquecimento do poder estatal e de avanço de uma ideologia 
privatizante que o modelo gerencial se implantou no setor público. 
Coube aos conservadores ingleses e aos republicanos americanos a iniciativa 
nesse sentido, introduzindo, num primeiro momento, um modelo gerencial 
puro, em que prevalecia o ângulo meramente economicista (“cortar custos” 
como fim último) e o desconhecimento da especificidade do setor público. 
Ao longo dos últimos quinze anos, entretanto, o managerialism sofreu um 
contínuo processo de transformação. […] Da inicial perspectiva 
conservadora, o debate referente ao modelo gerencial tem avançado por 
terrenos cada vez mais dominados pelas temáticas republicana e 
democrática. (grifo nosso). 

Conforme apresenta Abrucio (1997), a partir das eleições dos governos 

conservadores dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, os conceitos de managerialism 

envolveram o setor público, visando à redução de custos e o aumento da eficiência e 

produtividade na administração, atrelados a um projeto de reforma do Estado. 
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Em sua forma inicial o managerialism era proposto como uma tecnologia neutra, 

assim, alguns gerencialista afirmavam não existir diferenças entre o conceito de administração 

pública e administração empresarial, contudo, segundo apresenta Abrucio (1997), tal 

posicionamento constituiu-se no “calcanhar de Aquiles” do modelo gerencial puro, uma vez 

que subestimava a substância política da administração pública.  

No entanto, como argumenta o autor, mesmo com suas deficiências, o modelo 

gerencial puro vem se mostrando, nos diversos países que o adotaram como parâmetro de 

reforma do Estado, como um legado positivo na busca da eficiência governamental, embora 

não resolva todos os problemas da burocracia. 

Na Inglaterra, progressivamente, o managerialism se moldou a conceitos, como 

melhoria contínua da qualidade, descentralização e avaliação dos serviços públicos pelos 

consumidores, passando por transformação na dinâmica intra-organizacional e na adoção de 

serviços públicos direcionados as necessidades do consumidor, existindo mais de um modelo 

gerencial em resposta à crise do modelo burocrático weberiano, como analisa Abrucio (1997). 

Seriam eles: o gerencialismo puro, focado no aspecto da produtividade; o consumerism, 

priorizando a flexibilidade e a qualidade; e o Public Service Orientation, tendo a organização 

pública como local de aprendizagem social, como apresentado no quadro abaixo: 

Quadro 6 - Tipos de Managerialism Inglês. 

Resposta à crise do modelo burocrático inglês (Whitehall) 

Modelo Gerencial Puro Consumerism Public Service Orientation 

Economia/Eficiência (Produtividade) Efetividade/qualidade Accountability/Equidade 

Taxpayers (contribuintes) Clientes/consumidores Cidadãos 
Fonte: Abrucio, 1997, p. 12. 

Essas transformações ocorreram na década de 1980, de forma que acabaram se 

entrelaçando com a “nova cultura gerencial” que dominava os Estados Unidos e a Europa, 

conforme apresenta Paula (2005a, p. 43): 

[...] durante a década de 1980 [...] emergiam então as esperadas soluções 
pós-fordistas para o mundo do trabalho, que desencadearam o enxugamento 
das empresas, o crescimento das pequenas unidades produtivas, a 
formatações de contratos flexíveis e part-time do trabalho. Paralelamente, 
também ocorreu a proliferação de business schools e a disseminação de 
“panacéias” gerenciais como a reengenharia, a administração da qualidade 
total e a administração participativa, entre outras. 
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Nos Estados Unidos o modelo de gerencialismo puro também foi adotado no 

governo do presidente Ronald Reagan, contudo, não obteve sucesso, conforme aponta 

Abrucio (1997), tendo em vista a necessidade de equacionamento entre a flexibilidade e a 

manutenção das salvaguardas políticas contra a patronagem e, a extrema descentralização do 

governo americano. 

 Segundo o autor, embora o gerencialismo puro tenha tido alguma força nos 

Estados Unidos, nesse país, buscou-se desde o início a criação de um modelo híbrido, que 

atendesse aos ditames da democratização, da eficiência e do aumento da qualidade, bem como 

a criação de um novo modelo organizacional, denominado de “paradigma pós-burocrático”. 

Tendo como marco desse debate a obra “Reinventando o Governo”, de David Osborne e Ted 

Gaebler (1994).  

Nessa obra é estruturado um modelo híbrido de análise, havendo a incorporação 

de conceitos que não fizeram parte do modelo gerencial inglês, como a implantação de uma 

administração por objetivos, a avaliação do desempenho através dos resultados, a aplicação da 

qualidade total como modelo administrativo, o foco no cliente e tentativa de assegurar a 

equidade (ABRUCIO, 1997). 

Segundo Paula (2005a, p.61): 

O livro de Osborne e Gaebler, Reinventando o Governo, comprova que o 
gerencialismo havia se deslocado do setor privado para o setor público. Não 
por acaso, os autores atribuem seus acertos ao pioneirismo das criticas de 
Peter Drucker às organizações burocráticas e as idéias de excelências de 
Peters e Walterman. Como as criticas à burocracia sempre estiveram 
presentes na administração pública estadunidense, não houve dificuldades 
em substituir o modelo burocrático de administração pelo modelo gerencial. 

Osborne e Gaebler (1994) argumentam que se faz necessária a melhoria da 

atividade governamental, de forma a tornar o setor público mais empreendedor, para isso 

propõe métodos para o redirecionamento das atividades do governo, produção qualitativa de 

serviços públicos e foco no cidadão, apresentando dez princípios básicos para “reinventar o 

governo”, seriam eles: 

1. Competição entre os prestadores de serviço; 

2. Poder aos cidadãos, transferindo o controle das atividades à comunidade; 

3. Medição da atuação das agências governamentais através dos resultados; 

4. Orientação por objetivos e não por regras e regulamentos; 

5. Redefinição dos usuários como clientes; 

6. Atuação na prevenção dos problemas mais do que no tratamento; 
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7. Priorização do investimento na produção de recursos, e não em seu gasto; 

8. Descentralização da autoridade; 

9. Eleição dos mecanismos de mercado às soluções burocráticas; 

10. Catalisação da ação do setor público, privado e voluntário. 

A maior crítica feita à obra Reinventando o Governo, segundo Abrucio (1997), foi 

efetuada por Charles Goodsell (1993), ao afirmar que Osborne e Gaebler apenas estariam 

tentando retornar aos temas abandonados na década de 1980, não conseguindo entender a 

natureza da gestão pública e da gestão democrática, questionamentos com qual não concorda 

o autor, que afirma: 

[...] Goodsell não percebe que com a crise do Estado contemporâneo em todas 
as suas dimensões [...], é necessário repensar a relação do Estado com a 
sociedade e do governo com os cidadãos. É preciso redirecionar a atividade 
governamental, tentando conjugar o setor público qualidade com eficiência, 
flexibilidade organizacional com accountability, criatividade com busca da 
equidade. Estas combinações de valores de fato não são fáceis de serem 
obtidas; contudo, o desafio é exatamente este: encontrar novas saídas através 
da imitação do que deu certo (inclusive no setor privado) e tentar sempre 
inovar (ABRUCIO, 1997, p. 36). 

 

Para Abrucio (1997), o grande problema da obra Reinventando o Governo, refere-

se ao fato dos autores terem enunciado uma conjunção de valores importantes para efetuar a 

reinvenção do governo, sem conseguir criar um arcabouço teórico que conseguisse explicar e 

possibilitar a implementação de reformas no setor público, afirmando, assim, ser o comentário 

de Grant Jordan (1994), o mais pertinente entre as várias críticas lançadas ao livro, por 

afirmar tal autor, que na obra só são elencados os fatos que obtiverem sucesso, não sendo 

analisados os casos em que não foram obtidos resultados satisfatórios, deixando de existir, 

portanto, um nexo explicativo para se saber como resolver as situações mais complicadas, 

assim, afirma Abrucio: 

[...] os valores enunciados pelos autores, como qualidade e redirecionamento 
da atividade governamental, podem se tornar apenas e tão somente truísmos, 
aceitos por todos, mas que ninguém sabe de fato como implementá-los, 
sobretudo se tentarmos transportar o estudo de casos feitos nos EUA para 
outras realidades, historicamente distintas (ABRUCIO, 1997. p. 36) 

Dentro desse debate, argumenta Paula (2005a) que o movimento “reinventando o 

governo” conserva a dicotomia entre a administração e política, não enfrentando a 

complexidade da administração pública, mas, sim, trabalha voltado para a eficiência 
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governamental em prejuízo dos aspectos sociopolíticos, que acabam não saindo do nível do 

discurso. 

 Afirma a autora, que este movimento estaria diretamente ligado a indústria do 

management, constituída pelo entrelaçamento das escolas de administração, as empresas de 

consultoria, os “gurus” da gestão e a mídia de negócios, elementos que serviriam para 

consolidar o movimento gerencialista, através de um discurso consubstanciado pela crítica as 

organizações burocráticas, a valorização da cultura do management e transformação de 

expertises administrativas em “modismos gerenciais”. 

Paula (2005a) observa, ainda, que os movimentos neoconservadores buscaram 

aumentar a eficiência do Estado se baseando nas propostas neoliberais e nas recomendações 

da teoria da escolha pública14, desse modo, ao somar-se ao movimento gerencialista, resultou 

numa abordagem de reforma e gestão do Estado, denominada, como visto anteriormente, de 

nova administração pública, caracterizada pela transformação de idéias da administração 

privada, em referenciais para o setor público. 

Dessa maneira, para a autora, a administração empresarial conquistou um espaço 

de hegemonia na elaboração do conhecimento administrativo, subordinando-se a 

administração pública aos seus critérios e recomendações. Assim, uma vez que a gestão do 

setor privado se atém predominantemente para os resultados, a democratização e o interesse 

público cada vez mais perderiam espaço para a eficiência técnica. Concluindo, que: 

[...] apesar da intenção de aumento da eficiência e dinâmica administrativa, 
essa lógica de funcionamento gerencial é incompatível com o interesse 
público, pois para assegurá-lo é preciso restringir o poder discricionário dos 
burocratas e também delimitar as responsabilidades gerenciais antes do 
processo de tomada de decisão. [...] a excessiva autonomia dos 
administradores públicos tende a evoluir para uma posição individualista, 
que compromete a visão global e integrada do governo, além de aumentar 
os riscos de corrupção. Na verdade, o equilíbrio entre a autonomia gerencial 
e os interesses organizacionais continua desafiando o próprio setor privado. 
Por essas razões, os controles da ação gerencial estão sendo resgatados no 
Reino Unido e em outros países que adotaram a nova administração 
pública. (PAULA, 2005a, p. 87). 

 

Desta feita, como já discutido anteriormente, a atitude de defesa dos interesses 

próprios em detrimento do interesse público, vem se apresentando como uma reação 

constante, que só será resolvida satisfatoriamente quando existirem condições que forcem a 

                                                
14 A teoria da escolha pública, no geral, pode ser caracterizada pela aplicação de princípios econômicos para 
explicação de temas que preocupam os cientistas políticos, como a burocracia, a teoria do Estado, os partidos 
políticos e as regras eleitorais, bem como partilha do postulado da economia neoclássica do utilitarismo humano 
nas relações econômicas, políticas e sociais (PAULA, 2005a). 
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burocracia a agir como agente conciliador entre o atendimento das orientações básicas da 

liderança política, com a prestação efetiva das necessidades das camadas sociais majoritárias 

(RAMOS, 1983). 

 

 

2.2.2 O Management e a burocracia weberiana 

 

Embora o movimento gerencialista sugira que, através de suas características 

modernizantes como os programas da qualidade total, a administração participativa, 

empreendedorismo, a flexibilização organizacional, a descentralização e a tecnologia da 

informação, estaria se encaminhando para a formação de organizações pós-burocráticas, 

vários autores como Paula (2005a), Martins (2006) e Souza Filho (2006), apresentam tal 

condição com uma “falácia”. 

 Tal fato ocorreria pela utilização indevida do tipo ideal weberiano como 

referência para identificar a burocracia, sem atentar para o fato de que a burocracia não é 

somente uma estrutura administrativa, “não é um modelo de gestão como o taylorismo, 

fordismo ou toyotismo, pois todos são modelos de gestão burocrática com a presença de mais 

ou menos determinações do chamado tipo puro”, sendo que para Weber, a burocracia seria 

primordialmente um tipo de dominação, “sendo seu estatuto teórico, portanto, distinto do 

estatuto de um estilo especifico de gestão” (SOUZA FILHO, 2006, p.316). 

Desse modo, conforme Souza Filho (2006), do ponto de vista social, a burocracia 

permanece como forma predominante da administração pública e privada, assim, não 

estaríamos frente a um modelo pós-burocrático oriundo e desenvolvido na empresa privada, 

pois este não existiria, mas diante de possíveis modelos de gestão dentro da ordem 

burocrática, otimizando os elementos de flexibilização gerencial. 

Embora Bresser-Pereira (1996), considere a Administração Pública Gerencial 

como um processo de mudança do modelo burocrático weberiano para o modelo gerencial; 

para Souza Filho (2006), o autor incorre em equívoco em relação ao aspecto teórico da 

burocracia, ao tratá-la no mesmo nível teórico que o gerencialismo, bem como ao retirar da 

administração do setor privado qualquer relação com a burocracia, concentrando o ônus 

desses modelos unicamente nas mãos do Estado, possibilitando-se, assim, a inculcação da 

idéia de que o setor privado seria um ambiente privilegiado e exclusivo de modelos eficientes 

de administração, reforçando a opinião da necessidade de incorporação pela administração 

pública de modelos de gestão desenvolvidos em empresas privadas (OLIVEIRA, 2001). 
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Desta feita, apesar de apresentar um discurso participativo, o modelo gerencial 

vem apresentando falhas, no que concernem as “tentativas de democratizar as relações sociais 

no processo de produção”, uma vez que ainda predomina a “lógica mecanicista e 

funcionalista”, prevalecendo as ações instrumentais (PAULA, 2005a, p. 96). 

Ressalta-se, ainda, que a eficiência da administração privada também está 

permeada por desafios e limites, sendo questionável sua adequação para o setor público, 

assim, ao imitar a administração do setor privado, a nova administração pública estaria 

adiando a “elaboração de idéias, modelos e práticas gerenciais que atendam às especificidades 

do setor público” (PAULA, 2005a, p. 101). 

Conforme aponta Ramos (1983, p. 207) “a relação entre a administração e a 

modernização, o desenvolvimento econômico e o político não são uniformes. Variam de 

contexto para contexto”. Assim, a evolução dos serviços públicos em nível mundial não 

deverá ser mistificada, não havendo, pois, bom ou mau modelo, “o antigo sistema tinha 

vantagens e inconvenientes, tanto quanto os sistemas que surgem” (TROSA, 2001, p. 22). 

 

 

2.2.3 O Management e o Poder Judiciário 

 

Dentro desse contexto está inserido o Judiciário Brasileiro que, em que pese não 

ter sentido imediatamente em sua estrutura rígida e neutra de outrora, as transformações 

ocorridas no Brasil após a promulgação da Constituição Federal de 1988, essa transição 

deixou suas marcas nesse Poder, como bem explica Sadek (1998, p.1): 

O processo de transição para a democracia deixaria suas marcas neste 
poder, tradicionalmente menos vulnerável a mudanças. Assim, ainda que se 
possa sustentar que se trata de um "retardatário", quando comparado a 
outros poderes e instituições, também o judiciário viu-se forçado a adaptar-
se a um novo contexto, no qual o modelo tradicional deixou de fazer 
sentido. (...) O novo formato institucional assumido pelo judiciário é, como 
sustentam os autores, menos o efeito de uma política desejada por este 
poder do que uma conseqüência do processo de transição para a 
democracia em um contexto internacional de reestruturação das relações 
entre Estado e sociedade, provocada pelas transformações do capitalismo. 
A crise do welfare state, o constitucionalismo moderno e sua concepção do 
justo, a incorporação de direitos sociais dá força à tendência de 
desneutralização do judiciário e, por conseqüência, a um modelo de juiz 
com maior margem de discricionariedade no ato de julgar.  

Desta forma, após a consolidação da ordem democrática, o Poder Judiciário 

tornou-se um dos grandes veículos do processo de inclusão social, de acesso ao mundo dos 
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direitos e liberdades, o que acarretou numa crescente onda de demandas judiciais, numa 

proporção que não pára de crescer15. 

Em virtude desse processo crescente de abertura ao direito e as liberdades, e, em 

contrapartida, da lenta transição vivenciada pelo Judiciário, muitas foram as críticas sobre a 

falta de celeridade e transparência de seus atos, o que culminou com a chamada “crise do 

Judiciário”. 

Para superação dessa “crise”, conforme exposto no capítulo anterior, em dezembro 

do ano de 2004, foi promulgada a Emenda Constitucional nº.45, que trata da Reforma do 

Poder Judiciário, sendo alterados diversos artigos, incisos e alíneas da Constituição Federal. 

Contudo, como se depreende das palavras do, então, Ministro do Superior Tribunal 

de Justiça, Paulo Norberto Saraiva da Costa Leite, a Reforma do Judiciário não poderia se 

firmar somente nas questões de procedimentos legais: 

Não podemos cuidar apenas das questões que concernem à prestação 
jurisdicional, esquecendo-se da administração do Poder Judiciário, pois essa 
crise de credibilidade em que vivemos, da qual vamos sair, não diz apenas 
com o exercício da jurisdição, mas também com questões administrativas 
graves que expuseram o Poder. […] devemos caminhar a passos largos, 
cuidando de um dos nossos “calcanhares-de-aquiles”, qual seja, a questão da 
gerência do Poder Judiciário, porque nós, juízes, não nos preparamos para as 
atividades administrativas… na verdade, trabalhamos sobre bases empíricas 
e não científicas. (LEITE, 2002, p. 100 apud LEÃO, 2002, p.6). 

 

Desta feita, com base nas premissas ditadas pela administração pública gerencial, o 

Poder Judiciário passou a buscar nos modelos importados apresentados pela administração 

privada, um caminho para solucionar os problemas existentes em sua organização burocrática, 

assim, conforme aponta Rodrigues16 (2008, p.1): 

Percebendo que o tradicional modelo de gestão administrativa burocrática do 
serviço público não mais atende as complexas demandas da sociedade 
contemporânea, deflagrou-se nos Judiciários da Europa e dos Estados 
Unidos movimento cuja meta é a preocupação de melhorar a prestação 
jurisdicional. A solução recaiu sobre a importância da gestão no âmago das 
instituições judiciais no mundo, exatamente por apresentarem, a despeito das 
notórias diferenças culturais, políticas, econômicas e sociais, objetivos 
intrinsecamente comuns, de forma a repercutir na eficiência de projetos, 
como contraponto à burocracia que nos conduziu aos conhecidos problemas 
de dificuldades, ineficiência e morosidade. [...] Necessário empregar novas 
metodologias cientificamente comprovadas por empresas a fim de quebrar 

                                                
15 Segundo dados apresentados no documento “Diagnóstico do Poder Judiciário”, organizado pelo Ministério da 
Justiça, 2004. 
16Desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, coordenador do Seminário Qualidade no Judiciário: 
certificação ISO 9001. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
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paradigmas obsoletos. Em que pese a Administração Pública e a empresa 
privada possuírem diferentes estruturas e finalidades, na essência têm ponto 
comum, que é a prestação de serviços. [...] A gestão pela qualidade amplia a 
visibilidade do Judiciário à sociedade, aumentando a transparência em 
virtude de dispor de indicadores estatísticos precisos e confiáveis.  

Tal posicionamento é corroborado por outros membros do Judiciário, conforme se 

percebe nas palavras de Leão17 (2002, p.3): 

[…] Afirmo e reafirmo que a solução encontra-se na gestão pela qualidade. 
Porque? Simplesmente porque este é o mais eficiente método gerencial 
adotado na atualidade, buscado não somente pela empresa privada, mas 
também pela Administração Pública, que apesar de diferente na estrutura e 
finalidade, possuem um ponto comum que é a prestação de serviços. Somos 
prestadores de serviços e disso não podemos olvidar. 
 
 

Como para Pinheiro18 (1997, p. 58): 

Devemos buscar na administração privada os pilares para a construção de 
uma administração pública que passe a preocupar-se com a equação 
custo/benefício, com a produtividade e, principalmente, com a qualidade 
total dos serviços que presta ao povo, seu cliente e, porque não, seu patrão e 
sua própria razão de existir. 
 

Sendo assim, imbuídos pelo movimento da reforma da administração gerencial, 

disseminado pelo MARE, através do Plano Diretor da Reforma do Estado e seus projetos19, 

foram sendo aplicados em todo o Judiciário Brasileiro vários programas baseados na gestão 

da qualidade, principalmente, na região sul e sudeste do país, conforme aponta Leão (2002): 

• em 1994, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; 

• em 1995, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais dá início aos seus 

Programas de Qualidade.  

• O TRT da Décima Região recebeu a primeira certificação ISO para uma 

atividade meio do Judiciário em 1998. 

•  O TRF da Quarta Região deu início ao Programa de Qualidade em 1997, 

quando criou o Conselho da Qualidade.  

• Em 1999, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região iniciou um Plano 

Institucional, tendo obtido o primeiro certificado ISO no Setor de 
                                                
17 Juíza Federal Elizabeth Leão, presidente do INQJ - Instituto Nacional da Qualidade Judiciária. 
18 Juiz José Rodrigues Pinheiro, comarca de Ecoporanga- ES. 
19 MARE elencou um conjunto de 30 projetos prioritários. Todos foram implementados, sendo que alguns foram 
concluídos e outros encontravam-se ainda em execução quando o MARE foi extinto no início do segundo 
mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso (SANTANA, 2002 – CLAD). 
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atividade fim do Poder Judiciário.  

• Neste mesmo ano, também obtiveram certificações sob os padrões da 

norma ISO 9000, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e o Tribunal de 

Justiça de Rondônia, em atividade meio.  

• Em 2000, o Superior Tribunal de Justiça obteve a primeira certificação 

ISO 9000 da instituição, sendo que em 2001, essa certificação foi obtida 

por alguns setores do Supremo Tribunal Federal. 

 

No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em meados de 2001, deu-se início a 

implantação do Planejamento Estratégico da 5ª Região, disseminando as ações voltadas para a 

implantação do Programa da Qualidade nas Seções Judiciárias dos Estados de Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.  

Conforme Dias20 (2002, p. 13), após a concepção do Plano foi iniciado um 

processo intenso de capacitação, com a formação de multiplicadores internos, que treinaram 

todos os servidores em ferramentas básicas de gestão, perfazendo um total de 3000 pessoas 

“capacitadas em gestão de processos, eficácia de resultados, gestão de pessoas e ferramentas 

da qualidade”, afirmando: “Este processo representou um avanço notável na direção da 

administração pública gerencial no Poder Judiciário, normalmente tão carente de tecnologias 

de gestão modernas, com foco no cidadão e em resultados efetivos.” (DIAS, 2002, p.13). 

 

 
 
 

                                                
20 Desembargador Geraldo Apoliano Dias, Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal – 5ª 
Região, quando da implantação do Planejamento Estratégico no TRF 5ª Região. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 
 
 

A ADOÇÃO DE EXPERTISE GERENCIAL IMPORTADA 
 
 
 

Nesse capítulo é apresentada a análise do contexto e 

desenvolvimento da importação de expertises gerenciais 

originadas no ambiente empresarial e transplantadas para a 

administração pública, focando os elementos motivadores, 

a análise crítica e a redução sociológica necessária a 

melhor compreensão desse processo. 
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3 A ADOÇÃO DE EXPERTISE GERENCIAL IMPORTADA 

 

 

Como visto no capítulo II, na busca para se conseguir melhor desempenho no 

funcionamento das organizações burocráticas, sejam públicas ou privadas, o universo das 

organizações brasileiras se mostra cada vez mais aberto a novas idéias administrativas, 

principalmente, com o movimento do novo gerencialismo, buscando ansiosamente queimar 

etapas no ritmo frenético das mudanças do mundo globalizado, promovendo uma torrente de 

importação de modelos e ferramentas originadas nos países desenvolvidos. 

A ação de reproduzir modelos que se apresentam como positivos é comum em 

nosso dia-a-dia, já nos deparamos diversas vezes a copiar modelos, seja do comportamento de 

familiares a serem seguidos, professores e colegas modelares. Observa-se, contudo, que na 

reprodução desses modelos predomina a forma pela qual os atores agiram em determinadas 

situações, recaindo nosso olhar sobre o “como”, por ser mais facilmente observável, e não 

sobre o “porquê” e “para quê”, que demandaria uma investigação mais profunda (FERREIRA 

et al, 2006). 

Da mesma forma ocorre na área de gestão, buscam-se modelos de gerenciamento 

exemplares e de sucesso, dando-se maior importância ao como, e não à missão da organização 

e à qualidade de bens e serviços que se presta aos cidadãos e comunidades, seguindo a visão 

instrumental da gestão, onde se prioriza a forma e não a função, vigorando as normas e 

procedimentos a objetivos, superando o adjetivo ao substantivo (FERREIRA et al, 2006). 

Embora a reprodução de modelos esteja impregnada nas relações humanas, sociais 

e organizacionais, ressalta-se que, a existência de um modelo, indica a predominância da 

forma sobre os motivos, desejos, funções e objetivos, os quais tendem a ficar subordinados a 

modelagem adotada (FERREIRA et al, 2006). 

Conforme aponta Castor (2000, p.22): 

Modelos nada mais são do que representações simplificadas de realidades 
complexas e, portanto, limitados a serem supersimplificações ou 
aproximações (Popper, 1995:59) e não cópias fiéis da realidade. Quanto mais 
a situação modelada for simples, estável e não sofrer bruscas variações, maior 
será a capacidade de aquele modelo reproduzir, em escala de laboratório, o 
que ocorre na vida real. O inverso ainda é mais verdadeiro: quanto mais 
complexa, instável e volátil for a realidade a ser modelada, maior risco de que 
o modelo produza resultados e conclusões equivocados e mesmo absurdos. 
Como alerta Milton Santos, “modelo só permite a complexidade porque a 
simplifica. A imagem global da complexidade reproduz complexidade e assim 
não é útil. É dando destaque a um caráter particular pela sua importância que 
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vemos o modelo progredir. Ele é, por natureza, parcial e simplificador” 
(1996:64). 

Aplicar modelos visando a aprendizagem pela experiência de outros, não deixa de 

ser uma necessidade, contudo, como apresenta Paula (2005a, p. 58), numa cadeia articulada 

pelos agentes da indústria do management, na década de 1980 e 1990, houve a constituição e 

difusão  de ferramentas e modelos administrativos que, supostamente, levariam ao alcance da 

excelência organizacional, essas soluções adquiriram a forma de panacéias, que resultaram em 

“modismos gerenciais”, fruto da pressão pela eficiência e excelência, e do discurso do caos, 

que faria crescer as condições de incerteza, levando à procura de soluções para ordenar o 

“mundo fora de controle”. 

Sob a influência desse ambiente de crises, pressão e incertezas, certas ferramentas 

e práticas administrativas seriam receitadas pelos “gurus” da administração, como resolução 

dos problemas gerenciais, como ocorre com programas e projetos baseados na Qualidade, na 

ISO 9000 e Reengenharia, que muitas vezes levam a frustração e desperdício de 

investimentos, como ressaltam Caldas e Wood (2004) e Paula (2005a). 

Esses modelos revelam a busca de moldes universais, contudo, nada mais são do 

que modismos, presos à negação da singularidade de cada organização, tendo em vista as 

especificidades do ambiente e das pessoas que o integram, não podendo jamais oferecer 

receitas prontas aos gestores e demais agentes da organização (FERREIRA et al, 2006). 

Convém, contudo, deixar claro que essas considerações não ensejam que 

organizações locais não possam aplicar modelos originários de outros países, o que se precisa 

frisar é que tais modelos teóricos, para fins práticos, estão limitados e condicionados por 

fatores sociais e históricos, “e o administrador, mais do que outro profissional qualquer, deve 

ter plena consciência disto” (RAMOS, 1983, p. 5). 

Apresentaremos a seguir alguns conceitos básicos sobre o modelo da qualidade 

total, sem aprofundar a discussão a respeito dessa ferramenta, mas, tão somente, para ajudar 

na compreensão de nosso objeto de estudo. 

 

 

3.1 A Administração da Qualidade Total 

 

Conforme aponta Paula (2005a) a administração da qualidade total (total quality 

management – TQM) está relacionada com o modelo japonês desenvolvido no pós-guerra, 

elaborado no intuito de se criar uma forma de produção e de organização do trabalho que se 
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amoldasse às condições macroeconômicas japonesas e atendesse às necessidades do mercado 

doméstico, considerando a consciência dos japoneses quanto à dificuldade de estabelecerem 

um modelo com base fordista, a estrutura do seu mercado interno, bem como as sanções 

econômicas internacionais impostas. Desenvolveram, assim, um modelo de gerenciamento 

diferenciado, que surpreendeu os ocidentais pela sua alta produção, flexibilidade, baixo custo 

e qualidade. 

Com a aceleração da competição no mercado internacional, os ocidentais 

passaram a importar o modelo japonês de administração, tendo o físico Edwards Deming um 

importante papel nesse processo, sendo sua contribuição tão expressiva para o processo de 

qualidade dos japoneses que, em 1951, foi criado o prêmio Deming em sua homenagem, 

contudo, apenas em 1980, os métodos da qualidade, preconizados no Japão, ganharam o 

interesse dos gerentes nos Estados Unidos (PAULA, 2005a).  

Conforme aponta Marshall Junior et al (2008, p. 37), “Juran e Deming foram os 

dois responsáveis pelo movimento da qualidade no Japão”, existindo, ainda, do lado 

americano, a figura de Philip Crosby, com a sua teoria do zero defeito e Armand Feigenbaum, 

impulsionador do conceito de controle da qualidade; do lado japonês, os autores citam Kaoru 

Ishikawa, “responsável pela adaptação da cultura japonesa aos ensinamentos de Deming e 

Juran”, criador também das sete ferramentas de controle estatístico da qualidade e, Genichi 

Taguchi, que impulsionou a promoção do design industrial, na segunda fase do movimento da 

qualidade no Japão. 

Nas duas últimas décadas do século XX a qualidade passou a ser considerada 

como uma disciplina de cunho estratégico, além das suas características tradicionalmente 

técnicas, sendo assimilada pela maioria das organizações como uma estratégia de negócio, 

passando o mercado “a valorizar quem a possuía e a punir as organizações hesitantes ou 

focadas apenas nos processos clássicos do controle da qualidade”. (MARSHALL JUNIOR et 

al, 2008, p. 31). 

Desse modo, conforme apresenta o autor supracitado, as normas internacionais 

aplicáveis no processo de interação cliente-fornecedor, como a família ISO21 9000 e as 

legislações de defesa do consumidor, consolidaram a gestão pela qualidade em todos os 

                                                
21 A ISO é uma organização não-governamental internacional, que agrega mais de uma centena de organismos 
nacionais de normalização. Representando países que respondem por cerca de 95% do PIB mundial, tendo como 
objetivo promover o desenvolvimento da padronização e de atividades correlacionadas, de forma a possibilitar  o 
intercâmbio econômico, cientifico e tecnológico em níveis mais acessíveis aos aludidos organismos 
(MARSHALL JR., 2001, apud MARSHALL JR. et al, 2008, p. 66), ou seja, definir mundialmente um padrão 
para garantia da qualidade dos produtos das empresas. 
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pontos dos negócios. Originando a certificação nas Normas ISO, em face da necessidade das 

organizações comunicarem aos seus clientes e ao mercado a adequação de seu sistema de 

qualidade às normas de referência internacionais. 

 Assim, as organizações ocidentais adotaram em ritmo crescente a certificação ISO 

9000, passando a estabelecer um padrão da qualidade a ser seguido na produção ou prestação 

de serviços, no Brasil, em 1993, o número chegava a uma centena (WOOD e URDAN, 2004). 

Sendo que, no ano de 1997, conforme Pinheiro (1997), o Brasil já era o segundo país do 

mundo em número de certificados concedidos da série ISO 9000.  

Conforme Wood e Urdan (2004), o TQM, originariamente, era uma coleção de 

técnicas e metodologias de engenharia e estatística que, ao logo do tempo, assimilou alguns 

elementos comportamentais e conceitos gerenciais, sem, contudo, perder certo traço 

tecnicista, surgindo desse fato grandes limitações no que concerne ao alcance sobre a 

complexa rede de aspectos relacionados à mudança organizacional. Assim, mesmo dentro do 

quadro funcionalista, suas proposições seriam ingênuas, correndo-se o risco de permanecer 

como “conhecimento e linguagem de gueto”, ocupando apenas algumas áreas específicas da 

organização. 

Para Abrucio (1997), no setor público, a introdução da perspectiva da qualidade 

surgiu no mesmo momento em que a administração pública voltava a sua atenção aos 

cliente/consumidores, visando à qualidade dos serviços públicos, sendo esta, segundo o autor, 

uma das principais revoluções no modelo gerencial.  

Contudo, conforme Paula (2005a), dentro do contexto do gerencialismo, a gestão 

da qualidade total teria se consolidado pela via instrumental, onde as técnicas e os métodos de 

controle foram mais enfatizados do que a filosofia da qualidade em si, que estaria baseada na 

gestão participativa. 

Desta feita, embora tenha sido inicialmente implantado nas áreas de produção, 

paulatinamente, o TQM foi se incorporando a prestação de serviços e, diante das pressões por 

mudanças e melhorias no serviço público, os administradores do setor governamental em 

diversos níveis do setor público americano, da década passada, despertaram interesse pela 

gestão da qualidade, o que não demorou a ocorrer também na administração pública 

brasileira.  

No entanto, conforme Swiss (1992 apud WOOD e URDAN, 2004), somente se 

forem substancialmente adaptados as suas circunstâncias e peculiaridades do contexto 

governamental, os métodos do TQM aplicados pelo setor privado, podem colaborar na 

administração pública. 
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 Nesse contexto, o Judiciário brasileiro passou a implementar os programas da 

qualidade, como forma de alcançar a eficiência exigida pela sociedade na prestação 

jurisdicional, conforme afirma Leão (2002, p.3): 

[…] a implementação da qualidade no Poder Judiciário não constitui um 
efêmero programa, mas uma necessidade proveniente da própria 
conscientização deste momento histórico. Precisamos mudar. Essa exigência 
se demonstra nos movimentos dos Tribunais, sejam Superiores, Regionais 
Federais, Regionais do Trabalho, Regionais Eleitorais, Estaduais, seja 
criando Núcleos de Qualidade, seja realizando eventos como os Congressos 
de Administração Judiciária, já em sua segunda edição, pelo Conselho da 
Justiça Federal, em Brasília. Paralelamente, Mostras de Trabalho da 
Qualidade tem sido anualmente realizadas, a primeira no Rio Grande do Sul, 
sediada pelo Tribunal de Justiça, a segunda, pelo Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, a terceira, em Brasília, sedia pelo Superior Tribunal de 
Justiça, com a participação de vinte e seis Tribunais, que expuseram suas 
experiências e resultados. Este ano o Tribunal Regional Federal da Quinta 
Região, com sede em Recife, Pernambuco, sediará a Quarta Mostra. 
 
 
 

3.2 Limites e Ciclo de Vida dos Modismos Gerenciais. 

 

A implantação de programas voltados para a qualidade passa por um momento de 

fragilidade, evidências práticas apresentam uma lacuna entre as expectativas geradas pelos 

programas implantados e os resultados alcançados, provocando ecos de descontentamento por 

todos os lugares, substituindo o entusiasmo visto nos anos 80 e 90 por dúvidas e ceticismo, 

como apontam Wood e Urdan (2004). 

Os principais problemas enfrentados para a implantação dos Programas da 

Qualidade seriam, em síntese, os apresentados no quadro abaixo: 

Quadro 7 – Problemas da Implantação de Programas da Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Criação de uma burocracia interna paralela; 
• Foco na imagem, não em fatos e resultados; 
• Drenar espírito empreendedor e inovador e implantar rotinas e procedimentos; 
• Falta de apoio da alta gerência; 
• Baixo grau de comprometimento nos diversos níveis hierárquicos; 
• Foco nos processo internos – conhecidos e visíveis – e não nos mais críticos; 
• Dispersão de energias e dificuldades de separar meios e fins; 
• Foco em padrões mínimos, já existentes; 
• Não-alinhamento com os objetivos estratégicos; 
• Interferência do ambiente; 
• Efeito esponja – atração de todo tipo de problema; 
• Conflitos de interesse e poder; formação de grupos evangelistas e céticos; 
• Benefícios intangíveis e/ou desproporcionais ao esforço; 
• Dificuldade em manter momentum da mudança. 

Fonte: Wilson (1992) e Harari (1993) apud Wood e Urdan (2004, p. 192). 
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No âmbito do Judiciário, podemos observar que problemas similares são 

enfrentados, conforme aponta os estudos efetuados por Biancamano (1999) e Gomes (2006), 

em relação a implantação do Plano de Gestão no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul22- 

PGQJ.   

No quadro 08, apresentamos uma síntese das dificuldades identificadas pelos 

referidos autores23: 

Quadro 8 – Problemas da Implementação da PGQJ no Judiciário do Rio Grande do Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

      

Como analisa Biancamano (1999), embora a tônica das mudanças mais 

significativas na administração pública nos últimos anos tenha sido a descentralização das 

organizações, havendo a redução das distâncias entre o “vértice e a base da pirâmide”, com a 

diminuição dos níveis de autoridade, não foi verificada, com a implantação do PGQJ no Poder 

judiciário do Rio Grande do Sul, nenhuma modificação em sua hierarquia. Argumenta, ainda, 

a autora que: 

Entendendo a burocracia como uma forma de poder legitimado, ou seja, 
percebendo que a dominação é um estado de coisas em que o comportamento 
dos dominados aparece como se esses houvessem adotado como sua a 
vontade manifesta do dominante, fica muito clara a dificuldade que a 
organização enfrenta para desenvolver a aprendizagem organizacional. O 
certo, porém, é que planejar, organizar, dirigir e controlar continua sendo as 
palavras e ordem da burocracia e da organização do Poder judiciário. 
(BIANCAMANO, 1999, p. 199). 

 

                                                
22 O Plano de Gestão pela Qualidade do Judiciário – PGQJ no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul foi iniciado 
no ano de 1994, sendo oficialmente aprovado em março de 1995, ainda em vigor até a presente data.  
23 Os dois primeiros pontos foram apresentados na pesquisa de Biancamano (1999), estando mais voltados para a 
fase inicial do programa, os demais pontos foram compilados da pesquisa efetuada por Gomes (2006) e retratam 
em maior parte as dificuldades no desenvolvimento e manutenção do Programa, após 10 anos de sua vigência. 

• Exacerbação do enfoque burocrático, em que a adesão às novas normas são 
recompensadas em lugar da valorização da criação, inovação e eficácia; 

• A fragmentação do fluxo de informação, tendo em vista  a delimitação das ações; 
• Dificuldades com a linguagem técnica;  
• Problemas de comprometimento do pessoal mais antigo; 
• Forte resistência por parte dos magistrados; 
• Não enfrentamento das resistências pelas pessoas envolvidas com o programa; 
• Descontinuidade da gestão; 
• Ilhas de excelência; 
• Funções Paralelas; 
• Falta de liderança efetiva da alta administração; 
• Pouco incentivo da instituição após a implantação. 

 

Fonte: Adaptado de Biancamano (1999) e Gomes (2006). 
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Wood e Urdan (2004) ressaltam que a maior parte das críticas apresentadas ao 

modelo do TQM, refere-se a dificuldades operacionais na aplicação. Sendo, em termo de 

transformação organizacional, observadas algumas tendências como a incorporação das 

práticas ao dia-a-dia das empresas, redução das estruturas paralelas criadas para apoiar a 

implantação; foco em questões referentes à organização do trabalho, como autonomia, 

participação nas decisões, alinhamento e assimilação dos conceitos apresentados por toda a 

organização, todavia, é patente que o movimento passa por um momento de questionamentos 

e certo declínio. 

Como apresenta Gomes (2006), os participantes do PGQJ apesar de criticarem a 

forma de implantação, afirmam que o Programa se constituiu numa forma de preparação para 

os magistrados e servidores na área administrativa, antes inexistente.  

Diante das dificuldades apontadas, afirma o autor: 

Verifica-se que há considerável resistência entre os agentes do Direito com 
relação ao PGQJ, bem como se percebe que essa resistência é oposta, em 
maior grau, por grande parte do grupo de magistrados. Nesse sentido, 
explicita-se a razão pela qual, passados mais de dez anos desde sua criação, o 
referido Plano não alcançou larga efetividade na busca pela modificação da 
crítica situação dos serviços judiciários no Rio Grande do Sul. Ademais, os 
dados expostos esclarecem os motivos pelos quais, apesar de haver 181 
adesões ao Plano, apenas algumas unidades judiciárias apresentaram 
resultados. [...] Desse modo foi possível constatar que o Plano se sustenta, até 
hoje, pelo esforço conjunto de alguns poucos magistrados e de muitos 
servidores que os auxiliam, sem o apoio efetivo da instituição judiciária como 
um todo. Além disso, percebeu-se que esse esforço é movido pela dedicação e 
compromisso dessas pessoas, as quais buscam, inclusive, maior 
aperfeiçoamento para tratar do tema da qualidade por iniciativa própria. [...] 
Por essa razão, os incentivos e resultados relacionados ao Plano são 
localizados, não abrangendo toda a instituição. (GOMES, 2006, p. 161-162). 

Segundo Gill e Whittle (1993 apud WOOD e URDAN, 2004), esses modelos 

fechados, ou pacotes, que visam o aumento da eficácia gerencial, geralmente, são cíclicos e 

costumam apresentar em sua história momentos iniciais de entusiasmo em larga escala, até 

seu esgotamento e abandono. 

Dessa maneira, os modismos gerenciais se utilizariam de símbolos catalisadores e 

apelos emocionais no intuito de conquistar mais adeptos ao modelo, criando uma linguagem 

comum e compartilhada, recheadas de histórias de sucesso que se espalham, principalmente, 

na fase de implantação do modelo. Nesse ponto a presença dos “gurus” no movimento da 

qualidade é significativa, podendo essa presença “estar associada à dependência acrítica de 
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líderes patriarcais, inquestionáveis detentores da sabedoria.” (WOOD e URDAN, 2004, p. 

202). 

Para Gill e Whittle (1993 apud WOOD e URDAN, 2004), a transitoriedade das 

panacéias está ligada aos fenômenos culturais e psicodinâmicos, abaixo apresentamos um 

possível ciclo de vida de um modismo gerencial: 

 
Figura 4- Ciclo de uma panacéia 

 

 

 

 

 

 

 

          
       Fonte: Gill e Whittle (1993) apud Wood e Urdan (2004). 

 

Segundo Trosa (2001), as diferentes expertises gerenciais preconizadas 

atualmente quase nunca têm mais de um ano de vida, impondo um ritmo de mudanças 

frenético e oneroso. Afirma a autora: 

Na maioria dos países, as administrações mal tinham acabado de digerir a 
qualidade e precisaram passar ao benchmarking e em seguida ao 
reingineering (reorganização de processos), e surgiu a última moda: o 
“balanced scorecard”, uma espécie de estratégia de critérios múltiplos. Os 
instrumentos só valem pelo que produzem: mais inteligência coletiva e 
melhores processos de trabalho. […] Está em tempo de se fazer a distinção 
entre o que pode levar as organizações a um impasse (por exemplo, conhecer 
as expectativas de seus clientes ou usuários e melhorar o modo de tratá-los e 
recebê-los) e as ferramentas que devem ser utilizados com discernimento 
quando sua execução é produtiva (TROSA, 2001, p. 28). 

 

No caso brasileiro, conforme apresenta Cavalcanti (2005b, p. 47), diferentes 

projetos desenvolvimentistas procuraram flexibilizar o sistema presente na administração  

pública burocrática. No entanto, verifica-se que após cada período desses de flexibilização, 

antes que se estabilizem as estruturas e formas de executar as ações programadas, “os 

tentáculos da padronização e do controle burocrático retomaram suas funções”, tendo em vista 

que alguns dos atributos indispensáveis do modelo burocrático são resistentes “a visões 
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reducionistas simplificadoras que confundem racionalidade com mera eficiência, ou, na sua 

expressão instrumental patológica, formalismo burocrático” (CAVALCANTI, 2005a, p.144). 

Desse modo, Wood e Urdan (2004, p. 202), identificam a existência de uma 

grande busca por modelos e conceitos simples que sintetizem todo um conjunto complexo de 

idéias, fazendo o modismo parte do dia-a-dia das organizações. Assim, as organizações diante 

das dificuldades para implantar mudanças, utilizam-se de pacotes gerenciais como uma via 

preferencial, contudo, tal atitude não elimina suas limitações, “pois são soluções simplistas e 

nem sempre adequadas ao problema.” 

Ressaltam os autores, que o melhor caminho seria as organizações buscarem a 

aquisição de “noções mais profundas dos mecanismos de mudança organizacional e conceitos 

mais avançados de gerenciamento.” (WOOD e URDAN, 2004, p. 202). 

 
 
 
3.3 O Contexto Brasileiro e a Importação de Expertises Gerenciais 

 

Conforme Caldas e Wood (2004), as transformações ocorridas no ambiente 

econômico e social das organizações brasileiras estão originando um distanciamento entre a 

prática e o discurso dentro das nossas organizações, onde o discurso utilizando de uma 

retórica gerencialista americana se apresenta de forma coesa, contudo, a prática se apresenta 

de forma diversa e remete ao país real, com suas próprias práticas e ambigüidades, formando 

uma confusão entre a “imagem e a substância”, resultando numa realidade organizacional de 

“faz-de-conta”, meramente formal. 

Essa construção local, erigida por projetos elaborados para região diversa, é 

comungada tanto pelas organizações privadas, quanto pelas organizações públicas, assim, 

afirma Bariani (2006, p.84):  

 

 […]somos construtores de um edifício inabitado. Enquanto reúne esforços e 
insumos para elaborar uma explicação da sociedade brasileira e de suas 
transformações, não nos reconhecemos como edificadores desta obra; a cada 
lance produzido recomeçamos de outro modo, mormente sob plantas e 
planos arquitetados distantes, de fora, que vêm a suplantar o esforço dos 
anteriores sem o realizar, justapondo-se aos antigos andares numa 
reelaboração contínua e desconexa, que sucede sem integrar, que encerra 
sem definir, que sintetiza sem superar. Não bastasse, mendigamos abrigo a 
tradições e teorizações alheias e, recusados, ficamos ao relento, ao pé de um 
edifício abandonado: a herança que construímos. 
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Segundo, Caldas e Wood (2004), os fatores contextuais, como a globalização, a 

crescente competitividade e o incremento de novas tecnologias podem ser tentadores, mas, 

provavelmente, não são suficientes para explicar a permeabilidade das organizações 

brasileiras aos modelos gerenciais estrangeiros, muitas vezes, a despeito de sua inadequação à 

realidade local. 

Buscando a compreensão dos motivos que levam as nossas organizações a 

importar em grande escala os modelos e modismos dos países desenvolvidos, Caldas e Wood 

(2004), apontam três níveis diferentes de atuação de certas determinantes que, em seu 

conjunto, influenciariam tal comportamento, seriam eles: o externo ou contextual, o 

intermediário ou inter-organizacional e o interno ou organizacional, conforme figura abaixo: 
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Fonte: Caldas e Wood  (2004, p. 167). 

Figura 5-Modelo para entendimento da importação e adoção de expertise gerencial importada no Brasil 
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3.3.1 Nível Contextual 

 

a) Origens históricas e herança cultural 

Conforme aponta Motta, Alcadipani e  Bresler (2001), pode se afirmar que uma 

das maiores características culturais de nosso país e a nossa principal face é a 

heterogeneidade, decorrência da influência estrangeira no Brasil que remonta ao processo de 

formação de nossa sociedade. 

Dentro da variedade dessa cultura, podem ser destacados alguns traços marcantes 

como: valores personalistas e cordiais ocasionadas por uma valorização da família patriarcal 

fundamentando as relações sociais brasileiras (Holanda, 1995); o distanciamento entre as 

camadas sociais, ou seja, entre "os donos do poder" e o povo (Faoro, 2001); a repulsa ao 

trabalho - o trabalho mecânico e manual (Holanda, 1995) e a valorização do estrangeiro 

(BARBOSA, 1999 apud MOTTA, ALCADIPANI e BRESLER, 2001).  

Como afirma Holanda (1995), o processo da colonização portuguesa, com seus 

desacertos e desventuras, estabeleceu-se como nossa história, transmitindo-nos características 

que se transformaram diante da dinâmica própria que aqui se desenvolveu, ocasionando novas 

modalidades de sociabilidade a partir da preservação ou superação dessas características. 

Assim, conforme identifica Bariani (2006, p.85): 

[...] persiste a sombra do estrangeiro, o colonialismo e o imperialismo 
moldaram circunstâncias e formas de consciência, subordinaram o 
desenvolvimento da sociedade brasileira aos desígnios do capitalismo 
mundial e as mentalidades aos ditames da cultura européia e/ou norte-
americana, com o consentimento tácito ou explícito das classes dominantes 
locais. 

 
Dessa maneira, em sintonia com a argumentação de Prestes Motta (1995) em que 

os traços histórico-culturais de um dado país se manifestam em suas organizações, bem como 

na observação de Guerreiro Ramos (1958/1965) destacando a sujeição do fenômeno 

administrativo ao condicionamento histórico-social, Caldas e Wood (2004), em seu estudo, 

ressaltam dois traços relevantes da cultura brasileira que implicariam na importação de 

expertises gerenciais, seriam elas: a plasticidade e o formalismo, estando o primeiro 

relacionado a abertura às influências estrangeiras e a segunda a comportamentos de fachada, 

“para inglês ver”.  

Na “plasticidade” estaria sintetizada boa parte da permeabilidade do brasileiro ao 

estrangeiro, seja esse pessoa, produto ou referência, tendo suas raízes principais na tendência 
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a dependência herdada da colonização autoritária e ao mesmo tempo paternalista por parte dos 

portugueses e o gosto pelo “exótico”, ou seja, pela miscigenação decorrentes da herança  da 

colonização portuguesa, não impedindo a imposição hierárquica imposta pelos colonizadores 

sobre outras etnias, sendo, pois, criado no Brasil o mito de democracia racial, onde 

supostamente todos são iguais em conceito e perante a lei, contudo, na prática social revela-se 

um preconceito racial disfarçado (CALDAS e WOOD, 2004). 

 Da mesma forma, muito dos comportamentos declarados não são efetuados de 

forma concreta, constituindo-se em mero “formalismo”, sendo tal característica um dos 

pontos relevantes para se explicar várias reações possíveis a importação de modelos 

gerenciais, onde se dá a impressão de que um modelo alienígena está sendo adotado, quando, 

na realidade, poderá estar ocorrendo resistências a implantação ou uma adoção superficial 

(CALDAS e WOOD, 2004). 

Nesse sentindo, acrescenta Castor (2001, p. 01): 

Na época da colonização, o Estado português controlava ferreamente toda a 
vida da sociedade [...] Quando o Brasil conquistou a independência, as elites 
locais não conseguiram (ou não quiseram) se livrar dessa subordinação 
econômica, política e psíquica em relação aos governantes. Estes, então, 
usaram e abusaram do poder de autorizar, proibir, facilitar ou dificultar as 
coisas de acordo com critérios nem sempre compreensíveis a todos, 
invocando o “interesse nacional”, a “proteção contra a ganância”, o 
“desenvolvimento do empresariado nativo” e outras frases grandiloqüentes. 
Dessa mistura entre um Estado sufocante e uma nação submissa nasceu uma 
sociedade essencialmente formalista, ou seja, em que as aparências externas 
conflitam com a essência verdadeira das coisas. 

A essas características apontadas, podemos acrescentar outro traço relevante da 

cultura brasileira, que contribuiria para a importação de “pacotes” gerenciais, a nossa natureza 

imediatista, herdada da política colonial desenvolvida em nosso país, que marca a nossa 

formação empresarial e organizacional, conforme aponta Castor (2000): 

O ethos dominante dos delegados da Coroa e dos colonos no Brasil era 
marcado pela transiência, e passava longe dos espíritos a idéia de se enraizar 
na colônia, de construir alicerces de uma nova nação. [...] O imediatismo, o 
desinteresse pelo longo prazo e o descaso com a preservação das riquezas 
naturais haviam de, necessariamente, deixar algumas seqüelas culturais 
definitivas. Uma delas é que, para nós brasileiros, o entusiasmo pelo 
empreendimento é muito maior quando se trata de, rapidamente, mobilizar 
recursos para se alcançar um objetivo imediato ou facilmente identificável, do 
que quando se trata de uma empreitada de longo prazo, em que os objetivos 
não são totalmente claros e os resultados serão lenta e penosamente 
alcançados, não temos nem a paciência nem a persistência para isso e somos 
dotados, por assim dizer, de uma mentalidade de gincana. (CASTOR, 2000, 
p.31). 
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Desta forma, a colonização exploratória do Brasil, a influência da Corte 

Portuguesa na formação do nosso País e o modelo econômico agrário exportador são alguns 

dos fatores que colaboram para a compreensão do fascínio pelo estrangeiro e da adoção de 

modismos gerenciais importados, bem como dos demais traços da cultura do país 

(SANTANA, 2005). 

 

b) Influências externas e contemporâneas  

 As influências externas e contemporâneas correspondem à globalização, de forma 

especial ao que tange a integração do país à economia mundial a partir da década de 1990, 

haja vista a crescente inserção do Brasil nesse contexto, o que ocasionou uma maior pressão 

para se ajustar aos padrões ditados pela comunidade internacional, o que veio a ocasionar uma 

homogeneização dos modelos políticos, econômicos e empresariais. 

Conforme apresenta Gomes (2006, p. 201): 

[...] Com isso percebe-se que essas exigências levam ao campo jurídico, do 
qual o Poder Judiciário faz parte, elementos que não lhes são próprios, 
consistido uma demanda externa por modificações em seu interior. Tal 
demanda tem um impacto importante em países semi-periféricos como o 
Brasil, pois direciona ao Poder Judiciário um papel diverso, com 
responsabilidades que extrapolam os limites daquelas as quais ele estava 
acostumado. Assim, seguida a dinâmica importadora dos modelos 
estrangeiros, transformam as funções do poder judiciário em termos 
semelhantes aos que foram modificados nos países centrais, em razão a 
aquisição de maior importância desse poder com as alterações pelo estado 
ocidental. 

 

Dessa maneira, foi crescente a influência para a adoção de práticas gerenciais 

mais avançadas que, supostamente, dariam condições as organizações locais para competirem 

e interagirem em um ambiente globalizado (CALDAS e WOOD, 2004), como se pode 

observar no crescimento de empresas que buscam a certificação nas Normas ISO 9000, 

inclusive dentro da administração pública, como ocorreu no Judiciário a partir dos anos 1990. 

 

 

c) Contexto social econômico e social contemporâneo 

Refere-se as grandes mudanças ocorridas no cenário econômico mundial e por 

conseqüência nas organizações locais, tendo em vista as privatizações, fusões e aquisições, 
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desnacionalização de várias indústrias ocorridas no Brasil, acirrando-se a competição interna 

entre as empresas locais e as estrangeiras, havendo um aumento na importação de idéias e 

conceitos de administração, práticas gerenciais e tecnologia, criando um processo de 

“hibridação”, pela coexistência de valores locais e estrangeiros, bem como de 

comportamentos arcaicos e modernos (CALDAS e WOOD, 2004). 

O hibridismo estaria relacionado a diversidade e variedade das formas de gestão 

empresarias brasileiras, bem como a coexistência , dentro de um mesmo locus empresarial, de 

estruturas mais atrasadas, pré-modernas, a estruturas mais avançadas, pós-modernas, 

compondo uma realidade única das nossas organizações. 

No que tange ao hibridismo existente na gestão pública brasileira, conforme 

apresenta Cavalcanti (2005b, p. 24): 

Nos países chamados emergentes, os elementos que complicam a gestão 
pública são ainda maiores, Suas sociedades se caracterizam pela 
convivência do tradicional com o moderno. Nesses ambientes, a política 
assume tons e nuances do patrimonialismo, clientelismo, corporativismo, 
nepotismo, quando não do ainda coronelismo. Estas expressões da cultura 
política tradicional convivem em equilíbrio dinâmico com os símbolos, 
instrumentos, tecnologias, doutrinas de gestão e instituições da 
administração contemporânea das sociedades globalizadas. Os períodos de 
regime político democrático alternam sua sempre frágil presença com 
recorrentes governos autoritários ou ditatoriais, de corte institucional militar 
ou de caudilhismo civil [...] Casos de sucessos coabitam os mesmos espaços 
institucionais em que figuram organizações renitentes na apresentação de 
resultados medíocres. 

Um dos aspectos do hibridismo, ressaltado por Caldas e Wood (2004), refere-se 

ao comportamento de fachada, ou seja, ações cerimoniais que nem sempre corresponde com a 

realidade, sendo, provavelmente, esse comportamento, um dos mais típicos diante da adoção 

de técnicas gerenciais importadas.  

Tal atitude consistiria em adotar parcialmente ou temporariamente o modelo 

importado, respondendo à pressão do meio, sem, contudo, efetuar mudanças consistentes na 

organização, ou seja, far-se-ia uma representação da incorporação do modelo. De forma que 

o observador externo percebe uma “pseudo-realidade” que aparenta uma conformação com os 

modelos de excelência na gestão, mas, além da superfície permaneceria a substância híbrida 

da organização, apenas em parte receptiva a técnica de gestão estrangeira (CALDAS e 

WOOD, 2004). 

Gomes (2006) em seu estudo sobre o Programa da Qualidade no Judiciário rio-

grandense detectou comportamento similar, assim afirmando: 
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A proposta de “modernizar” o Poder Judiciário, operando uma mudança de 
paradigmas” , especialmente no que se refere àquele que chama “sempre foi 
assim”, parece não alcançar efetividade. Com isso, o PGQJ aparenta se 
inserir, na perspectiva daqueles que a ele resistem a qual foi exposta pelo 
discurso dos entrevistados, na seara da “modernização conservadora”. 
Assim, porque não combate a resistência de seus opositores, o Plano acaba 
servindo a estes, para que apenas delineiem, perante a sociedade e os 
demais âmbitos do Estado, uma aparência de “modernização”, de 
adequação às exigências gerências do cenário contemporâneo, quando, na 
verdade, continuam vinculados aos seus valores, crenças e procedimentos 
tradicionais, mantendo intacta a sua estrutura de poder. (GOMES, 2006, 
p.162). 

 

Em face do exposto, os elementos do nível contextual, funcionariam como 

impulsionadores socioculturais que influenciariam o processo de importação e adoção de 

modelos estrangeiros no Brasil (CALDAS e WOOD, 2004). 

 

 

3.3.2 Nível Inter-organizacional 

 

Esse nível se refere aos agentes difusores das idéias e modelos importados, sendo 

através da ação combinada desses agentes que tem ocorrido o fluxo crescente de “modelos de 

excelência” importados, convertendo as influências contextuais em imperativos 

organizacionais, principalmente no que concerne a área pública (CALDAS e WOOD, 2004), 

seriam eles:  

a) O governo brasileiro e suas agências: o governo brasileiro foi um dos primeiros 

difusores do movimento da qualidade, por meio de incentivos a implantação de 

modelos e práticas administrativas importadas, como a ISO: 9000, onde, desde o 

início da década de 90, empresas certificadas acabam recebendo facilidades de 

financiamento e recompensas em licitações feitas pelo governo (CALDAS e WOOD, 

2004). 

b) Escolas de Administração: aonde, segundo os autores, vem ocorrendo uma 

disseminação massiva de métodos e conceitos importados, especialmente dos norte-

americanos e europeus, confirmando esta análise, Vergara e Carvalho (1995) 

demonstram que 78,3% das referências (das amostras que pesquisaram)  nos artigos de 

análise organizacional em nosso país são estrangeiras, primordialmente norte-

americanas, francesas e britânicas, apresentando, ainda, os autores, que o ensejo para a 

adoção destes referenciais não ocorre por conta da adequação dos mesmos à nossa 
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realidade, mas, sim, pela influência que tais referenciais têm na formação dos autores 

brasileiros, constatando a não existência de uma análise organizacional propriamente 

brasileira.  

c) Mídia de Negócios e Gurus de Administração: conforme aponta Caldas e Wood 

(2004), em um contexto de incertezas e instabilidade em função da abertura de 

mercado, com métodos gerenciais pouco desenvolvidos, abriu-se um espaço atrativo 

para  a elaboração de diversas publicações sobre o tema. Assim, as tendências 

gerências mais populares passaram a ser insistentemente divulgadas por meio de 

revistas, jornais e demais publicações de administração ou empresariais, em que pese 

o caráter acrítico e pouco rigoroso dessas publicações; 

d) Empresas de consultoria e outros profissionais, como especialistas em treinamento 

e desenvolvimento, que colaboram de forma relevante para legitimar e difundir o 

consumo de modelos gerenciais estrangeiros, ocorrendo, inclusive, a criação de 

diversas empresas que trabalham especificamente com a divulgação desses modelos, 

através da promoção de vários cursos e seminários por todo o país. 

Dentro desse contexto insere-se o movimento gerencialista, onde foi criado um 

novo imaginário organizacional e social, baseado na cultura do management, caracterizada 

pela fabricação de artefatos como livros, revistas e outros objetos de consumo relacionados ao 

mundo dos negócios, bem como por símbolos que permeiam as organizações, como é o caso 

dos “gurus”, dos “gerentes-heróis”, e outros portadores de “formulas infalíveis” de gestão e 

palavras de efeito como: inovação, excelência e sucesso (PAULA, 2005a, p. 57). 

Colaborando, assim, para que cada vez mais esses pressupostos sejam 

entrelaçados no tecido social por meio da influência exercida por organizações empresariais e 

seus executivos de sucesso, tendo em vista a transmissão pela mídia de valores do mundo dos 

negócios, linguagem e crenças empresariais, para outros domínios da vida social, como o 

governo, a ciência, a tecnologia, passando o gerencialismo “a representar as necessidades das 

empresas e governos contemporâneos” (PAULA, 2005a, p. 57). 

 

 

3.3.3 Nível Organizacional 

 

Quanto ao ambiente interno, Caldas e Wood (2004), destacam três variáveis que 

afetariam o comportamento das organizações, influenciando o processo de importação de 
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metodologias gerenciais: as pressões substantivas, as pressões políticas e institucionais e o 

nível de análise critica. 

As pressões substantivas estariam relacionadas com a presença de fatores 

substantivos, como a existência de oportunidades e problemas que teriam como solução 

possível aplicação do modelo importado. 

As pressões políticas e institucionais fariam referência, como o nome indica, às 

pressões políticas e institucionais efetuadas no interior da organização, refletindo o interesse 

dos grupos de poder. Assim, nem sempre as importações seriam adotadas com o propósito de 

solucionar um problema, mas, principalmente, para o alcance de vantagens para determinado 

grupo de pessoas, podendo, tais pressões, existirem mesmo sem a presença de uma 

necessidade substantiva. 

 Tal atitude é verificada por Caldas e Wood (2004) em algumas empresas 

brasileiras, em que a adoção da implantação de modelos gerenciais, ocorreria apenas para 

reforçar no mercado a sua imagem como uma organização moderna ou para cumprir uma 

política adotada pela instituição em face de programas políticos, sem necessariamente existir 

qualquer esforço em analisar a adequação técnica do modelo adotado, ocasionado o 

desperdício de tempo, dinheiro e funcionários frustrados, porém, tendo para seus acionistas e 

gestores, alcançado o objetivo de tornar a empresa mais atraente a investidores potenciais ou a 

própria sociedade. 

A terceira variável apontada refere-se ao nível de análise crítica existente entre 

os gestores da organização, sendo definida pelos autores como a habilidade de se realizar uma 

avaliação ampla e despida de paixão no que tange a adoção do modelo gerencial importado. 

Para os autores, tanto a aceitação incondicional de um modelo importado como a 

sua rejeição imediata, significa a existência de um baixo nível de análise crítica, sendo que, 

quanto maior o nível de análise se disporá de mais tempo para buscar soluções disponíveis, 

bem como maior será o filtro da organização no que concernem as pressões políticas sofridas, 

possibilitando assim, uma maior probabilidade de se encontrar soluções criativas próprias. 

Três comportamentos típicos foram identificados em pesquisa pelos autores e 

representam reações freqüentes das empresas brasileiras frente à importação de expertise 

gerencial importada: a ação incondicional, o comportamento cerimonial e a antropofagia 

gerencial. 

 

 



 

 

73 

 

a) A ação incondicional 

Conforme, Caldas e Wood (2004), a primeira reação típica da organização 

brasileira em relação à adoção de expertise gerencial estrangeira, ocorreria sob a influência de 

alto nível de fatores institucionais e/ou políticos, ou seja, refletindo o interesse de grupos de 

poder, possuindo, em geral, um baixo nível de análise crítica, assim, as organizações 

acabariam adotando modas e modismos gerenciais, distanciados das suas reais necessidades.  

 Podendo ocorrer duas situações diante de uma baixa análise crítica, a primeira 

ocorreria quando a necessidade substantiva é baixa ou diminui com o tempo, ou seja, a 

oportunidade ou problemas para os quais a expertise é solução diminui ou é muito pequena, 

assim, após a frustração virá a negação e posteriormente a inércia.  

Já na segunda situação, caso a necessidade substantiva seja relevante, mesmo 

após a frustração, provavelmente, haverá a procura de novos pacotes e modismos, onde o 

ciclo de busca, implementação, inadequação e rejeição são reiniciados em constantes 

tentativas, tendo em vista a importação de expertises gerenciais com baixa análise crítica. 

 

b) O comportamento cerimonial 

Esta reação ocorre em resposta às pressões para a adoção de expertises, sem, 

contudo alterar substancialmente a estrutura e procedimentos adotados pela organização ou 

suas relações de poder, consistindo apenas em uma adoção temporária ou parcial da 

tecnologia importada. Tal comportamento é advindo de um ambiente de altas pressões 

institucionais e/ou políticas para a aplicação das práticas gerenciais importadas, sem que haja 

uma necessidade substantiva que a justifique. 

Conforme Caldas e Wood (2004), muitas são as empresas brasileiras que 

possuem um alto nível de análise crítica e importam as expertises gerenciais estrangeiras para 

atender às pressões externas, sem, no entanto, alterar a realidade organizacional, que 

continuaria “intocada além da superfície”, apresentando apenas um comportamento 

cerimonial que parece de acordo com as idéias e modelos dominantes.  

Como ocorreu, segundo os autores, com várias empresas brasileiras durante a 

implementação dos programas da qualidade, reengenharia, onde empresas bem sucedidas e 

com setores desenvolvidos, com qualidade funcional e flexibilidade, adotaram 

“cerimonialmente” as regras para a certificação ISO 9000, atendendo as exigências do 

mercado, sem alterar, indesejavelmente, nenhum elemento crítico da organização, 

apresentando dois conjuntos paralelos de procedimento, um para as auditorias externas da 
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qualidade e outro que realmente era efetuado, não se correndo o risco do modelo 

organizacional funcional e flexível da empresa, ser ameaçado pelo alto grau de formalização 

exigido pela norma ISO.  

c) A Antropofagia organizacional  

A antropofagia organizacional corresponde à adoção de expertise gerencial 

importada com a presença de necessidades substantivas reais, conjugados com um alto nível 

de análise crítica, exigindo uma avaliação e adaptação cuidadosa do novo modelo gerencial a 

realidade da organização (CALDAS e WOOD, 2004). 

Conforme Caldas e Wood (2004, p. 47), o termo antropofagia remete a um ritual 

de guerra, praticado pelos índios nativos nas terras brasileiras à época do descobrimento, em 

que: 

[...] os vencedores alimentavam-se dos vencidos. Ao devorar o vencido, o 
vencedor acreditava estar sugando a sua coragem e energia, num ato de 
respeito e honra. [...]era preciso que o vencido fosse um guerreiro corajoso, 
à altura de seu contendor. [...] quando os jesuítas aprisionados apresentavam 
um comportamento menos que digno, chorando e implorando piedade, seus 
algozes sentiam náuseas só de pensar em alimentar de carne de tão pouca 
qualidade. 

Sendo o termo utilizado como metáfora no Brasil, pela vanguarda cultural urbana 

(no século XX), que propunha um “antropofagismo literário”, abordagem estética, política e 

filosófica (CARVALHO, 1996) onde haveria a apropriação sem pudores de idéias e conceitos 

estrangeiros, defendendo, entretanto, que tais conceitos fossem “temperados” por novos 

significados e adequados aos valores locais.  

Assim, influenciados pela idéia do antropofagismo literário, Caldas e Wood 

(2004), desenvolveram um abordagem “nacionalística” centrada na proposta de criação de 

uma dinâmica antropofágica, fundamentada na representação de “devorar” os conhecimentos 

importados que provassem seu valor e fossem adequados ao contexto local, numa reação a 

assimilação acrítica dos modelos e modismos difundidos pelo movimento do management. 

Sendo esta, para Faria, Carvalho e Santos (2001, p. 03), “uma das poucas e 

corajosas incursões da academia local” buscando a discussão ou construção de teorias de 

management mais aplicáveis à realidade brasileira.  

Para efetuar essa adaptação criativa da tecnologia gerencial importada às 

condições locais, Caldas e Wood (2004) propuseram a “metodologia antropófaga”, de forma a 

reexaminar, reconstruir e possibilitar a compreensão dos pressupostos das expertises 
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Quadro 9 – Etapas para aplicação da Antropofagia Organizacional 

Fonte: Adaptado de Caldas e Wood, 2004. 

importadas, “devorando-a” sem prejuízo da essência de seu valor e adequando-a 

apropriadamente, as necessidades específicas da organização. 

Para aplicação desta metodologia os autores propõem cinco etapas essenciais:  

 

 

 

Alertam os autores, que a antropofagia não deve ser apropriada de forma irrefletida 

como um tipo de cultura de massa ou como prática corriqueira por gerentes de empresas e 

dirigentes preocupados com a globalização, sendo essencial que haja cuidado em transmutar 

conhecimentos elaborados em ambiente diverso da realidade local (Caldas e Wood, 1999).  

Desta forma, podemos concluir que estando às organizações brasileiras inseridas 

em um ambiente globalizado, rico em interações estrangeiras e em constantes mudanças, 

sofrerá influências e pressões, tanto do nível externo em que está inserida, do nível inter-

organizacional do qual faz parte, bem como do ambiente interno da organização, devendo, 

pois, utilizar-se de uma boa análise crítica quando da implantação dos modelos gerenciais que 

surgem dentro desse contexto, verificando, inclusive, a real necessidade da importação do 

modelo em questão e, caso seja indicada a adoção do modelo, buscar a melhor forma de 

adaptá-lo ao contexto local. 

Etapas Descrição 

Identificação das 
suposições essenciais 

Nessa etapa seriam identificadas as suposições reais sobre as quais estão 
fundamentadas as expertises importadas, de forma a se compreender de fato o 
modelo, seu contexto e seus objetos originais de aplicação, podendo ser 
utilizado nessa análise os níveis contextuais apresentados na figura 5. 

Testar e filtrar cada 
suposição 

Nesse momento deve ser efetuada uma avaliação abrangente das premissas 
identificadas no modelo a ser importado, verificando-se a compatibilidade entre 
as mesmas e a especificidades e exigências do contexto local. Assim, se for 
verificado que pode haver adequação às necessidades da organização, 
aproveitando-se de algum conhecimento derivado da expertise, tratando-se as 
inadequações porventura existentes, o modelo poderá ser importado, se ao 
contrário, for verificado ser improvável a realização da adaptação, o modelo 
deverá ser rejeitado. 

Introdução das 
singularidades locais 

Essa seria uma etapa mais longa e intermediária, em que demandaria pesquisas 
e verificações da compatibilidade das singularidades locais as demais 
características do modelo, como a inserção dos fatores legais, trabalhistas, 
avaliação de desempenho atendendo a realidade local, promocionais, 
instabilidade econômica, bem como arranjos à arquitetura organizacional. 

Reconstrução do 
modelo 

Nessa fase são efetuados os ajustes entre os elementos originais do modelo e os 
complementares, formando um modelo híbrido, de forma a garantir a integração 
e consonância da combinação com a realidade local, verificando-se, inclusive, a 
viabilidade em função dos custos necessários para as adaptações, a adequação à 
cultura e aos valores da organização. 

Testar e implementar o 
modelo 

Essa seria a última etapa, contudo, pode apresentar ainda algumas dificuldades, 
ocorrendo tal fato, deverá haver um retorno às etapas anteriores e efetuado os 
ajustes necessários no modelo. 
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3.4 Da análise crítica a redução sociológica  

 

Como exposto, a estruturação e a formação das Reformas Administrativas no 

Brasil e a conseqüente importação de expertises gerenciais foram embasadas nos modelos 

europeus e americanos, sendo tais estruturas transportadas diretamente sem haver maiores 

análises de como se ajustariam às nossas especificidades.  

Assim, conforme aponta Meneses (2006, p. 732):  

O caráter eurocêntrico da ciência moderna, como uma forma de localismo 
globalizado24, possui raízes bem profundas que se assentam na capacidade 
da retórica do saber moderno em colocar e promover, de modo convincente, 
uma constelação de potenciais centros e periferias numa dicotomia única e 
estável, onde este saber moderno se constitui como centro e o resto do 
mundo como periférico. [...] Esta capacidade de reproduzir ad eternum o 
Outro através da dicotomia cultural e epistêmica, entre o saber cientifico e o 
saber alternativo, continua a funcionar nos nossos dias, mascarada de várias 
formas: as consultorias, a ausência de uma reflexão sobre o sentido e a 
utilidade dos saberes, a importação de quadros teóricos e metodológicos. 

 
Segundo a autora, a ritmo acelerado, as universidades e centros de pesquisa são 

endeusados como os centros de poder político moderno (civilizado), em relação às 

comunidades marginais. Desse modo, como apresenta Serva (1992), o papel das escolas de 

administração na institucionalização da importação de metodologias e modelos 

administrativos foi de extrema importância para a consolidação da ideologia burguesa no 

período de desenvolvimento industrial, gerando a identidade da burguesia da época.  

Muito embora tenha ocorrido, posteriormente, a inserção de vários atores sociais 

nesse processo de difusão, como os consultores, os “gurus” da administração e a mídia de 

negócios, as escolas de administração não perderam sua relevância no processo de adoção de 

expertises gerenciais importadas. Demonstrando-se, assim, o papel da utilização de modelos 

estrangeiros na consolidação da identidade da elite brasileira (MOTTA, ALCADIPANI, 

BRESLER, 2001). 

Serva (1992) defende que os métodos e modelos importados assumiram uma 

dimensão de mito, tendo em vista a crença partilhada, tanto por seus executores como por 

aqueles que ensinam administração, de que tais modelos funcionariam como meio de 

modernização e desenvolvimento das organizações locais e sem eles as organizações ficariam 

                                                
24 “Processo pelo qual determinado fenômeno local é globalizado com sucesso” (SANTOS, 2001, p. 71 apud 
MENESES, 2006, p. 732). 
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na obsolescência. Esses mitos seriam forjados e surgiriam para possibilitar a produção de 

modismos, criando uma constante ansiedade nos gestores pelas mais recentes inovações 

gerenciais produzidas no exterior. 

Diante deste cenário, a redução sociológica, obra de Guerreiro Ramos 

(1958/1965), se apresenta como contribuição no sentido de instigar à consciência os dilemas 

do pensamento administrativo no Brasil no que tange a construção de um pensar crítico-

assimilativo em relação ao produto cultural estrangeiro. 

Certamente todos aqueles que estão realizando, em seu campo profissional, 
uma produção de idéias, de coisas ou serviços, determinada por necessidades 
específicas do meio nacional, hão de perceber que a conduta metódica, cuja 
sistematização se propõe aqui, pode ser adotada, quanto ao essencial, em 
outros domínios do saber da atividade humana. (RAMOS, 1958/1965, p. 55). 

Conforme afirma Oliveira (1995), as preocupações metodológicas de Guerreiro 

Ramos continuam atuais, principalmente, a crítica na eficácia imanente das teorias e 

instituições importadas. 

Para Guerreiro Ramos a redução sociológica seria um método a possibilitar o 

estudioso a transpor o conhecimento e experiência de uma perspectiva para a outra, 

eliminando tudo que perturba o esforço de compreensão e obtenção essencial de um dado, 

afirmando que toda cultura nacional possuiria uma perspectiva particular, assim expõe: 

[…] forma-se em dadas circunstâncias, uma “consciência crítica”, que já não 
mais se satisfaz com a “importação” de objetos culturais acabados, mas 
cuida de produzir outros objetos nas formas e com as funções adequadas às 
novas exigências históricas, produção que não é apenas de “coisas” mas de 
“idéias”. […] A Redução sociológica não é a solerte e irracional hostilidade 
ao produto cultural estrangeiro. O que preconizamos é a substituição da 
atitude hipercorreta em face de tal produto pela atitude crítico-assimilativa. 
(RAMOS, 1958/1965, p. 19 e 27). 

A hipercorreção seria a tendência dos atores sociais em imputar uma eficiência 

direta aos modelos e teorias importadas de forma negligente, no que tange ao contexto nas 

quais essas foram originadas e estão sendo aplicadas, já na atitude crítico-assimilativa, os 

atores sociais se identificariam com os elementos nacionais e teriam consciência do contexto 

local em que se encontram inseridos, possuindo condições de analisar, abstratamente, as 

idéias propostas e teorias importadas, de forma a se servir oportunamente das mesmas 

(PAULA, 2007). 

Segundo Ramos (1958/1965), o Brasil, em meados dos anos 50 e 60, passava a 

apresentar uma transformação da sua psicologia coletiva, passando da “consciência ingênua” 
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para a “consciência crítica”, considerando como fatores mais relevantes à época, a 

industrialização, a urbanização e o consumo popular.  

Como consciência crítica, o autor considera a reflexão de um individuo ou grupo 

social sobre as determinantes históricas que o envolvem, conduzindo-se através delas como 

sujeito, com domínio de si mesmo e do exterior, diferentemente, a consciência ingênua, seria 

o agir como objeto das determinações exteriores. 

Desta forma, estaria o Brasil, passando por uma fase evolutiva, superando o seu 

antigo caráter reflexo (consciência ingênua), e fomentando o surgimento do processo de 

personificação histórica do país (utilização da consciência crítica). Para efetuar tal 

transposição é que o autor propõe a utilização do termo “redução sociológica” para descrever 

o método que busca “tornar sistemática a assimilação crítica”. 

Contudo, verifica-se que esse processo de transposição da consciência ingênua 

para a consciência crítica vislumbrado nos anos 50, tem se mostrado um processo lento. 

Parece-nos ainda maior o desafio a ser enfrentado pela administração pública, uma vez que o 

ensino desse tipo de administração não é muito trabalhado na academia brasileira, como 

apresenta Oliveira e Sauerbronn (2007): 

O ensino de administração pública é ainda pouco debatido na academia 
brasileira. Se considerarmos os artigos publicados na RAP no período de 
1992 a 2002, apenas 2% tinham o foco no ensino de administração pública. 
Porém, deve-se destacar o recente crescimento dos artigos (tanto na RAP, 
quanto na RAE e nos Cadernos EBAPE) que debatem os desafios e 
tendências do ensino de administração e administração pública no país.  
Um primeiro desafio para o ensino de administração pública é a 
necessidade de manter suas preocupações originais, que a distinguem do 
setor privado em termos de conteúdo. A lógica de mercado vem dominando 
gradualmente o serviço público. Há uma mudança em curso (imposta ou 
não) de uma administração pública orientada para o procedimento e para a 
norma, para uma gestão pública com ênfase em qualidade, resultados e 
satisfação dos usuários, que apresenta grandes dificuldades e desafios para 
sua transformação (Madureira, 2005).  

Cabe ao ensino superior de administração a formação de profissionais preparados 

para o atendimento das novas demandas, seja a nível estratégico ou operacional, contudo 

como aponta Oliveira e Sauerbronn (2007, p.10), essa formação “esbarra no desafio de 

manter o equilíbrio entre a pesquisa e o ensino da administração pública”, entre 

“transformação de uma cultura pura dos serviços públicos para uma com características de 

setor privado”, bem como na formação empregada pela elite da administração pública como 

meio de dispersão de crenças e ideologias e, por fim, na estrutura governamental e os regimes 
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de pessoal da função pública, considerando as condições de acesso e a titulação exigida 

(MADUREIRA, 2005, apud OLIVEIRA E SAUERBRONN, 2007). 

Defende Cavalcanti (2005a, p. 142), que a assimilação de conceitos de outras 

áreas, em especial da administração de empresas privadas, afetaria a identidade intelectual da 

área ou disciplina da administração pública, assim, a importação de conhecimentos 

contextualizados em outras realidades nacionais careceriam “de uma redução sociológica para 

ganharem pertinência”.  

Ramos (1958/1965), para sistematizar a exposição das características essenciais 

da redução sociológica, propôs quatro leis, que denominou de “leis da redução sociológica”: 

Quadro 10 – Leis da Redução Sociológica 

Fonte: Paula (2007, p. 175). 

O cientista brasileiro, segundo o autor, deveria ocupar uma posição de 

engajamento e compromisso com as necessidades do seu contexto nacional, situando-se do 

ponto de vista universal da comunidade humana, de maneira a liberta-se da posição de 

“servidão intelectual”, saindo da “condição de copista e repetidor” do conhecimento 

importado. Assim, argumenta o autor: 

Nos países periféricos, é a adoção sistemática de um ponto de vista 
universal orientado para o futuro que possibilita a redução sociológica. É o 
imperativo de acelerar, de modo historicamente positivo, a transformação 
de contextos subdesenvolvidos que impõe ao cientista de países periféricos 
a exigência de assimilar não mecanicamente o patrimônio científico 
estrangeiro. [...] Nesses países periféricos, a sociedade não está fundada 
segundo critérios próprios, é algo a se fundar, e, por isso, a assunção, o 
engajamento abre, para o intelectual, um horizonte de infinitas 
possibilidades. (RAMOS, 1958/1965, p. 119). 

Dessa feita, deverá o cientista brasileiro, por meio da lei do caráter subsidiário da 

produção cientifica, se utilizar da produção estrangeira como matéria-prima para uma 

Denominação Características 

Lei do Comprometimento A idéia e a prática da redução sociológica dependem de uma posição 
engajada dos cientistas sociais em relação ao seu contexto. 

Lei do caráter subsidiário da 
produção cientifica 

Toda produção cientifica estrangeira é, em principio, subsidiária, ou 
seja, não pode se transformas em modelo ou paradigma, mas apenas 
servir de subsidio para a produção do conhecimento local. 

Lei da universalidade dos 
enunciados gerais da ciência 

O sociólogo brasileiro deve deixar de ser consumidor passivo de 
idéias importadas para se tornar um instrumentador, ou mesmo 
produtor de novas idéias que podem ser exportadas; 

Lei das fases A razão dos problemas de uma sociedade particular se explica pela 
fase em que tal sociedade se encontra. 
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construção teórica própria, vinculada a determinantes particulares da sociedade em que está 

inserido, de maneira que as tarefas do cientista serão colocadas pela própria comunidade a que 

pertence e não arbitrariamente escolhidas ao seu gosto individual. 

Conforme aponta Ramos (1958/1965, p. 128), “o pensamento sociológico no 

Brasil tem sido um fenômeno explicável pelas leis daquilo que Gabriel Tarde chamava de 

imitação-moda”. Assim, nos países periféricos, o conhecimento somente deixará de ser 

atrasado quando se libertar desse processo de “repetição” e passar a se orientar no sentido de 

não perder de vista a particularidade constitutiva do seu contexto histórico-social. 

Ressalta o autor que, a redução sociológica não implica a negação da 

universalidade das ciências, sendo o seu propósito, apenas, levar o cientista a observar a 

adequação do trabalho cientifico às necessidades da comunidade em que está inserido.  

Para Ramos (1958/1965, p. 132) toda ciência seria universal em duplo sentido, no 

primeiro, “a ciência seria universal enquanto patrimônio de aquisições comum a todos os 

cientistas do mundo”, não existindo na ciência “lugar para jacobinismo”, tendo em vista que o 

progresso é realizado a partir do que foi conquistado pelo esforço universal dos demais 

cientistas. No segundo sentido, a ciência seria universal enquanto todos que a ela se dedicam 

estariam, em determinado momento, “em um mesmo círculo semântico”, ou seja, admitindo 

como válido “um mesmo repertório central de enunciados”. 

Segundo o autor, não é fácil expressar essas categorias centrais, contudo, os que 

se dedicam à ciência teriam a consciência de sua existência, “constituindo os pressupostos 

fundamentais do trabalho científico”25. Portanto, o que caracterizaria como nacional um 

conhecimento não seria a variação de nação para nação dos “princípios do raciocínio 

científico”, mas apenas a funcionalidade das cogitações dos cientistas. (RAMOS, 1958/1965, 

p. 132). 

Assim, o cientista brasileiro deixaria de ser “mentalmente colonizado”, passando 

de “consumidor passivo de idéias importadas a instrumentador e até mesmo produtor de 

novas idéias destinadas a exportação.” (RAMOS, 1958/1965, p. 135). 

Dessa maneira, como apresenta Meneses (2006), a construção de um “novo 

conhecimento”, adaptado a realidade local, passaria, necessariamente, por várias lutas, a 

primeira seria ultrapassar o complexo de inferioridade em relação ao saber, reflexo da 

                                                
25 Como exemplo de um enunciado geral, Ramos (1958/1965), coloca que nenhum sociólogo contesta que os 
caracteres sociais são adquiridos e não inatos, contudo, há menos de um século essa afirmação seria contestada. 
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colonialidade do poder26, assim como uma ruptura com a força hegemônica da ciência 

moderna, uma vez que “a ‘objetividade’ do conhecimento científico (como acontece com 

qualquer forma de conhecimento) é definida e limitada pelo contexto que a produz” 

(SANTOS, 1987 apud MENESES, 2006, p. 727). 

Ramos (1958/1965) ressalta que a redução não tem o intuito de por barreiras a 

transposição de experiências estrangeiras, contudo, pretende submetê-las a critérios de 

seletividade. 

Desse modo, conforme analisa Wood e Paula (2004, p. 136), “superar o culto da 

excelência e a ideologia do empreendedorismo”, que constroem a cultura do management, 

passa pelo reconhecimento de que os atores sociais e as organizações “não são vitimas 

passivas de sua hegemonia, mas sim agentes que sofrem as conseqüências de suas próprias 

escolhas”. 

 Existindo, portanto, a opção por consumir ansiosamente “a literatura de 

divertimentos com seu modismo gerenciais e receitas de como vencer na vida”, em busca da 

segurança e atualização em referência as inovações disponíveis no mercado do management, 

ou correr o risco de tomar uma nova posição, estabelecendo critérios de avaliação e 

questionamentos sobre as idéias e modelos que nos é apresentado sucessivamente, adquirindo 

“uma completa responsabilidade por nossas decisões organizacionais e escolhas profissionais, 

bem como pelas conseqüências que as mesmas terão na vida social” (WOOD E PAULA, 

2004, p. 136). 

Segundo Cavalcanti (2005b, p.23): 

O desempenho do papel gerencial em organizações governamentais contém 
desafios que, por vezes, são tidos como instransponíveis. A administração 
pública, embora esteja sujeita aos requisitos de eficiência que inspiram a 
gestão racional de qualquer empreendimento, é também objeto das questões 
de poder que identificam sua natureza política. Por si só, este atributo da 
administração pública já a justifica como um campo de conhecimento 
disciplinar merecedor de estudos especializados. Tais estudos devem 
promover seu melhor conhecimento nos planos descritivo e analítico ou, 
ainda, no plano reflexivo, e favorecer intervenções normativas que 
melhorem decisões, ações e, conseqüentemente, resultados. O caráter de 
conhecimento aplicado da disciplina administração pública assim o exige. 

                                                
26 Para Santos (2002, p. 29 apud Meneses, 2006, p. 727) “a colonialidade das relações não terminou com o fim 
do colonialismo das relações”, sendo de “extrema importância o argumento de que a diferença colonial é de fato 
reflexa de uma construção epistêmica localizada pela desqualificação do saber do Outro”, ou, em casos 
extremados, pelo “epistemicídio”, que para Santos (1998 apud Meneses, 2006) seria a morte de um 
conhecimento local perpetrada por um conhecimento alienígena. 
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Como Vergara e Carvalho (1995) sugerem, não se trata de eliminar a produção 

teórica estrangeira, tomando uma postura “paroquialista”, mas de ponderar sobre as 

referências nacionais adequadas que possibilitem uma análise organizacional e gerencial 

próprias. 

Em que pese a hegemonia da globalização nas pautas de debates, conforme 

apresenta Vergara, (2004, p.27),  cada vez mais se recorre a conhecida frase, atribuída a John 

Lenon: “pensar globalmente, agir localmente”, ou seja, adotar um modelo de 

desenvolvimento local, apropriado ao mundo contemporâneo, como diz Thich Nhat Hanhm 

(1997 apud VERGARA, 2004, p.27): “precisamos ter raízes para ser capazes de ficar eretos e 

fortes”. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 
 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos 

necessários à condução da pesquisa efetuada na Subseção 

Judiciária de Campina Grande. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A metodologia a ser aplicada no presente trabalho pode ser descrita de acordo com 

os seguintes aspectos: caracterização da pesquisa; aspectos operacionais; coleta de dados e 

tratamento dos dados. 

 

 

4.1 Caracterização da Pesquisa 

 
Para determinar a pesquisa em questão, adotamos os critérios propostos por 

Vergara (2007, p.46), que a qualifica quanto à sua finalidade e quanto aos meios utilizados 

para alcançar seus objetivos. 

Tendo em vista que esta pesquisa visa investigar como foi desenvolvido o 

processo de importação de expertises gerenciais estrangeiras para um dos órgãos do Poder 

Judiciário, no que diz respeito aos fins, será exploratória, a partir de uma abordagem 

qualitativa. 

Exploratória, visto que há pouco conhecimento acumulado e sistematizado sobre o 

processo de importação de expertises gerenciais estrangeiras, desenvolvido na Administração 

do Poder Judiciário, notadamente, na Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária 

da Paraíba - SJPB. De acordo com Gil (2002, p 40), “Estas pesquisas tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

constituir hipóteses.” 

Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica e um estudo de caso.  

Bibliográfica, uma vez que utilizará para fundamentação teórico-metodológica do 

trabalho, estudos já postos sobre a modernização burocrática, a reforma da administração 

pública, os modelos e modismos gerenciais, a importação de expertises estrangeiras no Brasil 

e a redução sociológica. 

Estudo de caso, como um meio para confrontar a teoria com a prática, no que 

tange ao desenvolvimento do processo de importação de expertises gerenciais para a esfera 

pública, de forma a contribuir com uma estrutura de discussão e debates sobre o tema, estando 

a investigação circunscrita a uma unidade, no caso, um órgão público. 
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4.2 Aspectos Operacionais 

 
O ambiente geográfico/espacial da pesquisa será a Subseção Judiciária da Paraíba, 

atualmente, constituída por 04 Varas Federais na cidade de Campina Grande. Selecionou-se a 

Subseção Judiciária de Campina Grande, por ter sido esta Subseção (e suas respectivas varas) 

a única a desenvolver o Programa da Qualidade a nível de receber a certificação nas Normas 

ISO 9000. Nas demais Varas da Seção Judiciária da Paraíba, a proposta de implantação do 

Programa da Qualidade não havia sido alcançada, até o ano de 2005, quando, então, iniciou-se 

um processo de implantação de ferramentas da qualidade na 3ª Vara Federal, na cidade de 

João Pessoa, haja vista a transferência do Gestor da Qualidade da Subseção Judiciária de 

Campina Grande, para esta unidade. 

 

 

4.3 Coleta de Dados 

 
Os dados foram coletados em duas etapas, a primeira, referente à revisão da 

literatura e a segunda, em inserções na unidade estudada por meio da análise documental e 

entrevistas, conforme exposto a seguir: 

Pesquisa Bibliográfica: consistindo na consulta de livros da área estudada, 

revistas, artigos, pesquisas acadêmicas, periódicos, redes eletrônicas, legislação específica e 

outros documentos informativos referentes ao setor estudado, de forma a resultar numa maior 

compreensão do contexto em que está inserido o processo de importação de expertises 

gerenciais estrangeiras no Brasil e no Poder Judiciário, bem como a formação de um quadro 

de referência para o estudo de caso. 

Documentos da Instituição: consistindo na consulta a fatos e dados registrados 

através de documentos internos da instituição, como atas, relatórios, informativos, estatística, 

pesquisas efetuadas pela instituição, manuais e procedimentos, dentre outros documentos que 

disseram respeito ao objeto em estudo.  

Entrevistas: consistiu na realização de interpelação oral, através de perguntas 

abertas aos Representantes da Direção e ao Gestor da Qualidade, através de um roteiro 

flexível que incentivasse o discurso dos entrevistados, no intuito de obter as seguintes 

informações: 

1) Qual a sua visão sobre as influências externas e internas que levaram a 
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Subseção a implantar o Programa da Qualidade? 

2) Quais eram os fins visados com o Programa, quais os objetivos? 

3) Como foi pensada a implementação do Programa dentro da Subseção? 

4) Como foi afetado o modelo organizacional vigente com a implantação do 

Programa? 

5) Em sua opinião, quais os motivos que levaram a finalização do Programa? 

6) Quais são suas impressões em relação à importação de programas, como o da 

qualidade, para a administração do judiciário brasileiro? 

Os sujeitos das entrevistas serão dois Representantes da Direção27 e o Gestor do 

Programa da Qualidade, durante a vigência do Programa nos anos de 2002 a 2005, tendo em 

vista serem os responsáveis pela implantação, monitoramento e controle do Programa, 

possuindo, assim, a experiência prática com o problema pesquisado.  

As entrevistas serão integralmente gravadas, mediante a autorização dos 

entrevistados e servirão como subsídio para análise dos fatos colhidos através da bibliografia 

pesquisada e os documentos consultados na instituição.  

 

 

4.4 Tratamento dos Dados 

 
Em consonância com os objetivos traçados para este estudo, a escolha se volta 

para pesquisa qualitativa, em virtude de a mesma garantir a riqueza dos dados, possibilitando 

uma visualização do fenômeno na sua totalidade, bem como facilitando a exploração de 

contradições, paradoxos e consensos. 

Conforme Vieira (2006, p. 18), a pesquisa qualitativa proporciona descrições ricas 

e fundamentadas, bem como explicações sobre processos em contextos locais identificáveis, 

“além de ajudar ao pesquisador a avançar em relação às concepções iniciais ou a revisar sua 

estrutura teórica”. Embora apresente um caráter mais subjetivo, “a pesquisa qualitativa 

oferece um maior grau de flexibilidade ao pesquisador para a adequação da estrutura teórica 

ao estudo do fenômeno administrativo e organizacional que deseja”. 
                                                
27 Os Representantes da Direção – RD são os coordenadores do processo de implantação e manutenção do 
Sistema de Gestão da Qualidade, respondendo ao Gestor da Qualidade, seguindo os critérios e nomenclaturas 
utilizadas nas normas ISO 9000. Durante a vigência do Programa da Qualidade na Subseção, houve a passagem 
de três servidores pela função de Representante da Direção, como um dos representantes se constitui na figura do 
pesquisador deste trabalho, será alvo de entrevista somente os demais servidores que ocuparam a função de 
Coordenador do Programada da Qualidade como Representante da Direção. 
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A investigação do processo de importação de expertises gerenciais ocorrido na 

Subseção Judiciária de Campina Grande será operacionalizada nesta pesquisa por meio da 

análise das seguintes fases do seu ciclo de vida: 

O INICIO: o contexto em que se deu a introdução da expertise importada. 

a) Em que contexto se deu a transformação pretendida (importação do Programa 

da Qualidade em 2002). 

A FINALIDADE: o objetivo pretendido. 

a) Quais eram os objetivos da importação do Programa da Qualidade. 

O MEIO: estratégia de implantação. 

a) Como foi pensada a implementação do Programa da Qualidade. 

O TÉRMINO: finalização do Programa da Qualidade. 

a) Como se deu a finalização do Programa. 

 

Desta feita, com base nas conclusões alcançadas pela pesquisa bibliográfica, 

documental e entrevistas, procurar-se-á estabelecer por meio de uma proposta metodológica 

de ciclo de vida, como foi desenvolvido o processo de adoção de expertises gerenciais 

estrangeiras na Subseção Judiciária de Campina Grande. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 
 

ANÁLISE DOS DADOS  
 
 

Este capítulo apresenta a análise e interpretação dos dados 

apurados visando atender aos objetivos deste trabalho.
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5. ANÁLISE DOS DADOS  
 

 

5.1 O INICIO 

Para melhor compreensão do contexto inicial da importação do Programa da 

Qualidade na Subseção Judiciária de Campina Grande analisaremos dois níveis de atuação 

das determinantes expostas por Caldas e Wood (2004): o nível contextual e o inter-

organizacional da Subseção Judiciária. 

Inicialmente, apresentaremos um breve histórico da implantação do Programa, 

conforme dados colhidos nos documentos internos da Subseção, para, então, analisar as 

determinantes levantadas nos níveis citados. 

 

Breve Síntese da Implantação do Programa: 

A Justiça Federal da 5ª Região através da implantação do seu Programa de 

Qualidade definiu, em setembro de 2001, um comitê representativo da organização 

denominado Escritório da Qualidade, composto, originariamente, por 03 juízes e 04 

servidores do Tribunal, incorporando-se mais 08 funcionários das Seções Judiciárias. Ao 

Escritório da Qualidade competiu diligenciar as ações de concepção do Plano de Gestão, 

contando com o apoio de uma consultoria privada, a Áxon Tecnologia em Informação e 

Gestão.  

Desta forma, em novembro de 2001, promoveu-se um Seminário de Planejamento 

Estratégico que contou com a participação de Desembargadores, Juízes e Servidores 

(representantes das Seções Judiciárias), visando à concepção do seu Plano de Gestão.  

Para elaboração do Plano de Gestão da Qualidade (anexo A), no seminário acima 

referido, foi efetuada uma análise de ambientes, sendo priorizadas as seguintes determinantes 

externas, denominadas de “ameaças e oportunidades”, seguindo a metodologia da análise de 

SWOT28: 

Ameaças do ambiente externo 

1. Descumprimento das decisões judiciais por parte dos órgãos públicos; 

2. Atuação desordenada dos demais poderes públicos;  
                                                
28 A análise de SWOT é uma ferramenta da qualidade que busca possibilitar a avaliação das oportunidades e 
ameaças observadas no ambiente externo com as forças e fraquezas identificadas no ambiente interno. 
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3. Política do governo federal quanto aos servidores públicos; 

4. Deturpações de informação pela imprensa; 

5. Implantação de serviços do Poder Judiciário sem a estrutura necessária; 

6. Deficiência das demais entidades públicas; 

7. Corrupção; 

8. Imagem negativa do Judiciário; 

Oportunidades do ambiente externo 

9. Aumento da consciência de cidadania na sociedade; 

10. Reforma do Poder Judiciário; 

11. Imprensa como veiculo de divulgação dos feitos e resultados; 

12. Utilização de métodos gerenciais e de novas tecnologias de informação; 

13. Realização de convênios/parcerias com os demais órgãos públicos; 

14. Interiorização da Justiça Federal, com instalação de unidades nas de maior 

porte; 

15. Criação de varas especializadas. 

 

Assim, em 90 dias, foi concluído o Plano de Gestão da Qualidade da Justiça 

Federal da 5ª Região, referente ao período de 2002 a 2006, que foi disseminado para todas as 

Seções e Subseções Judiciárias da 5ª região. 

Na Subseção Judiciária de Campina Grande, o início da disseminação ocorreu em 

março de 200229 com o Seminário “Rumo a Excelência”, organizado pelo Escritório da 

Qualidade e a empresa Áxon. Sendo formado um Comitê da Qualidade na Subseção e 

Multiplicadores da Qualidade, servidores que representariam o Escritório da Qualidade e 

receberiam treinamentos para disseminação dos conceitos e planos de ação do Programa da 

Qualidade na Subseção. 

Após a disseminação dos conceitos, treinamentos dos servidores da Subseção e 

desenvolvimento de algumas das ações do Programa, iniciaram-se em dezembro de 2002 as 

ações para a certificação ISO 9000, com a elaboração de um Sistema de Gestão da Qualidade-

SGQ, culminando com a criação do Núcleo da Qualidade na Subseção, coordenado pelo 

Gestor da Qualidade e Representante da Direção, auxiliados pelos membros do Comitê e 

Multiplicadores da Qualidade, possuindo uma estrutura física própria, embora não existente 

no organograma oficial da Subseção. 
                                                
29 Os dados da implantação do Programa foram retirados do memorial, documentos e relatórios da Subseção 
Judiciária. 
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Sendo, em março de 2003, obtida a certificação ISO 9001:2000 pela Subseção 

Judiciária da Paraiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta feita, é possível vislumbrar no nível contextual da Subseção Judiciária de 

Campina Grande, os seguintes elementos que funcionariam como impulsionadores 

socioeconômicos e culturais que influenciariam o processo de adoção do Programa da 

Qualidade: 

Figura 6- Informativo da Subseção Figura 7- Criação Núcleo da Qualidade 

Fonte: Histórico da Qualidade, 2003. Fonte: Histórico da Qualidade, 2003. 

Fonte: Histórico da Qualidade, 2003. 

Figura 8- Certificação ISO 9001:2000 
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a) Influências externas contemporâneas: a influência da integração do país a 

economia mundial na adoção de expertises estrangeiras pelo Judiciário pode ser percebida nas 

palavras da Gestora da Qualidade da Subseção Judiciária de Campina Grande, ao ser inquirida 

sobre a sua visão acerca da importação de modelos gerenciais estrangeiros, como o Programa 

da Qualidade, para a administração do Judiciário: 

“[...] o Brasil, como todo Estado soberano, para ser auto-sustentável, ele tem 
que ter um modelo que guarde uma certa correspondência ou que encontre 
empatia nos outros ordenamentos jurídicos,[...]em termos de parceria, parceira 
política, parceria econômica, então, se ele quer se desenvolver enquanto 
Nação, ou seja, se ele quer ter parcerias, se ele quer atrair capital estrangeiro, 
se ele quer ser considerado um país sério, eficiente, etc., ele tem que ser isso 
tudo, e como é que ele pode se sustentar como Estado apenas se firmando na 
muleta de que ele é um Estado constituído porque esta lá a sua estrutura 
definida e consolidada na norma fundamental e só? Toda hora nós vemos na 
televisão, jornais, a evasão de capitais, porque o Judiciário é moroso, 
porque os empresários temem em trazer suas empresas, suas filiais pra 
cá, já que o Estado não acena de uma forma muito clara com as questões 
tributárias, etc. Por quê? Porque os processos têm hora pra nascer e não tem 
hora pra morrer... E você pode ampliar essas perplexidades ai das 
empresas transnacionais dos Estados estrangeiros para todas as áreas, 
então, eu, mesmo sem um conhecimento mais profundo sobre essa matéria, 
mas, como eu me sinto muito dentro do meu tempo, eu posso dizer que, vendo 
o meu tempo e pensando o meu tempo, eu não chego a conclusão outra, que 
não a necessidade realmente dessa profissionalização do Estado”. 

 
Confirmando assim, com o exposto por Jobim (2005) e Sadek (2001), em que o 

Poder Judiciário, principalmente, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 

vivia um momento histórico de grandes pressões para adoção de práticas que promovessem 

uma maior eficiência no atendimento das demandas emergentes, produzindo uma abertura 

desse Poder ao fluxo de idéias de gestão que se iniciara com a integração do país a economia 

mundial, na década de 1990, como apresentado por Caldas e Wood (2004).  

 

b) Influência do contexto econômico e social contemporâneo: verifica-se 

claramente a correspondência do processo de importação expertise gerencial desenvolvido na 

Justiça Federal da 5ª Região e o movimento da nova administração pública gerencial, fruto da 

Reforma da Administração Pública fomentada em resposta ao que Paula (2005b) denominou 

de “crise do nacional-desenvolvimento e as críticas ao patrimonialismo e autoritarismo do 

Estado brasileiro”, nas palavras do, então, Desembargador Presidente do TRF5ª Região Dr. 

Geraldo Apoliano Dias, no Congresso Internacional do CLAD, em que afirma que o Plano de 

Gestão da Qualidade da 5ª Região, implantado na vigência de sua administração: 
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 [...] representou um avanço notável na direção da administração pública 
gerencial no Poder Judiciário, normalmente tão carente de tecnologias de 
gestão modernas, com foco no cidadão e em resultados efetivos. (DIAS, 
2002, p.13). 

 
No caso da Justiça Federal da 5ª Região, percebe-se, ainda, através da análise de 

ambiente apresentada em seu Plano de Gestão da Qualidade, o uso da “Reforma do 

Judiciário” vinculada à “utilização de métodos gerenciais e de novas tecnologias de 

informação”, como oportunidades a serem aproveitadas para a adoção da expertise importada, 

como pode ser visto nos elementos selecionados na análise das “oportunidades do ambiente 

externo”, apresentados anteriormente no histórico da implantação do Programa.  

A receptividade da administração do judiciário às tecnologias gerenciais 

importadas, considerando as influências do contexto econômico e social contemporâneo do 

Judiciário, apresentadas acima, estão bem sintetizadas nas palavras da Gestora da Qualidade:  

[...] o Estado ele não se sustenta mais por ser Estado, ou seja, por estar 
legalmente investido desse poder, constitucionalmente investido desse 
poder, o Estado não se justifica mais pelo só fato de ser Estado, isso nós 
vemos bem na mídia, quando se fala em crise, crise, crise...por que se fala 
tanto em crise? Porque já é uma visão da sociedade do próprio Estado que 
ele só se legitima, e ai essa crise não é de legalidade nem de 
constitucionalidade, é de legitimidade, quando ele realmente está 
cumprindo com a missão dele, que é bem servir, que é de distribuir um 
serviço público, garantir que as políticas sejam eficientes, que haja a 
proteção da cidadania, que haja a implementação de programas que 
visem incrementar essa situação de dignidade da pessoa, [...] 
profissionalizar o serviço público não é uma questão de opção não, é de 
necessidade, [...] porque essa visão de Estado mínimo, por mais mínimo que 
seja, há tarefas, há atribuições, há competências que são indelegáveis e ai o 
Estado precisa ser eficiente, porque vejo que mesmo que você queria ser 
renitente, não acreditar na necessidade de incorporar essa visão, a história é 
implacável, dizem que “o bonde da história sai e não espera ninguém”. 
(Gestora da Qualidade). 

 

Isto significa que a abertura ao fluxo de idéias de gestão para esse Poder foi 

potencializada pela crise do Judiciário e seu movimento de Reforma e, por conseqüência, pela 

crise do Estado e a Reforma da Administração Pública, que trouxe em seu bojo o movimento 

do “novo gerencialismo”, incidindo na importação de conhecimentos gerenciais 

desenvolvidos no setor privado para a administração judiciária. 

O que no caso da Subseção de Campina Grande, culminou com a implantação do 

Programa da Qualidade, com posterior criação de um Sistema de Gestão da Qualidade 

certificado nas Normas ISO. 
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c) Influências das origens históricas e herança cultural: considerando os dois 

traços relevantes da cultura brasileira apontado por Caldas e Wood (2004), a plasticidade e o 

formalismo, bem como o imediatismo, apresentado por Castor (2000), como elementos 

impulsionadores da importação de expertises gerenciais estrangeiras, podemos perceber ao 

analisar a sucessão de ações desenvolvidas pela Subseção, uma forte permeabilidade a adoção 

de práticas importadas, bem como o formalismo e a natureza imediatista, apontada pelos 

autores. 

Conforme se vislumbra na seqüência de ações desdobradas após o primeiro 

contato da Subseção com o Programa da Qualidade, é visível a permeabilidade da instituição 

ao modelo importado, como pode ser percebido em um recorte desse histórico:  

 

 

Período Disseminação e Estruturação do Programa da Qualidade 

03/2002 
Seminário “Rumo à Excelência” – Início da disseminação do Plano de Gestão na Subseção 
Judiciária de Campina Grande – Organizado pelo Escritório da Qualidade e empresa Áxon 
Tecnologia em Informação e Gestão. 

05/2002 1ª Pesquisa de Clima Organizacional e Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo da Subseção 

06/2002 Verificação das ações implementadas para execução das cinco estratégias – Reunião do 
Escritório da Qualidade. 

06/2002 
Início do Programa de Desenvolvimento Gerencial  (MOD I) – PDG (1ª Turma da Subseção) - 
participação de um Juiz e dois Diretores de Secretaria da Subseção – Coordenado pelo Escritório da 
Qualidade. 

07/2002 
Curso de Disseminação da Qualidade na Subseção de Campina Grande  – ministrado pelos 
multiplicadores da Subseção, com o objetivo de sensibilizar e disseminar o conhecimento do 
Planejamento Estratégico para todos que compõem a Subseção 

08/2002 Implementação do Código de Barras nos processos da Subseção Judiciária de Campina Grande. 

09/2002 Continuidade e manutenção do Plano de Gestão – análise das ações implementadas – Reunião do 
Escritório da Qualidade da 5ª Região. 

11/2002 Palestra sobre Introdução às Normas da Série ISO 9000 . 

11/2002 Acompanhamento do Plano de Gestão – Reunião do Escritório da Qualidade da 5ª Região. 

11/2002 Início do Programa 5S com o Dia do Descarte (limpeza física e virtual), atividade desenvolvida em 
todas as seções judiciárias por deliberação do TRF-5ª Região. 

11/2002 Participação na IV Mostra de Trabalhos da Qualidade do Poder Judiciário , com o Projeto 
Código de Barras. 

12/2002 
Criação do “Núcleo da Qualidade” desta Subseção e intensificação das ações voltadas à confecção 
do seu Sistema de Gestão da Qualidade , estrutura (incluindo processos, objetivos, metas e 
indicadores), implantação, documentação e treinamento – escolha e apresentação dos auditores 
internos da qualidade –  projeto visando a certificação ISO 9001. 

Quadro 11- HISTÓRICO: Implantação do Programa da Qualidade em Campina Grande  
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12/2002 Reunião Geral na Subseção – instruções para a semana de uniformização de rotinas e repasse dos 
passos efetuados para a certificação ISO 9001. 

12/2002 Visita do representante do Escritório da Qualidade-Recife, com o objetivo de prestar assistência 
para a certificação ISO 9001. 

12/2002 Semana da uniformização de rotinas – Subseção Judiciária de Campina Grande - participação de 
representantes de todos os setores da Subseção. 

02/2003 Implantação do Registro de Não-conformidade - Programa criado para melhorar a comunicação 
dos problemas ocorridos durante a execução das atividades dentro da Subseção. 

02/2003 
Assinatura de Convênio com a FACISA - Marco da iniciativa de firmar convênios com instituições 
educativas, com intuito de capacitar os servidores da Subseção buscando a qualidade com o menor 
custo. 

02/2003 Curso de Auditores Internos realizado por Jamil Zamur. 

03/2003 Certificação da Subseção Judiciária de Campina Grande nas normas NBR ISO/ 9001:2000. 

07/2003 Participação no Seminário de Indicadores de Desempenho  da Competência de Pessoas e Equipes 
de Trabalho – Representante da Direção e Juíza Federal – Subdiretora do Foro. 

08/2003 

Criação da página – Acesso ISO – otimizando o acesso aos documentos do SGQ- Instruções de 
trabalho, Procedimentos de Sistema, Roteiros de treinamentos, a medição dos indicadores de 
desempenho, os cursos e treinamentos oferecidos e os processos críticos dos setores e informações 
gerais de interesse da Subseção Judiciária. 

08/2003 Criação dos Banners de Gestão à Vista – sendo um global, para acompanhamento pelo 
jurisdicionado das metas e indicadores da subseção. 

09/2003 Instalação do atendimento personalizado – reestruturação do ambiente. 

11/2003 Implementação do Sistema Axon Monitor - sistema de acompanhamento dos indicadores 
utilizados pela Subseção e treinamento de todos os servidores. 

12/2003 Participação na V mostra de Trabalhos da Qualidade – com o projeto: Registro de Manifestação. 

12/2003 Curso Gerenciando Equipes de Trabalho – participação de 30 servidores de Campina Grande. 

02/2004 Treinamento de todos os servidores da subseção no Sistema de acompanhamento processual Tebas.  

03/2004 Encontro dos os representantes do Escritório da Qualidade para o mapeamento de processo e 
elaboração de indicadores para  a Justiça Federal da 5ª região. 

 

Percebe-se também a presença do “formalismo”, ao se verificar a constituição de 

“funções paralelas” para sustentação do novo Sistema de Gestão implantado, construindo-se 

uma estrutura administrativa paralela30, com funções e hierarquia (gestor da qualidade, 

representantes da direção, multiplicadores da qualidade, representantes do núcleo da 

                                                
30 Essa estrutura pode ser visualizada nas entrevistas, mas, principalmente, na análise dos documentos e registros 
efetuados pela Subseção, denominados de “Documentos da Qualidade”, representando toda uma gama de 
procedimentos para fins de registro e comprovação das ações de acordo com as determinações da  Norma ISO, 
alvo de auditorias externas para recebimento do Certificado ISO 9000. 

Fonte: Adaptado do Manual da Qualidade da Subseção de Campina Grande, 2004. 
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Fonte: Adaptado Manual da Qualidade, versão 04, 2005. Fonte: Adaptado do Manual da Qualidade, versão 02, 2003.  

qualidade), ferramentas (registro de não-conformidade, programa de indicadores, página de 

Acesso ISO), procedimentos e controles (procedimentos de sistema, instruções de trabalho, 

reunião de dados, auditorias internas e externas), exercidos paralelamente as atribuições e 

procedimentos já existentes, de maneira a atender as normas requeridas nas auditorias de 

certificação e diretrizes do Programa da Qualidade.  

 No entanto, observa-se que a nova estrutura não aparece na organização oficial da 

instituição, conforme se pode perceber na estrutura organizacional oficial31 da Subseção e na 

estrutura montada para o SGQ, como apresentado na figura 9 e 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando do abandono do Programa, toda essa estrutura administrativa desapareceu, 

demonstrando a não absorção dessas atividades pelo modelo burocrático vigente. 

                                                
31 Regulamentada através de norma legal da Justiça Federal da 5ª Região. 

Figura 9: Organograma Oficial da Subseção 
Judiciária 
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Quanto à natureza imediatista a influenciar a adoção das expertises estrangeiras na 

organização, pode ser identificada na rapidez com que foram desdobradas as ações visando à 

criação de um modelo de gestão na Subseção para receber a certificação ISO, conforme se 

verifica no histórico de ações desenvolvidas e no depoimento dos Representantes da Direção, 

abaixo transcritos: 

Representante da Direção 1: 

“A princípio achei que o TRF5 queria implantar um Sistema da Qualidade 
tendo por base outras seções judiciárias, como a do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina, e queriam implantar na 5ª região também. Teve uma nova 
gestão nessa época no tribunal e fizeram um planejamento estratégico, [...] 
nesse período dentro do planejamento estratégico tinha a implementação da 
certificação, só que essa implementação da certificação foi muito antes do 
que deveria ter sido, considerando o cronograma do planejamento 
estratégico. Eu não sei o porquê, eu acho que queriam que se criasse uma 
base de exemplo, modelo[...]”.  

“[...] não teve essa prévia de educação com um período muito grande. É 
assim, você vai pro pré-escolar, tem a primeira série, depois a segunda,[no 
entanto], a gente já entrou no ginásio pra ter que fazer vestibular. Eu vejo 
assim, todo mundo foi pego de surpresa, de repente a gente tava fazendo o 
5S que era uma coisa simples, aprendendo, engatinhando, daqui a pouco a 
gente tava trabalhando com Procedimentos de Sistemas e Instruções de 
Trabalho, de repente, em questão de meses, eu nem aprendi a andar direito e 
já estou correndo desesperadamente”.  

 

Representante da Direção 2: 

“Foi um movimento muito rápido, não havia ainda a motivação. [...], como 
foi muito rápido não houve tempo das pessoas se conscientizarem que havia 
a necessidade de implantação do sistema”. 

 
Desta feita, na Subseção, é possível verificar que as características presentes na 

cultura brasileira, como a plasticidade, o formalismo e o imediatismo, no que tange a adoção 

do Programa da Qualidade, se apresentam intrinsecamente ligadas, constatando-se que 

existindo a permeabilidade ao modelo importado, a adoção foi efetuada com muita rapidez, 

buscando-se o resultado de forma imediata, ocasionando o comportamento “formal”, de 

aparente adaptação total ao modelo adotado, quando no interior da Subseção se verificou a 

construção de uma “burocracia paralela”, criada para dar sustentação ao programa, ainda não 

absorvido pelo modelo de gestão vigente. 

No que concernem as influências sofridas pela Subseção Judiciária de Campina 

Grande para a importação de expertises gerenciais estrangeiras no nível inter-

organizacional, com seus agentes difusores de idéias e modelos importados, pode-se destacar 
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as ações do governo brasileiro, a mídia de negócios, bem como a atuação das empresas de 

consultoria. 

a) O governo brasileiro e suas agências: com o advento do Plano Diretor da 

Reforma do Estado, preconizado pelo, então, Ministro da Administração Federal e Reforma 

do Estado (MARE), Luiz Carlos Bresser Pereira, propondo a transição da administração 

burocrática para a administração pública gerencial, foram sendo desenvolvidas várias ações 

no intuito de trazer as mais recentes idéias da administração de empresas para o serviço 

público, como a elaboração do Programa da Qualidade e Participação na Administração 

Publica. 

 Dessa maneira, as influências contextuais apresentadas anteriormente, 

converteram-se em imperativos organizacionais para o setor público, aumentando o fluxo 

crescente das idéias de gestão preconizadas pelo novo gerencialismo na administração pública 

e no Judiciário brasileiro. 

Projetos como o Prêmio Nacional de Gestão Pública desenvolvidos pelo Programa 

da Qualidade do MARE, visando o reconhecimento e premiação das organizações públicas 

que comprovassem alto desempenho institucional, com qualidade em gestão, facilitaram ainda 

mais a difusão dos conceitos e ferramentas da qualidade no Judiciário. 

 Ocorrendo, inclusive, da Subseção Judiciária da Paraíba, inscrever-se e preparar 

um Relatório de Gestão da Subseção Judiciária para concorrer ao referido Prêmio, no ano de 

2003, conforme registrado em ata de Reunião de Análise Crítica da instituição. 

 

b) Mídia de Negócios e Gurus da Administração: no que concerne a influência 

através da divulgação insistente das idéias e modelos de administração alienígenas para o 

Judiciário e mais especificamente para a Subseção Judiciária, podemos destacar a “mídia de 

negócios” que no caso da administração pública acabou se transformando na “mídia da 

qualidade”. 

Representada por meio de projetos como o Prêmio Nacional de Gestão Pública, 

idealizado pelo MARE, os Seminários e Amostras da Qualidade, conforme apresentado por 

Leão (2002), os congressos da Reforma do Estado e Administração Pública organizados pelo 

CLAD, e diversos outros cursos, palestras e treinamentos disseminados no Judiciário, como 

se constata no recorte do histórico da Qualidade da Subseção, quadro 11, bem como no 

depoimento, abaixo transcrito, da Gestora da Qualidade da Subseção: 

“[...] gestão da qualidade mesmo, se não me falha a memória, nos só fomos 
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implantar, a partir de 2002, quando nós fomos apresentados a um 
movimento que estava ocorrendo no âmbito dos tribunais regionais e 
aconteceu do Tribunal da 5ª região, salvo engano, na época da presidência 
do Dr. Geraldo Apoliano Dias, de fomentar essa necessidade da instituição, 
de se planejar para entregar uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais 
célere, ou seja, havia uma preocupação maior com o planejamento e com 
resultados, então, foram feitos alguns cursos de gerenciamento, de 
planejamento estratégico, alguns cursos voltados para desenvolvimento 
de competências gerenciais e essas iniciativas foram acontecendo [...] pra 
trabalhar essa questão da gestão de forma, não assim intuitiva como era no 
passado, mas de forma já racional, de forma mais científica,[...] começamos 
em 2002 e amadurecemos, consolidamos em 2003, quando nós fizemos 
todos aqueles procedimentos preparatórios para implantação de um 
planejamento estratégico, de trabalhar com gestão da qualidade”. 
(Gestora da Qualidade). 

 

c) Empresas de Consultoria e outros profissionais: como se verifica no Plano de 

Gestão da Justiça Federal da 5ª Região, para elaboração e disseminação do Plano de Gestão 

da Qualidade, a instituição contou com consultores externos, representantes da empresa Áxon 

Tecnologia em Informação e Gestão, o que contribuiu de forma decisiva para a legitimação e 

difusão modelo gerencial importado, o Programa da Qualidade, dentro da Subseção 

Judiciária. 

Havendo, ainda, a disseminação de palavras de efeito, conceitos e ferramentas de 

gestão da cultura do management para administração da Subseção, como: gestão participativa, 

melhoria contínua, excelência, inovação, eficiência, análise de resultados, análise de 

processos críticos, sistema de gestão da qualidade, manual da qualidade, ISO 9000, como 

consta nos documentos da qualidade analisados. 

A influência dos consultores pode ser verificada nas palavras dos entrevistados: 

Gestora da Qualidade: 
 

“[...] eu percebi que a partir do momento que a gente ia vencendo essas 
necessidades mais básicas, nós fomos conseguindo ver mais claramente a 
necessidade de atacar o que realmente era relevante, que era o próprio 
processo, o próprio proceder no processo. Então, ainda que de forma 
incipiente, já havia preocupação com treinamento, [...] de otimizar o processo 
nas mínimas coisas, desde a forma de se “apensar” um processo até a 
preocupação de dar uma visão aos servidores de qual seria o roteiro enxuto do 
processo, dentro do rito do processo civil e processo penal, pra evitar atos 
desnecessários. [...] Mas é muito difícil você gerir essa transformação, você 
mesmo sem ajuda externa, ai é que eu digo que foi fundamental, foi 
determinante, eu entendo que foi um sucesso nós procurarmos essa ajuda 
de instituições que trabalham exatamente com gestão, então, pra mim foi 
um marco.”  
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Representante da Direção 1: 
 
“A principio o tribunal nos forneceu um consultor, consultor este que era 
externo, veio de uma empresa privada para dar uma consultoria e junto com 
esse consultor veio um servidor da justiça pra participar dessa implantação, 
[...] esse consultor ensinou algumas pessoas a serem disseminadoras, 
ensinou como era um Sistema de Gestão da Qualidade”.  

 
Representante da Direção 2: 

 
“Que eu saiba, houve um movimento para captar como seria esse sistema, 
quem poderia dar esse apoio, [foi] contratado um consultor externo, foi 
dado todo apoio para implementação, treinamento geral do pessoal nas 
diversas ferramentas [...]” 
 

 

Desse modo, o Programa da Qualidade foi inserido na Subseção por meio da 

influência direta do governo e suas agências, da “mídia de negócios” e das empresas de 

consultoria, sendo essa difusão validada pelas escolas de administração, considerando a 

massiva disseminação de métodos e conceitos importados efetuado pelas mesmas, como 

apresentam Caldas e Wood (2004), Serva (1992) e Vergara e Carvalho (1995). 

Nesse ponto, percebe-se, ainda, no relato dos coordenadores do Programa, a 

enorme carência de conhecimentos na área administrativa e dos meios necessários para a 

adequação das novas técnicas de gestão à Subseção Judiciária. 

Representantes da Direção: 

“[...]o consultor veio, ensinou algumas pessoas a serem disseminadoras, 
ensinou como era um Sistema de Gestão da Qualidade, cada passo para se 
chegar a uma certificação e a gente foi galgando aos poucos, muito 
precariamente, porque nem todas as pessoas que participaram tinham a 
visão administrativa, tinha mais a visão judiciária, foi muito difícil criar um 
Manual da Qualidade, foi muito difícil entender o que era a principio, foi 
muito difícil entender o que era um Procedimento de Sistema, foi difícil 
entender o que era uma Instrução de Trabalho, como aquela instrução de 
trabalho deveria ser feita, tudo foi muito difícil para quem tava aprendendo, 
e a gente foi assim. Como a consultoria era dada de tempos em tempos, era 
difícil tirar duvidas, nós fomos tirando as dúvidas entre nós mesmos, lendo, 
vendo alguns livros, comprando alguns livros, e fomos apanhando [...]” 
(Representante da Direção 1). 

“[...]não havia conhecimentos de mecanismos de gerência, de outros 
mecanismos de gerência, que são diversos. Ninguém conhecia como 
estabelecer um plano de negócios, documentar, como mitigar riscos, como 
estabelecer um projeto, como gerenciar um projeto, era só o sistema puro, 
assim, sem conhecimentos dos pilares, da preparação das pessoas.” 
(Representante da Direção 2). 
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5.2 A FINALIDADE E O MEIO 

Para análise da finalidade e da estratégia utilizada para a implantação do Programa 

da Qualidade, examinaram-se no nível organizacional, as três variáveis correspondentes ao 

ambiente interno da Subseção, apontadas por Caldas e Wood (2004): as pressões substantivas, 

as pressões políticas e institucionais e o nível de análise crítica.  

a) As Pressões Substantivas: no que tange a existência de oportunidades e 

problemas que teriam como possível solução a adoção da expertise gerencial importada, no 

Plano de Gestão da Qualidade do TRF5ª Região são enumeradas algumas determinantes, 

como as oportunidades do ambiente externo, bem como na análise das fraquezas do ambiente 

interno, descritas abaixo: 

Problemas: 

1. Falta de treinamento, capacitação, avaliação permanente e efetiva de 

desempenho; 

2. Ausência de motivação e de um sistema de sanções; 

3. Inadequação dos servidores aos cargos e funções desempenhadas; 

4. Valorização de pessoal; 

5. Deficiências no atendimento ao público; 

6. Morosidade/produtividade (juízes e servidores); 

7. Ausência de uniformização de procedimentos; 

8. Falta de planejamento estratégico; 

9. Comunicação deficiente; 

10.Falta de critérios objetivos de escolha de dirigentes do Judiciário, requisições e 

cargos em comissão; 

11. Ausência de interação: Tribunal e Seções e estas entre si (juízes e servidores); 

12. Falta de maior comprometimento na atividade-fim; 

13. Falta de continuidade de programas administrativos. 

 

Oportunidades: 

1. Aumento da consciência de cidadania na Sociedade; 

2. Reforma do Poder Judiciário; 

3. Imprensa como veículo de divulgação dos feitos e resultados; 

4. Utilização de métodos gerenciais e de novas tecnologias da informação; 
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5. Realização de convênios/parcerias com os demais órgãos públicos; 

6. Interiorização da estrutura da Justiça Federal, com a instalação de unidades nas 

cidades de maior porte; 

7. Criação de Varas Especializadas. 

 

Quanto ao objetivo da adoção do Programa, perguntado aos entrevistados a 

finalidade da implantação do Programa da Qualidade para a Subseção Judiciária de Campina 

Grande, obtiveram-se as seguintes respostas: 

Gestora da Qualidade: 

“A minha impressão, a finalidade maior, que me motivou a abraçar com 
coração, com toda a minha garra, foi a efetividade e a eficiência. A busca 
foi essa, mais efetividade e mais eficiência.”  
 
 

Representante da Direção 1: 
 

“No geral, em relação ao Tribunal, era visando otimizar os procedimentos 
e agilizar o andamento dos processos, chegar ao fim, a entrega da 
jurisdição mais rápido. [...] o objetivo maior do tribunal era otimizar os 
procedimentos. Como visão de servidor e ao mesmo tempo de 
Representante de Núcleo da Qualidade, nós queríamos mesmo era diminuir 
o desperdício,  o retrabalho que era muito visível, qualificar melhor 
certas pessoas, certos servidores, dá um certa instrução, uma direção em 
relação as metas. Porque trabalhava-se muito sem saber aonde queria 
chegar[...] nós criamos essa mentalidade de metas, acho que era isso o 
objetivo maior, dos juízes que eram os gestores da qualidade  e queriam que 
a gente tivesse essa visão de metas, de indicadores, para poder medir o 
trabalho de cada servidor, porque não era medido, a não ser com aquela 
avaliação que o tribunal faz de ano em ano, mas que não era uma análise 
bem feita em relação ao que  você faz todo dia. Então, acho que queria mais 
isso, uma visão de empresa privada dentro do serviço publico, em 
relação as metas, em relação a produção, em relação a cumprimento de 
tarefas, [...] pra evitar o desperdício,  pra evitar o retrabalho e as pessoas se 
interarem mais em relação aos  objetivo do Judiciário mesmo.”  

Representante da Direção 2: 
 

“Nortear uma instituição. Definir onde a instituição quer [chegar], como 
ela deve fazer, qual a melhor forma.” 

 

Desta feita, pode-se observar que os objetivos pretendidos com a implantação do 

programa apresentam congruência com as pressões substantivas apresentadas na instituição. 
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b) As pressões políticas e institucionais: observa-se que o Programa da 

Qualidade desenvolvido da Subseção Judiciária, como exposto no histórico da implantação do 

Programa, se originou do desdobramento do Plano de Gestão da Qualidade do Tribunal da 5ª 

região, estando, pois, atrelado ao cronograma de ações estabelecido pelo Tribunal, no que 

tange a implantação do Sistema de Gestão visando à obtenção da certificação nas Normas 

ISO, como se verifica no relato transcrito abaixo: 

“[...] nesse período dentro do planejamento estratégico tinha a 
implementação da certificação, só que a implementação da certificação foi 
muito antes do que deveria ter sido, dentro do cronograma do planejamento 
estratégico. Eu não sei o porquê, eu acho que queriam que criasse uma base 
de exemplo, modelo, e como a subseção se empenhou e a Dra. Cristina 
tinha um empenho muito grande em relação à qualidade, queria melhorar os 
procedimentos, queria que tivesse mais agilidade, e ela é muito engajada 
nesse aspecto, ela tomou pra si a responsabilidade; [...] a certificação 
ISO:9001 foi uma questão de nós estarmos mais desenvolvidos em relação 
ao planejamento estratégico, tinha sido feito vários passos, 5 S, reciclagem, 
e, então, foi escolhida aquela seção, que era a nossa no caso, que estava [...] 
avançando mais e com mais tranqüilidade, mesmo porque era uma 
Subseção pequena, a quantidade de pessoas era menor, tudo lá era mais 
simples, nós desenvolvemos bem o planejamento estratégico.” 
(Representante da Direção 1) 

 
Nesse aspecto é possível perceber uma forte pressão do TRF 5ª Região para a 

implantação do Programa da Qualidade na Subseção Judiciária, conforme apresentado pelo 

Representante da Direção: 

“[...] o período mínimo pra você implementar um sistema de gestão seria 
uns quatro anos, tinha que seguir todos aqueles passos que o sistema exige, 
mas não tivemos esse tempo pra nos adaptarmos a um novo Sistema de 
Gestão. Eu acho que foi muita, muita imposição por conta do tempo, a 
gente tinha um prazo, e por conta disso eu acho que foi uma falha. Até 
quem estuda administração entende que deveria ter esse prazo anterior, foi 
muito rápido; então, quando a coisa vem muito de cima pra baixo, tende a 
não dar muito certo, as pessoas se cansam, entendeu?” (Representante da 
Direção 1). 

Sendo assim, contata-se a presença tanto de pressões substantivas, quanto pressões 

políticas e institucionais a nortear a rápida adoção da expertise gerencial estrangeira pela 

Subseção Judiciária.  

 

c) O nível de análise crítica: para verificar o nível de análise crítica e as 

estratégias utilizadas pelos Gestores do Programa de Gestão (Gestor e Representantes da 
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Direção), efetuou-se questionamento sobre a forma como foi pensada a implementação do 

Programa, obtendo-se as seguintes respostas: 

Gestora da Qualidade: 

“[...] pra já trabalhar essa questão da gestão de forma, não assim intuitiva 
como era no passado, mas de forma já racional, de forma mais científica, 
começamos em 2002 e amadurecemos, consolidamos, salvo engano, em 
2003, quando nós fizemos todos aqueles procedimentos preparatórios para 
implantação de um planejamento estratégico, de trabalhar com gestão de 
qualidade. Eu lembro que nós fizemos muitas reuniões, muitas discussões, 
muitas “tempestades” de idéias, e depois desses cursos que nós fizemos, 
começamos a procurar nos conhecer enquanto instituição. Foi bem 
interessante, porque  geralmente você sabe quem você é mas dificilmente 
você pára para refletir: quem é você e quem é você no mundo... Então foi 
um momento revelador, que a gente parou pra conhecer, pra exteriorizar as 
nossas fraquezas, as nossas forças, as oportunidades que a gente recebia do 
meio externo, também as ameaças que nós tínhamos. Foi um momento 
histórico muito significativo, porque naquele momento que estava havendo 
uma quebra de paradigmas nós estávamos com um modelo muito velho, 
inclusive com servidores, também, nessa época, que não foram recrutados 
especificamente para trabalhar no Judiciário, então, tínhamos uma série de 
limitações, orçamentárias também, então, foi um momento, assim, 
peculiar.”  

 
Percebe-se na resposta a apresentação da análise da instituição em seu contexto 

interno e externo, através da análise de ambientes, já comentada e apresentada no Plano de 

Gestão do TRF 5ª Região, contudo, em que pese a positividade do conhecimento produzido 

com a análise efetuada, tal ação decorreu do próprio ordenamento do Programa da Qualidade, 

dos passos estabelecidos no Programa, não acarretando numa atitude crítico-assimilativa do 

conhecimento que estava sendo importado ou mesmo uma análise crítica da adequação do 

Programa as necessidades substantivas ou a estrutura organizacional da instituição.  

Representante da Direção 1: 

“A princípio o tribunal nos forneceu um consultor, consultor este que era 
externo, veio de uma empresa privada e veio dar uma consultoria e junto 
com esse consultor veio um servidor da justiça pra participar junto com ele 
dessa implantação, foi proposto a seção judiciária se queria obter essa 
certificação, se queria implementar um Sistema de Gestão da Qualidade, 
por sua vez aceitamos, então esse consultor veio, ensinou algumas pessoas a 
serem disseminadoras, ensinou como era um Sistema de Gestão da 
Qualidade, cada passo para se chegar a uma certificação e a gente foi 
galgando aos poucos, muito precariamente, porque nem todas as pessoas 
que participaram tinham a visão administrativa, tinha mais a visão 
judiciária, foi muito difícil criar um Manual da Qualidade, foi muito difícil 
entender o que era a principio, foi muito difícil entender o que era um 
Procedimento de Sistema, foi difícil entender o que era uma Instrução de 
Trabalho, como aquela instrução de trabalho deveria ser feita, tudo foi 
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muito difícil para quem tava aprendendo. Como a consultoria era dada de 
tempos em tempos era difícil tirar duvidas, nós fomos tirando as dúvidas 
entre nós mesmos, lendo, vendo alguns livros, compramos alguns livros, e 
fomos apanhando, não teve assim, [...] um prazo longo pra você se 
adaptar ao sistema, a você trabalhar o sistema de uma forma mais 
elaborada, um planejamento anterior muito grande não houve, a gente 
já começou trabalhando, a questão é essa.” 

 
Conforme depoimento apresentado, percebe-se a forte pressão institucional e 

política sofrida para a adoção do Programa, acarretando uma rápida adoção, sem tempo para 

filtrar as características do Programa e sua adequação ao modelo vigente, efetuando-se as 

ações conforme Plano de Gestão do TRF5 e diretrizes repassadas pelos consultores externos. 

Representante da Direção 2: 

 
“[...] houve um movimento para captar como seria esse sistema, quem 
poderia dar esse apoio, [foi] contratado um consultor externo, foi dado todo 
apoio para implementação, treinamento geral do pessoal nas diversas 
ferramentas, foi preparado o espírito também do pessoal [...]”  

 
Nesta resposta, repete-se a ausência de uma análise crítica do Programa, 

vislumbrando-se apenas a organização das ações efetuadas para fins de implantação da 

expertise adotada, com o auxílio do consultor externo.  

Desse modo, verifica-se que a Subseção Judiciária apresentou uma atitude, 

conforme denominação de Guerreiro Ramos (1958/1965), “hipercorreta” diante da 

importação de idéias gerenciais importadas, ou seja, imputou uma eficiência direta a expertise 

importada, negligenciando o contexto em que foram originadas e sua associação às condições 

e especificidades da Subseção, subjugando o conhecimento local, com a promoção de uma 

ação incondicional na adoção do Programa da Qualidade, com um baixo nível de análise 

crítica, não havendo, pois, indícios de uma avaliação ampla e isenta no que tange a adaptação 

necessária do modelo gerencial importado a realidade local. 

Como estratégia para a implantação e manutenção do Programa da Qualidade, 

verifica-se a criação de uma “burocracia paralela”, ou seja, a criação de novas atribuições, 

rotinas, documentações e novas equipes de trabalho, funcionando lado a lado com as demais 

atividades do modelo de gestão antigo, conforme se percebe na análise dos documentos da 

qualidade elaborados pela Subseção, do organograma oficial da instituição e a estrutura 

formada para o novo Sistema de Gestão da Qualidade, figuras 9 e 10, bem como nas palavras 

do Representante da Direção: 
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“[...] foi tentado montar equipes, foi levantado todos os processos, foram 
montadas todas as documentações, foram criadas atribuições pra que 
houvesse pessoas adequadas pra manter o sistema [...] houve uma vontade 
de fazer o sistema crescer. [...] varias ações foram implementadas para 
implantar e manter o sistema.” (Representante da Direção 2). 

Ocasionando, o que Caldas e Wood (2004) denominam de “processo de 

hibridação”, mesclando-se valores locais com valores estrangeiros de uma forma heterogênea, 

não havendo uma completa absorção do novo sistema pelo anterior. 

Assim, analisando as ações desenvolvidas na Subseção, através do seu histórico de 

ações, bem como a criação das diversas funções “paralelas” de apoio ao Sistema, como o 

Núcleo da Qualidade, o Comitê da Qualidade, o setor de Qualidade de Vida, Comunicação 

Social, Centro de Estudos e Treinamento e Espaço Cultural, bem como as diretrizes e 

estratégias adotadas em seu Manual da Qualidade, percebe-se que o modelo importado 

apresentava uma dimensão estrutural-funcional bem superior a existente na organização, 

assim, ao adotar o Programa de forma incondicional e intempestiva, a Subseção adotou um 

“comportamento de fachada”, criando uma “burocracia paralela”.  

Para verificar a existência dos efeitos da incorporação da nova gestão ao modelo 

burocrático vigente, por meio da experiência vivenciada pelos coordenadores do Programa, 

efetuou-se o questionamento sobre as alterações ocorridas no modelo gerencial anterior, 

obtendo-se os seguintes depoimentos32: 

Gestora da Qualidade: 

“Puxa, eu vi tantos efeitos...eu não sei se vou conseguir enumerar, mas eu vi 
muitos efeitos, o primeiro efeito foi tornar claro para a instituição o que 
se esperava de cada um dentro da instituição, [...],nós perdemos aquela 
visão de ilha para termos uma visão de instituição. Depois, o outro efeito 
que eu vi, é que os papéis ficaram muito claros na hora que nós fizemos o 
mapeamento de todos os processos, que definimos os papéis, que fizemos 
o levantamento de todas as atividades, aquele passo a passo, que até hoje 
eu sinto muita saudade, então, os papéis ficaram muito definidos, os 
critérios da qualidade que eram estabelecidos para os servidores 
enquanto fornecedor e consumidor, do produto de cada setor, aquilo 
agregou uma melhora fantástica, porque existia muito retrabalho, muito 
erro de procedimento, ou muita prática de atos desnecessários, aquilo 
foi diagnosticado, foi permitido um diagnóstico; outro efeito que eu 
verifiquei, que pra mim foi muito importante, é que nessa hora que a gente 
teve essa visão de instituição, nós passamos a interagir melhor com as 
outras varas, com os outros setores do órgão, nos não tínhamos aquela 

                                                
32 Apresentados de forma mais completa, em virtude dos vários detalhes expostos, necessários a uma melhor 
compreensão das alterações percebidas no modelo anterior. 
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preocupação de ter um mínimo de excelência, a nossa excelência, mas a 
excelência da instituição [...]”. 

 
Pesquisadora:                  Houve modificação no modelo burocrático? 
 
Gestora da Qualidade: 

“Sim, eu posso dizer que sim, porque a burocracia é necessária, nos 
precisamos ter um padrão de comportamento, um conjunto de 
atribuições, de atividades pra desempenhar, a gente tem que ter um roteiro 
certo, definido. Só que nós não realizávamos mais esses papéis de forma 
automática, a gente não trabalhava mais no automático, a gente passou a 
trabalhar criticamente, [...] nas nossas reuniões quando se fazia um 
balanço do que  nós estávamos executando, e se chegava a conclusão de 
aquilo não era conforme com os princípios da administração pública, com o 
que a gente queria, ficava a necessidade de se efetuar os registros [de não-
conformidade], de trabalhar essas não-conformidades, pra poder a partir daí 
a gente consertar os erros, aprender com os erros e ir melhorando cada 
vez mais[..] até que a gente foi sofisticando aquele registro de não-
conformidade, porque a principio parecia o que a gente conhece hoje no 
processo penal como “delação premiada” [...] então aquilo causou uma certa 
perplexidade, e nós fomos aperfeiçoando, dentro do princípio da 
impessoalidade, pra que esses registros fossem feitos dando a oportunidade 
ao próprio servidor, qualquer que fosse o nível hierárquico dele, inclusive o 
juiz, que ele auto registrasse a não-conformidade [...]aquela preocupação 
que a gente tinha com a transparência. Porque a até hoje é assim, se 
divulga uma imagem do Judiciário muito negativa, muito negativa mesmo, 
de ineficiência, de morosidade, o juiz é preguiçoso, é lerdo, não tem 
preocupação com o resultado e, claro que a divulgação desse mito prejudica 
muito a instituição, então a gente sentiu aquela necessidade de trabalhar a 
imagem, e eu me lembro que a gente chegou a conclusão que pra melhorar 
essa imagem a gente tinha que fazer o maior esforço para ser mais 
transparente e foi lá no Tribunal de Contas do Estado que nós encontramos 
uma fórmula de Gestão à Vista que nos levamos lá pra Justiça Federal [...]” 
(Gestora da Qualidade). 
 

Vislumbra-se nesse relato, uma conotação positiva no que tange a adoção de 

medidas que possibilitaram uma maior otimização do modelo burocrático vigente, com uma 

melhor compreensão da instituição do seu ambiente interno e externo, um maior 

conhecimento dos seus procedimentos e processos produtivos, um maior controle, avaliação e 

transparência de suas atividades. 

 

Representante da Direção 1: 
 

“Ah...o modelo de gestão... afetou completamente, foi como se tivesse dado 
‘um choque entre dois caminhões, quem sofreu foi a grama’ [...] era muito 
diferente do que gente vivia, eu digo a gente como servidor, era uma coisa 
totalmente diferente, foi colocado pros servidores e todo mundo tinha a 
visão: não vai dar certo. Talvez por que não teve essa prévia de educação 
com um período muito grande. É, assim, você vai pro pré-escolar, depois 
tem a primeira série, depois a segunda, [no entanto], a gente já entrou no 
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ginásio pra ter que fazer vestibular. Eu vejo assim, todo mudo foi pego de 
surpresa [...], foi um choque nesse sentido também, foi um choque quando 
foi implementado, porque pra você colocar na cabeça de uma pessoa que 
faz uma coisa há muito tempo, do mesmo jeito, que é melhor ela fazer de 
outro jeito porque ela vai economizar tempo, vai economizar papel, vai 
economizar o tempo de espera do processo, que ela vai chegar a uma 
finalidade com mais facilidade, que o trabalho vai ficar mais limpo... difícil 
você colocar isso na cabeça de um servidor antigo.” 
 

Pesquisadora:                    Em termos de organização, de hierarquia, houve alguma influência? 
 

Representante da Direção 1: 

“Houve, como no judiciário existe o escalonamento: tem o juiz, tem o 
diretor e temos nós, e a gente faz o que mandam, então, quando o sistema 
entrou, não foi assim você quer, vocês preferem, não, vocês vão fazer e vai 
ser assim. Por que? porque os juízes acham que é melhor pra você; a gente 
não questiona, a gente vai e faz, por isso teve essa dificuldade.” 
 

Pesquisadora:                  Então, houve modificação no modelo burocrático? 
 
“Não, não, o modelo de gestão em relação a escalonamento não mudou. Eu 
senti muita mudança nas questões das reuniões, da analise critica que 
era feita em relação aos resultados, do servidor comum poder falar 
diretamente com a direção, todos os meses, uma coisa seqüenciada, 
analisada, cobrada no outro mês, isso não existia, não existia nem 
conversa, entendeu? Essas reuniões de analise de dados que haviam foi uma 
mudança muito boa, isso não quer dizer que o diretor deixou de mandar, ele 
não deixou de mandar, só que, mesmo mandando, a gente se reunia para 
analisar o que estava mais difícil de se manter, porque que os dados não 
estavam sendo atingidos, os indicadores não estavam sendo atingidos em 
certos setores, teve essa mudança que eu senti. Uma mudança maior [...] a 
analise critica, que eram os juízes se analisando também, que na [Reunião 
de] análise critica junta o Representante da Direção, com o gestor e 
com os outros juízes e você coloca na mesa o que as pessoas estão 
dizendo, os resultados das pesquisas e o juiz está lá vendo isso e tem que 
tomar uma providência, já que ele aceitou esse Sistema de Gestão da 
Qualidade, ele se colocou na posição de que ele tem, de indiretamente, 
que ser analisado, não diretamente, porque quem analisa o juiz não é o 
Sistema de Gestão da Qualidade [...].” 

Nesse depoimento, percebe-se o choque entre o modelo de gestão vigente e o novo 

modelo implantado com o Programa da Qualidade, a incredulidade dos servidores quanto a 

viabilidade do novo sistema, as resistências diante da forma como estava sendo implementado 

o programa, a permanência dos níveis de autoridade, embora se aponte a maior participação 

dos servidores na gestão dos resultados, através de reuniões junto a Alta Direção da Subseção. 

Representante da Direção 2: 

“De um modo geral, houve grandes mudanças, tanto no contexto 
administrativo, como a forma de gerenciar, por exemplo, há uma tendência 
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forte de tirar a hierarquização por função e substituir por uma 
hierarquização por gerência. [na gerência] por função é comum o 
funcionário público assumir um papel de ‘status A’, com certas atribuições, 
só que com o estilo administrativo convencional, e algumas vezes nem o 
convencional, permanece o arcaico. Enquanto que no gerencial, na matriz 
gerencial, há uma tentativa de alocar pessoas capacitadas, com foco em 
gerenciamento, já considerando metodologias modernas de gerenciamento, 
considerando riscos, sabendo gerenciar, montar plano de negócios.” 

 
Pesquisadora:                   Isso aconteceu na Subseção? 

 
Representante da Direção2: 

 
“Não, isso não chegou a ser feito, isso não. Eu acho que a própria 
administração na época não estava tão pronta pra essa mudança [...] por 
falta de conhecimento, [...] a alta administração da Justiça Federal não tem 
conhecimento gerencial, “tá fora”[...] houve melhora sim, porque o sistema 
é maduro e faz com que os procedimentos implantados convirjam pra um 
resultado, mas o corpo da administração também precisa assimilar os novos 
conceitos [...] Mudou a percepção de vê como as coisas acontecem, como 
realmente devem ser tratadas, o sistema faz com que a administração mude 
o comportamento, pela própria natureza do sistema. [...] Há uma 
modificação, o pessoal tende a ouvir mais, a ver os problemas com um certo 
formato e procurar soluções sensatas[...] mas eu acho que deveria ter ido 
mais a fundo.” 

 
O relato apresenta a duplicidade de visões gerenciais que se instalou na 

administração da Subseção, de um lado o modelo de gestão “formal”, desejado pelo Programa 

da Qualidade implantado, verificado na primeira resposta, de outro lado, o modelo gerencial 

antigo, vigente, representado na segunda resposta, causando dubiedade entre a realidade 

vivenciada e a imagem construída pelo Programa, bem como enfoca algumas das mudanças 

ocorridas, como a melhor percepção da instituição sobre suas atividades, sobre a melhoria da 

comunicação e do melhor processamento dos problemas e suas soluções. 

Desta feita, quantos aos efeitos do Programa no modelo gerencial existente, 

percebe-se nos depoimentos supracitados, a adoção de ações que visam à correção de alguma 

das disfunções do modelo burocrático vigente, como um melhor controle e correção dos erros, 

uma maior interatividade com a sociedade, trabalhos voltados para a imagem e transparência 

da organização, melhor processamento dos dados e feitura das atividades com maior 

criticidade e participação, bem como o reforço de outras características do modelo 

burocrático, ainda, incipientes ou inexistentes na instituição, como os roteiros de atividades e 

padrões de comportamento, estabelecimento crítico do conjunto de atribuições e a 

impessoalidade de alguma das ferramentas adotadas.  
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Constatando-se, no que se refere às modificações no modelo burocrático vigente, 

que o Programa viabilizou o estabelecimento de ações para melhor atendimento das 

necessidades substantivas da organização, contudo, não houve uma “substituição” do modelo 

burocrático, inexistindo indícios de uma mudança mais profunda no mesmo, existindo, sim, 

algumas ações incrementais incorporadas através do sistema e a criação de uma burocracia 

paralela, baseada na filosofia e técnicas ministradas pela expertise gerencial importada. 

 

 

5.3 O TÉRMINO 

 

Ao adotar a expertise gerencial estrangeira de uma forma hermética, sem uma 

análise crítica para adequação do Programa a realidade da organização, a Subseção passou a 

vivenciar um dos problemas da importação do Programa da Qualidade, no que tange a criação 

de uma nova burocracia interna paralela e a exacerbação do enfoque burocrático, já 

identificados em outras instituições, como apontado por Wilson e Harari (1992, 1993 apud 

Wood e Urdan, 2004), bem como em outras seções judiciárias, como aponta Biancamano 

(1999) e Gomes (2006). 

Além do problema da criação de uma burocracia paralela na organização, podemos 

acrescentar outras dificuldades enfrentadas na importação da expertise gerencial, conforme os 

relatos dos coordenadores do Programa, apresentados no decorrer da análise dos dados, 

seriam eles: forte pressão institucional; celeridade excessiva na implantação; falta de 

conhecimento na área administrativas da alta direção, dos coordenadores do Programa e seus 

auxiliares; dificuldades com a linguagem técnica e documentos do sistema; resistência dos 

servidores antigos; choque entre o modelo de gestão vigente e o novo modelo, bem como 

problemas com excesso de documentação e com o comprometimento da equipe de trabalho, 

esse último, conforme apresentado pelo Representante da Direção: 

“[...]faltou a percepção de que alguns processos poderiam ser 
documentados, outros   processos pelo nível intelectual eram muitos 
complexos para serem documentados, não ficou claro para o pessoal desse 
nível que deveriam ter outro mecanismo de mapeamento de processo [...] A 
formação da equipe é outro fator crítico, não houve um trabalho de 
formação de equipes.[...] Se uma instituição não tem uma equipe ou várias 
equipes conscientes, envolvidas, que compre o seu prazer, que tenham o 
prazer de estar naquele contexto, não tem como... [dar certo] seja o sistema 
qual for.” (Representante da Direção 2). 
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Diante de todo o exposto, interpelados sobre suas impressões sobre os motivos que 

levaram ao abandono do Programa, os entrevistados apresentaram os seguintes 

posicionamentos: 

Gestora da Qualidade: 

“Essa pergunta que você está fazendo pra mim é muito difícil de responder, 
porque enquanto eu estive na direção da Subseção Judiciária, como gestora 
da Subseção Judiciária, esse programa esteve implementado e enriquecido, 
sendo alvo de auditorias internas[...], os processos todos sendo rodados, 
quando eu pedi remoção, em face da vacância aqui da 3ª vara [...] isso ainda 
estava acontecendo, e eu sei que depois, pelo menos formalmente, esse 
projeto foi abandonado, não houve interesse da gestão que me sucedeu 
e, da gestão do Tribunal, porque eu não posso dizer, não é nem 
conveniente falar em culpas, mas, eu não posso dizer que a responsabilidade 
é exclusiva do meu colega que me sucedeu na Subdireção do Foro, porque 
nós temos uma limitação ate onde nós podemos ir, é claro que com 
criatividade, com vontade a gente consegue fazer muita coisa, como nós 
fizemos, mas que muitas vezes quando a Alta Direção, no caso, o 
Tribunal Regional Federal esta sinalizando num caminho e de repente 
se muda o foco, [...] então o Tribunal num dado momento histórico acenou 
que havia esse compromisso com a sociedade, com a instituição, de 
profissionalizar o serviço Judiciário e pra isso agregando essas técnicas 
todas, ISO, 5S, [..]várias ferramentas que estavam realmente surtindo 
resultados e que não era razoável que se abandonasse, porque se estava 
agregando melhorias consideráveis. [...] melhorar é natural, o ser humano 
sempre acaba melhorando, a tendência com o viver é você melhorar, 
evoluir, e não involuir, então, é claro que essa evolução continua 
acontecendo, mas poderia acontecer de forma muito mais controlada e 
muito mais eficiente, porque o que é que eu vejo agora, iniciativas isoladas 
de alguns juízes, mas não uma iniciativa, um compromisso institucional de 
procurar esses resultados de uma forma mais concreta e com mais 
compromisso da instituição como um todo.” 

 

Representante da Direção 2: 

“O programa foi interrompido porque há um grande deslocamento de 
pessoal na gerência, [...] na época do programa havia um foco e o foco foi 
mudado[...]o foco era uma tentativa de minimizar os erros e problemas e 
aprimorar os acertos, na mudança do pessoal da administração não havia 
essa preocupação na manutenção do sistema, na perpetuação do programa, 
que ele permanecesse [...] o foco era o aprimoramento dos serviços da 
seção, era tentar minimizar os problemas e otimizar as soluções, isso não foi 
mantido.” 

 

Nos dois depoimentos se verifica como fato impulsionador do abandono do 

Programa, a descontinuidade da gestão, proveniente tanto da alternância nos cargos de direção 

inerentes a estrutura administrativa vigente na Subseção, bem como a mudança de foco da 
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política administrativa da Alta Direção, tanto da Subseção, como da administração do TRF 5ª 

Região. 

Representante da direção 1: 

“A principio, antes de mais nada, foi essa história de você querer chegar no 
segundo grau sem passar pelas series básicas, tudo tinha que ser começado 
com calma, o período mínimo pra você implementar um sistema de gestão 
seria uns quatro anos, tinha que seguir todos aqueles passos que o sistema 
exige e não tivemos esse tempo pra nos adaptar a um novo Sistema de 
Gestão, eu acho que foi muita imposição por conta do tempo, a gente tinha 
um prazo, e por conta disso eu acho que foi uma falha [...], quando a coisa 
vem muito de cima pra baixo, tende a não dar muito certo, as pessoas se 
cansam, entendeu? fica um stress, você não entende porque está sendo 
analisado constantemente, por mais que as pessoas que estejam no NQ, 
aquelas pessoas que estão controlando para que o sistema ande de uma 
forma boa, tente ensinar as outras pessoas o porquê, não é uma coisa que se 
aprende do dia para noite, não é uma coisa que é embutida, ela é incutida, 
ela tem que ser aprendida mesmo, e a pessoa tem que gostar e achar que 
serve pra ela, porque se achar que não serve...”. 

 

Nesse depoimento são elencados como motivos do abandono do Programa, a forte 

pressão para a rápida implantação do sistema e a falta do tempo necessário para uma completa 

implementação, adaptação, aprendizagem e internalização das novas rotinas apresentadas com 

a adoção da expertise gerencial. 

Percebe-se, assim, que os motivos apresentados pelos entrevistados para o 

abandono do Programa coincidem com alguns dos problemas apresentados por Gomes 

(2006), referentes a implantação do Programa da Qualidade no Judiciário do Rio Grande do 

Sul, como as funções paralelas, descontinuidade administrativa, pouco incentivo da instituição 

pós a implantação do Programa, problemas com o pessoal mais antigo e dificuldades com a 

linguagem técnica do modelo importado. 

Em face do exposto, verifica-se que a importação do Programa da Qualidade na 

Subseção Judiciária de Campina Grande, passou por um primeiro momento de pressão 

institucional na fase de implantação, gerando uma rápida adoção do modelo sem a análise 

crítica necessária, induzindo a criação de uma burocracia paralela para sustentação do SGQ, 

absorvida somente em parte pelo modus operandi vigente e não incorporada a estrutura oficial 

da instituição. 

O que veio a facilitar o abandono do Programa pela Alta Direção da Subseção, 

quando da alteração na Subdireção do Foro, tendo em vista o pedido de remoção para outra 

comarca, da juíza titular Subdiretora do Foro e Gestora da Qualidade.  
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Figura 11: Ciclo de Vida do Programa da Qualidade na Subseção Judiciária 
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Somou-se a esses fatos, a mudança de foco apresentada na nova política de gestão 

adotada pelo TRF 5ª Região, estando, pois, cessada a forte pressão institucional, inicialmente 

existente na implantação do Programa na Subseção. 

Cabe ressaltar, considerando a estrutura administrativa da Subseção Judiciária, que 

o abandono do Programa pela Subdireção do Foro, não implica diretamente o abandono pelos 

juízes titulares na administração de suas varas, uma vez que não existe hierarquia 

administrativa ou jurisdicional entre os mesmos, muito embora, na Subseção, tal fato tenha 

contribuído para o abandono do Programa em todas as Varas. 

Observa-se, ainda, que embora na Subseção Judiciária de Campina Grande a 

descontinuidade administrativa apareça na resposta de dois dos entrevistados, não se pode 

afirmar que tal fato implique diretamente no abandono do Programa, uma vez que, conforme 

Gomes (2006), apesar de sofrer esse mesmo problema, o Programa da Qualidade do Rio 

Grande do Sul, já conta com mais de 10 (dez) anos, em que pese apresentar deficiências 

conforme apontado no capítulo III.  

Desse modo, considerando o ciclo de vida de um modismo apresentado por Gill e 

Whittle (1993 apud Wood e Urdan, 2004), podemos vislumbrar na Subseção o seguinte ciclo:  

• A 1ª etapa - o nascimento, com os seminários, treinamentos e palestras motivacionais 

em larga escala; 

• A 2ª etapa - a adolescência, com a construção do SGQ e a certificação ISO, 

movimentação geral de todos os servidores, criação de novas funções, rotinas e 

documentação; 

• A 3ª etapa - o declínio, com o abandono do Programa por todas as Varas da Subseção 

Judiciária, ante a cessação da pressão institucional e alternância na Subdireção do 

Foro, como ilustrado na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de Gill e Whittle (1993 apud Wood e Urdan, 2004). 
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Não se verificando, portanto, na Subseção, a ocorrência da etapa “da maturidade”, 

onde ocorreria a incorporação das novas ações pela burocracia vigente e cristalização do 

Programa.   

Ressalte-se que, embora a pressão política e institucional para a adoção do 

programa tenha sido fundamental para a importação e adoção da expertise gerencial nos 

moldes apresentados, bem como o abandono do programa tenha ocorrido à mesma época que 

o encerramento da pressão institucional, em virtude das alterações de cargos e da mudança de 

foco da política da instituição (TRF5), não se deve subestimar a existência das necessidades 

substantivas existentes, a motivar a adoção efetivada, nem mesmo as congruências observadas 

entre essas mesmas necessidades e os objetivos apresentados no Programa. 

Como se percebe nos relatos dos entrevistados ao serem questionados sobre suas 

impressões sobre a viabilidade da adoção de expertises gerenciais importadas para a 

administração judiciária, conforme apresentado a seguir: 

Gestora da Qualidade: 

“Eu não sou especialista, não estudo cientificamente essa matéria, mas, é 
claro que na minha vivência dentro desta proposta, eu ouvi muitas críticas a 
importação desse modelo para a administração pública, mas me pareceram 
argumentos fracos. Porque a despeito de nós não lidarmos com aquela 
matriz da administração privada, que é  resultados em prol de lucros, de 
conquistas de clientes e tudo o mais, ou seja, a matriz deles é o lucro e o 
nosso não é, a nossa matriz é a prestação do serviço público enquanto 
poder-dever do Estado, mas tirando isso é tudo igual[...] e eu vejo o 
seguinte, o Brasil, como todo Estado soberano, para ser auto sustentável, ele 
tem que ter um modelo que guarde uma certa correspondência ou que 
encontre empatia nos outros ordenamentos jurídicos, [...] se ele quer ter 
parcerias, se ele quer atrair capital estrangeiro, se ele quer ser considerado 
um país sério, eficiente, etc., ele tem que ser isso tudo [...] então, eu, mesmo 
sem um conhecimento mais profundo sobre essa matéria, mas, como eu me 
sinto muito dentro do meu tempo, eu posso dizer que, vendo o meu tempo e 
pensando o meu tempo, eu não chego a conclusão outra, que não a 
necessidade realmente dessa profissionalização do Estado.” 

 

Representante da Direção 1: 

“Eu acho que tudo que beneficia uma administração, tudo que vier pra 
beneficiar, pode ser estrangeiro, se deu certo... Agora, esse modelo deve ser 
reavaliado pra ver se cabe dentro do judiciário, é como eu disse, a gente 
segue leis, então a gente não pode colocar um programa, um sistema dentro 
do Judiciário que seja em desacordo com a lei, em primeiro lugar, então, 
você pode implementar do SGQ muitas coisas no Judiciário, bastante! 
Sistema de metas, a organização, as análises críticas, as análises de dados, 
os indicadores de desempenho, porque não? Tudo é valido, agora, você não 
pode é analisar o que o juiz diz no processo [...] então o que vem do sistema 
pode ser implementado, mas não o sistema como um todo, eu estou falando 
do sistema da qualidade, outros programas da qualidade, algumas coisas 
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podem ser bem implementadas e bem eficazes até, porque nós temos parte 
administrativa também e não só judiciária, e na parte administrativa da 
nossa seção pode ser implementada várias ferramentas e com eficácia, agora 
não um programa como um todo.” 

 

Representante da Direção 2: 

“A minha percepção dessa importação é positiva, é um mecanismo que 
funciona se for adequadamente preparado. Os mecanismos de gerência, de 
estratégia, de levantamento de metas, acompanhamento e indicadores e tudo 
o mais, é tudo da mesma natureza, só muda o produto final, aquela 
característica do produto final, mas os mecanismos de gerência se aplicam 
do mesmo jeito, agora, tem que trabalhar o operário, não é o fato de ser uma 
instituição pública que significa que a pessoa vai chegar lá pra fazer o que 
quer, só esperar: “a partir de agora eu vou esperar pra me aposentar pra ficar 
ganhando o meu dinheiro, porque agora eu estou seguro” [...]Isso é 
incompatível com o sistema, o sistema está correto, deve ser implantado, 
agora, tem que haver um trabalho de quem está chegando, pra mudar a 
cultura, e até de quem esta lá dentro, que está aprendendo o sistema, ou que 
já sabe o sistema, de saber ponderar. Tem que determinar metas avançadas, 
mas não impossíveis e nem tão frouxas, se não houver um impacto nem que 
‘pequenininho’ o sistema não adianta. E é isso, a impressão que eu tenho é 
essa, dá pra ir.” 

 

Desta feita, mesmo diante da finalização do Programa na Subseção, verifica-se que 

todos os entrevistados apresentam aprovação a sua adoção, ressaltando a necessidade dos 

mecanismos disponibilizados pela expertise importada para superação das deficiências do 

modelo burocrático vigente, no que tange a maior profissionalização, maior acompanhamento 

e controle dos resultados com a utilização de indicadores, metas e reuniões, bem como já 

existe menção a necessidade de adaptação do Programa da Qualidade para a realidade local e 

não mais, a sua aplicabilidade total e incondicional. 

Assim, em que pesem as necessidades substantivas apresentadas pela instituição, a 

importação do Programa de Gestão da Qualidade para a Subseção Judiciária, demonstra ter 

sido desenvolvida com uma baixa análise crítica da expertise adotada, não havendo indícios 

de ações visando a criação de um modelo adaptado a realidade organizacional. 

Portanto, observa-se que não houve uma assimilação-crítica do conhecimento 

embutido no programa, sequer uma análise instrumental do modelo para sua adaptação a 

realidade local, percebe-se que tal fato, possui relação com ausência de conhecimentos 

específicos na área da administração pública brasileira que sirvam como base para melhor 

assimilação desses modelos importados, a disseminação massiva desses modelos pelo 

governo, consultores e mídia de negócios, respaldadas pelas escolas de administração, tudo 
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isso, potencializado pelas necessidades substantivas existentes e pressões políticas e 

institucionais observadas. 

Sendo assim, dada a relevância das necessidades substantivas apresentadas pela 

instituição, deve-se acautelar para não ser iniciado um novo ciclo de buscas, implementação, 

inadequação e rejeição de outras expertises gerenciais, importadas sem as adaptações 

necessárias a sua realidade estrutural e político-administrativa, conforme aponta Caldas e 

Wood (2004), ou com a “consciência ingênua” de tomar o conhecimento importado como 

modelo ou paradigma, sem considerar o contexto em que está inserida a organização, como 

alerta Ramos (1958/1965).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O processo desenvolvido para a crescente adoção de expertises gerenciais pelo 

Judiciário brasileiro, em especial pelo Programa da Qualidade, remonta as transformações por 

que vem passando todos os setores da sociedade em conseqüência das inovações do mundo 

globalizado, resultado de grandes debates sobre mudanças no contexto da crise do Estado e da 

Reforma da Gestão Pública.  

 Imbuídos pelo movimento da reforma da administração gerencial, disseminado 

pelo MARE por meio do Plano Diretor da Reforma do Estado, foram sendo aplicados em todo 

o Judiciário Brasileiro vários programas baseados na gestão da qualidade, no intuito de 

modernizar o modelo burocrático vigente, aperfeiçoando o modo de operacionalização dos 

serviços prestados por esse Poder, face ao aumento de demandas ocorridas após a 

Constituição de 1988, a possibilitar uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva. 

Dessa maneira, impulsionados pelo movimento do “novo gerencialismo”, o 

Judiciário deflagrou uma crescente importação de modelos e “modismos” gerenciais, em 

forma de “pacotes”, como o Programa da Qualidade, reproduzindo de forma subordinada os 

seus critérios e recomendações gerenciais, originariamente criados em outra realidade 

nacional, no caso do TQM, originados no Japão e posteriormente adotados e difundidos pelos 

americanos e europeus. 

Em que pese à contribuição do conhecimento e experiências de outras regiões e 

empresas para a aprendizagem organizacional, é necessário que se perceba que as expertises 

gerenciais estrangeiras foram originadas e efetuadas em realidade diversa da local, assim, o 

sucesso observado em contexto distinto não avaliza a eficiência do modelo quando da adoção 

em outras realidades. 

Desta feita, no estudo efetuado, percebe-se que a importação do Programa de 

Gestão da Qualidade adotado na Subseção Judiciária de Campina Grande, a nível contextual, 

sofreu influências da integração do país a economia mundial, acrescida pelo advento da 

Reforma da Administração Pública Gerencial e Reforma do Judiciário, potencializada pelas 

características culturais brasileiras, como a plasticidade, o formalismo e o imediatismo, 

ocasionando uma grande permeabilidade aos modelos importados. 

A nível inter-organizacional, ou seja, em relação aos agentes difusores, 

responsáveis pela inserção do Programa da Qualidade na Subseção, verifica-se a forte 

influência do governo brasileiro e seus projetos e da “mídia de negócios”, que no caso da 
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Subseção, se apresentam diretamente representados pelos diversos Seminários e Amostras da 

Qualidade, pelos projetos como o Prêmio Nacional de Gestão Pública, os congressos 

organizados pelo CLAD, bem como vários outros cursos, treinamentos e palestras 

disseminados no Judiciário. 

Acrescenta-se a esses elementos, as empresas de consultoria, que contribuíram de 

forma decisiva para a legitimação e implantação do modelo gerencial adotado pela Subseção 

Judiciária, por meio da disseminação massiva de conceitos, palavras de efeito e ferramentas 

de gestão da qualidade. Assim, as influências apresentadas a nível contextual foram 

convertidas em imperativos organizacionais para a Subseção, aumentando o fluxo de idéias de 

gestão preconizadas pelo novo gerencialismo. 

Desse modo, diante das influências existentes a nível contextual e inter-

organizacional, para superação das necessidades substantivas apresentadas, a Subseção adotou 

o Programa de Gestão da Qualidade, no ano de 2002, sob forte pressão institucional, 

ocasionando uma implantação incondicional do modelo, não existindo indícios de uma 

assimilação crítica do conhecimento importado ou mesmo de uma análise do Programa para 

uma melhor adequação a estrutura organizacional existente. 

O que resultou na criação de uma “burocracia paralela”, a aumentar o número de 

procedimentos já instituídos, dificultando a absorção das inovações pelo  modelo burocrático 

existente. Assim, com a suspensão da pressão institucional presente na implantação do 

Programa e, ao não ser incorporado ao arcabouço legal da instituição, o novo modelo de 

gestão foi facilmente abandonado quando da alteração da Alta Direção da Subseção, no ano 

de 2005. 

 Percebe-se, portanto, em que pesem as melhorias apontadas com a adoção do 

Programa, que não houve uma adaptação do modelo a pelo menos duas características 

primordiais da Subseção:  incorporação à base legal, fonte da legitimidade da dominação 

racional-legal vigente, bem como preparação para lidar com a transitoriedade dos cargos de 

direção. 

Desta feita, carente de um método que possibilitasse a transposição do 

conhecimento e experiência estrangeira para a Subseção, o Programa da Qualidade foi 

adotado de forma hermética, sem uma assimilação-crítica que permitisse à adequação do 

modelo a perspectiva particular da Subseção Judiciária, provocando um ciclo de vida muito 

curto ao Programa, tomando o mesmo a conotação de um “modismo”, desenvolvendo-se 

como uma “onda” dentro da organização, apresentando movimentos de forte pressão e recuo 

num curto espaço de tempo.   
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Portanto, diante de modelos e experiências originadas em contextos distintos, 

mostra-se imprescindível uma assimilação-crítica do conhecimento importado, de maneira a 

possibilitar a elaboração de idéias e modelos gerenciais que atendam às especificidades da 

Subseção Judiciária, que por mais que possua características inerentes às demais 

organizações, possui perspectivas particulares que não podem ser ignoradas, sob pena de se 

recomeçar, em respostas as necessidades substantivas existentes, um novo ciclo de 

importação, inadequação, abandono e frustração. 

Demonstrando-se, pois, a necessidade de se efetuar a passagem da “consciência 

ingênua” para a “consciência crítica”, a permitir a administração judiciária deixar de agir 

como objeto das determinações exteriores e passar a se conduzir sobre as determinantes 

históricas que a envolvem com domínio de si mesma e do exterior, elaborando suas próprias 

idéias, modelos e práticas gerenciais, de maneira integrativa e conexa, não negligenciando o 

esforço dos anteriores e a experiência local. 

 

 

SUGESTÕES PARA OUTROS ESTUDOS 

 
 

Alguns enfoques deste estudo merecem uma maior investigação, visto que o 

campo de conhecimento da importação de expertises gerenciais para a administração 

judiciária carece de maiores pesquisas, de maneira a se construir um quadro sistemático de 

estudos sobre a modernização da administração pública brasileira. 

De início se vislumbra o desafio de um estudo sobre as características estruturais e 

institucionais do modelo burocrático vigente e a criação de uma burocracia paralela como 

estratégia de implantação de novos modelos de gestão na administração judiciária, enfocada 

apenas residualmente nesse estudo. 

Outro ponto a ser observado é notar que não se buscou verificar a eficiência do 

Programa da Qualidade. Desse modo, os resultados positivos ou negativos observados como 

resultado da adoção do Programa são válidos apenas para o caso estudado, considerando suas 

limitações, de forma alguma devendo ser confundidas como qualquer avaliação da eficiência 

ou não dos Programas da Qualidade na administração pública. 

 

Por conseguinte, propomos como sugestões para futuras pesquisas: 
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• Verificar a adequação dos modelos originários das organizações privadas para a 

administração pública, considerando as especificidades das instituições e programas 

adotados. Quais adaptações seriam necessárias? 

• Quais os impactos da deficiência na formação gerencial dos administradores públicos 

no processo de modernização burocrática do Judiciário brasileiro?  

• Até que ponto a implantação de Gestão da Qualidade se aproxima ou se afasta dos 

critérios de eficiência esperados do Judiciário? 

• Quais as características do modelo de gestão vigente no Judiciário e suas reações as 

alterações administrativas visando a sua modernização? 

• Quais as conexões entre a lógica do setor produtivo e a lógica do setor público, em que 

ponto justiça e gestão se encontram?  

• Como utilizar o método da redução sociológica, apresentado por Guerreiro Ramos, 

para viabilizar uma melhor adaptação e transformação dos modelos importados às 

necessidades da administração judiciária? 

 

Para finalizar, observamos que a pesquisa foi realizada com base em um estudo de 

caso selecionado, em situação de descontinuidade administrativa. Assim, qualquer tentativa 

de generalização quanto à correspondência do abandono do Programa e a alteração 

administrativa é demasiadamente frágil e necessita ser testada e falseada. Poderá ser 

interessante verificar como as categorias aqui analisadas se comportam em casos de 

continuidade administrativa. 
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevistas 
 
 
Finalidade: Compreender e identificar o nível de analise crítica existente na organização 

quando da importação do Programa da Qualidade, diante do contexto nacional e 

organizacional do órgão pesquisado, de forma a contribuir na formação de um arcabouço 

teórico sobre o desenvolvimento da modernização da administração judiciária. 

 
 

• DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

O Inicio da importação do Programa 
 

1) Qual a sua visão sobre as influências externas e internas que levaram a SJPB a 

implantar o Programa da Qualidade?  

2) Quais eram os fins visados com o Programa, quais os objetivos?  

 

O Desdobramento do Programa 

3) Como foi pensada a implementação do Programa dentro da SJPB?  

4) Como foi afetado o modelo organizacional vigente com a implantação do 

Programa?  

 

A Finalização do Programa 

5) Em sua opinião, quais os motivos que levaram a finalização do Programa?  

6) Quais são suas impressões em relação à importação de programas, como o da 

qualidade, para a administração do judiciário brasileiro? 
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APÊNDICE B - Entrevista Gestora da Qualidade 
 
 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA GRAVADA: 
 
 
Quanto tempo a senhora trabalha na Justiça Federal? 
 
“Eu fui promovida a titularidade da 4ª vara, em junho de 1999 e, intuitivamente, a partir daí, 
já levando a minha vivência como servidora publica, eu já iniciei algumas práticas... é... a 
nível cartorário, mas, intuitivamente, mas, agora, gestão da qualidade mesmo, se não me falha 
a memória, nos só fomos implantar... salvo engano, a partir de 2002, quando nós fomos 
apresentados, já um movimento que estava ocorrendo no âmbito dos tribunais regionais e 
aconteceu do tribunal da 5ª região, salvo engano, na época da presidência do Dr. Geraldo 
Apoliano Dias, que era essa necessidade da instituição, se planejar para entregar uma 
prestação jurisdicional mais efetiva, mais célere, ou seja, havia uma preocupação maior com o 
planejamento e com resultados, então, foram feitos alguns cursos de gerenciamento, de 
planejamento estratégico, de... alguns cursos voltados para desenvolvimento de competências 
gerenciais e esses, essas iniciativas foram acontecendo e ...eu não me lembro muito bem, 
é...quando foi que nós incorporamos essa visão, não é...pra já trabalhar essa questão da gestão 
de forma... não assim intuitiva como era no passado, mas de forma já racional, de forma mais 
científica,em... começamos em 2002 e amadurecemos, consolidamos, salvo engano, em 2003, 
quando nós fizemos todos aqueles procedimentos preparatórios para implantação de um 
planejamento estratégico, de trabalhar com gestão de qualidade, foi todo um...eu lembro que 
nós fizemos muitas reuniões, muitas discussões, muitas “tempestades” de idéias, e... depois 
desses cursos que nos fizemos, então nós começamos a procurar nos conhecer enquanto 
instituição, me lembro que... foi bem interessante, porque  geralmente, assim, você sabe quem 
você é mas dificilmente você pára para refletir: quem é você e quem é você no mundo... 
Então, ali foi um momento, assim, revelador, que a gente parou pra conhecer, pra exteriorizar 
as nossas fraquezas, as nossas forças, e foi...é... as oportunidades que a gente recebia do meio 
externo, também as ameaças que nós tínhamos, um momento histórico muito significativo, 
porque naquele momento que estava havendo uma quebra de paradigmas nós estávamos com 
um modelo muito velho, inclusive com servidores, também, nessa época, que não foram 
recrutados, especificamente, para trabalhar no Judiciário, então, tínhamos uma série de 
limitações, não é?...orçamentárias também, então, foi um momento, assim, peculiar...” 
 
 

• DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

 
Inicio da importação do Programa 
 
1) Qual a sua visão sobre as influências externas e internas que levaram a SJPB a 
implantar o Programa da Qualidade?  

“No que tange as minhas impressões, com relação ao por que, a motivação, o que ficou mais 
forte em mim, foi que...eu sempre fui muito... sempre me senti muito vocacionada pra o 
serviço público, servir pra mim é uma missão, é mais que uma missão é um privilégio, eu 
estar nessa posição de poder servir...mas é...então, intuitivamente eu tomava algumas 
iniciativas, introduzia um pensar diferente, um fazer diferente, mas era uma coisa assim muito 
sem...um suporte que me desse uma probabilidade de acerto, de êxito naquelas ações e eu 
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errava mais do que acertava...e eu via isso, o referencial que eu tinha eram as estatísticas, não 
e? então, nós tínhamos ainda muitos processos, estoque muito grande, muito processos ainda 
em andamento, muitos processos sem julgar, o tempo do processo...de forma incipiente 
naquele tempo a gente já pensava no tempo do processo, então... nós demorávamos muito de 
amadurecer o processo até a sentença, também, assim, não tínhamos, ainda, assim...  
desenvolvido habilidades pra lidar com uma série de situações que interferem nessas questões, 
como lidar com os funcionários, como lidar com os problemas, interagir com outras 
instituições, interagir com a realidade...ou seja, eu sentia a necessidade de procurar algo mais, 
mais realmente racional, mais cientifico, que me desse, assim, uma clareza de que se eu 
seguisse um determinado modelo, que eu teria uma visão mais clara se eu iria atingir ou não o 
resultado, não ficar simplesmente atirando no escuro.” 
[...] 
“Influência, com certeza, porque o homem que está no seu tempo, ele tem que estar antenado 
com as necessidades de seu tempo. Eu, internamente, já sentia essa necessidade, porque eu já 
estava na instituição, estou na instituição há muito tempo, não é? Eu já fiz bodas de prata, 
então, eu pude ver como o pensar da instituição vinha mudando, então, na década de 80 eu era 
servidora e naquela época como é que se pensava a instituição, fortalecer a instituição, a 
situação do Judiciário, especificamente da Justiça Federal, era tão deficitária...em termos, 
assim, de espaço físico, equipamentos, mobiliário... que eu percebia, como servidora, que 
quando se pensava em fortalecer, a preocupação era toda voltada a esse tipo de suporte, 
então... e eu vi que com o passar do tempo, ou seja, que nós fomos vencendo aquela situação 
de estado de necessidade, que foram segregando tecnologias...[...] eu sou do tempo da 
fichinha, que você anotava o andamento do processo numa fichinha, tinha um fichário que 
você colocava em ordem numérica e com o andamento do processo aquela fichinha acabava 
virando um “livrão” grosso, que ao colocar uma ficha na verdade você estava colocando 10, 
15 fichas, imagina eu com a letra enorme, como era o meu fichário...então... eu percebi que a 
partir do momento que a gente ia vencendo essas necessidades mais básicas, então... ali nós 
fomos conseguindo ver mais claramente a necessidade de... atacar o que realmente era 
relevante, que era o próprio processo, o próprio proceder no processo, então... e ai eu já vi, 
assim, que ainda de forma incipiente, já havia preocupação com treinamento, não era uma 
coisa muito institucionalizada não, mas, haviam iniciativas isoladas de treinamento, de 
capacitação...de se procurar... tinha uma visão, ainda, também incipiente de otimizar o 
processo... nas mínimas coisas, desde a forma de se apensar um processo até a preocupação 
de... dentro do rito do processo civil e processo penal, dá uma visão aos servidores de qual 
seria o roteiro enxuto do processo, pra evitar atos desnecessários,então, eu fui vendo já isso, já 
no final da década de 80, década de 90, eu já comecei a ver essa preocupação...mas é muito 
difícil você gerir essa transformação, você mesmo sem ajuda externa, ai é que eu digo que foi 
fundamental, foi determinante, que eu entendo que foi um sucesso, nós procurarmos essa 
ajuda...de instituições que trabalham exatamente com gestão, então, pra mim foi um marco. 
 

2) Quais eram os fins visados com o Programa, quais os objetivos?  

“A minha impressão, a finalidade maior, que me motivou a  abraçar com coração, com toda a 
minha garra, foi a efetividade e a eficiência. A busca foi essa, mais efetividade e mais 
eficiência.” 
 

O Desdobramento do Programa 

3) Como foi pensada a implementação do Programa dentro da SJPB?  
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Respondido na primeira pergunta... 

 

4) Como foi afetado o modelo organizacional vigente com a implantação do 
Programa?  
“Puxa, eu vi tantos efeitos...eu não sei se vou conseguir enumerar, mas eu vi muitos efeitos, o 
primeiro efeito foi tornar claro para a instituição o que se esperava de cada um dentro da 
instituição, então, ficou muito claro, assim, olha...a minha missão é executar as tarefas que me 
forem estabelecidas, olha a minha missão é pensar a instituição, pensar o processo, ou seja,  
trabalhar numa área assim mais estratégica, mais de coordenação, de gerenciamento, ou então, 
a minha missão, assim, fazendo parte da alta cúpula é me preocupar com a instituição como 
um todo, é procurar fazer com que as melhorias que sejam agregadas a instituição elas 
ocorram de forma uniforme, então, o primeiro efeito que eu tirei foi que naquele momento nós 
perdemos aquela visão de ilha para termos uma visão de instituição.  
Depois, o outro efeito que eu vi, assim, é que os papéis ficaram muito claros, na hora que nós 
fizemos o mapeamento de todos os processos, que definimos os papéis, que fizemos o 
levantamento de todas as atividades, aquele passo a passo, que até hoje eu sinto muita 
saudade, então, os papéis ficaram muito definidos, os critérios, que eram estabelecidos, os 
critérios da qualidade que eram estabelecidos para os servidores enquanto fornecedor e 
consumidor, do produto de cada setor, aquilo agregou uma melhora fantástica, porque muito 
retrabalho que existia, muito erro de procedimento, ou muita pratica de atos desnecessários, 
aquilo foi diagnosticado, foi permitido um diagnóstico; outro efeito que eu verifiquei, que pra 
mim foi muito importante, é que nessa hora que a gente teve assim essa visão assim de 
instituição, então, nos passamos a interagir melhor com as outras varas, com os outros setores 
do órgão, nos não tínhamos aquela preocupação de ter um mínimo de excelência, a nossa 
excelência, mas a excelência da instituição, ai a partir desse momento a gente conseguiu 
crescer muito, porque o colega estava fazendo uma coisa fantástica que a gente nunca tinha 
pensado, nem conhecia e ai havia esse intercâmbio, então nós trocamos essas idéias e 
acabamos assim, um tirando o quer era melhor do outro e isso, todo mundo ganhou, eu 
lembro quando eu fui na Receita Federal corrigir o código da minha declaração que estava 
errado, e eu vi que o contribuinte não ficava em pé, tinham cadeiras confortáveis, macias pra 
se sentar, depois que não se criava nenhum obstáculo entre o contribuinte e o Estado, porque 
não tinha balcão, eram mesas dotadas de computadores, as informações eram claras, 
confiáveis, não havia hipóteses de improvisos, eles davam a informação olhando o processo 
administrativo fiscal, e tinha todo um ordenamento no atendimento de quem seria o primeiro a 
ser atendido, quando eu vi aquilo, eu já sai de lá, assim, com uma lavagem cerebral feita, que 
quando eu cheguei na 4ª vara, e eu estava até acompanhada de Rita, a Dra. De Secretaria, Rita 
a gente deve fazer isso ontem, mas ai como a gente vai fazer isso? Não tem dinheiro, não tem 
isso, não tem dotação orçamentária, não tem dotação financeira, nos descobrimos isso hoje, 
como é que a gente vai fazer? Não, mas vamos botar a cabeça pra funcionar, e foi tão 
simples...[..] nós substituímos aquele balcão, que era como se fosse assim, um chega pra lá no 
jurisdicionado, ora você é jurisdicionado você está numa situação de inferioridade fique ai em 
pé desconfortável, não tanto só para o jurisdicionado, mas pro funcionário também.. não tinha 
muita qualidade também não, nesse ponto pro Estado estava tão ruim quanto pro 
jurisdicionado, mas, eu me lembro que nós medimos, não tínhamos nem fita métrica, 
medimos com o pé o tamanho da parede e chegamos a conclusão que colocaríamos três mesas 
de trabalho [...] que substituiria o balcão, fomos verificar de onde poderia se retirar os 
computadores sem sacrificar o serviço interno, eu sei que a gente conseguiu, instalar aquele 
modelo na 4ª vara[..], e não durou 15 dias, e a 6ª vara absorveu, e quando nos vimos aquilo se 
disseminou de uma forma da subseção, e quando eu pensei que tinha ficado na subseção, qual 
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não foi minha surpresa, quando eu vi que aqui, Seção Judiciária da Paraíba na capital, na 
gestão de Dr. Rogério, ele simplesmente disseminou, acabando com os balcões, então, ali foi 
um momento, assim, muito gratificante.” 
 
Houve modificação no modelo burocrático? 
 
“Sim, eu posso dizer que sim, porque... a burocracia é necessária, nos precisamos ter um 
padrão de comportamento, um conjunto de atribuições, de atividades pra desempenhar, a 
gente tem que ter um roteiro certo, definido... só que nós não realizávamos mais esses papéis 
de forma automática, a gente não trabalhava mais no automático, a gente passou a trabalhar 
criticamente, então o tempo todo nós estávamos ali revendo as nossas práticas, eu me lembro 
até que isso forçou a criação de uma base de dados, RNC, que era registro de não-
conformidades, então , nas nossas reuniões quando a gente fazia um balanço do que  nós 
estávamos fazendo, e a gente chegava a conclusão de aquilo não era conforme com os 
princípios da administração pública, com o que a gente queria, então, ficou aquela 
necessidade de fazer aqueles registros, de trabalhar essas não-conformidades, pra poder a 
partir daí a gente consertar os erros, aprender com os erros e ir melhorando cada vez mais[..] 
até que a gente foi sofisticando aquele RNC, porque a principio parecia o que a gente conhece 
hoje no processo penal como “delação premiada”, houve naquele momento histórico, as 
pessoas ficavam angustiadas, “ puxa eu vou registrar que o meu superior hierárquico está com 
uma prática não-conforme, a juíza não está conforme porque esta com excesso de prazo no 
processo no gabinete  pra despacho”, então aquilo causou uma certa perplexidade, e nós 
fomos aperfeiçoando, dentro  do princípio da impessoalidade, pra que esses registros fossem 
feitos dando a oportunidade, até que o próprio servidor, qualquer que fosse o nível hierárquico 
dele, inclusive o juiz, que ele auto registrasse a não-conformidade, isso ai foi quebrando mais 
aqueles mitos, aquelas preocupações, aqueles receios, é...outra coisa que eu me lembro assim, 
que mudou muito também... é que a gente tinha uma visão assim muito... como é que eu 
digo...a gente pensava muito pra dentro, pensava a instituição muito pra dentro e a gente 
começou a acordar, eu, principalmente,  eu comecei a acordar, que eu tinha que pensar a 
instituição pra fora, e ai eu fui começar assim a querer saber como é que os outros órgãos 
estavam se comportando, comecei a visitar muito as páginas da internet pra ver as outras 
seções judiciárias nas outras regiões, nos outros órgãos do executivo, foi ai que eu tive um 
contato maravilhoso com o Tribunal de Contas do Estado, eu só não, vários servidores [...] 
aquela preocupação que a gente tinha com a transparência, lembra? Porque a até hoje é assim, 
se divulga uma imagem do Judiciário muito negativa, muito negativa mesmo, de ineficiência, 
de morosidade, o juiz é preguiçoso, é lerdo, não tem preocupação com o resultado e, claro que 
a divulgação desse mito prejudica muito a instituição, então a gente sentiu aquela necessidade 
de trabalhar a imagem, e eu me lembro que a gente chegou a conclusão que pra melhorar essa 
imagem a gente tinha que fazer o maior esforço para ser mais transparente e foi lá no Tribunal 
de Contas do Estado que nós encontramos uma fórmula de Gestão à Vista que nos levamos lá 
pra Justiça Federal, e aquele momento ali pra mim também foi muito marcante porque, como 
por questão de segurança o jurisdicionado ele...não era permitido o aceso ilimitado à Vara, ele 
não tinha cesso as áreas internas, onde ficava o cartório a assessoria, só ao gabinete e a área 
de atendimento, então... aquilo pra ele já não era mais relevante, porque tudo que estava 
acontecendo ali, internamente no órgão, estava demonstrado externamente no quadro de 
gestão à vista, e da forma como feita, assim com muita credibilidade, porque todas as 
informações eram retiradas do próprio sistema de acompanhamento processual, não havia 
possibilidade de se cogitar que aqueles dados estavam sendo manipulados, que a gente estava 
querendo vender uma falsa imagem, etc. Então eu achei que essa experiência, essa troca de 
experiência com outros órgãos foi muito importante.” 
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A Finalização do Programa 

5) Em sua opinião, quais os motivos que levaram a finalização do Programa?  

“Essa pergunta que você está fazendo pra mim é muito difícil de responder, porque enquanto 
eu estive na direção da subseção judiciária, como gestora da subseção judiciária, então...esse 
programa esteve implementado e enriquecido, sendo alvo de auditorias internas, externas, 
quer dizer, como a gente costuma falar, assim, na intimidade, “a  roda estava moendo”, os 
processos todos sendo rodados, quando eu pedi remoção, em face da vacância aqui da 3ª vara 
[...] isso ainda estava acontecendo, e eu sei que depois, pelo menos formalmente, esse projeto 
foi abandonado, não houve interessa da gestão que me sucedeu e, da gestão do Tribunal, 
porque eu não posso dizer ,não é nem conveniente falar em culpas, mas, eu não posso dizer 
que a responsabilidade é exclusiva do meu colega que me sucedeu na Subdireção do Foro, 
porque nós temos uma limitação ate onde nós podemos ir, é claro que com criatividade, com 
vontade a gente consegue fazer muita coisa, como nós fizemos, mas que muitas vezes quando 
a alta direção, no caso, o Tribunal Regional Federal esta sinalizando num caminho e de 
repente se muda o foco, e ai eu falo francamente, assim como estou falando com você aqui, eu 
já falei pra um desembargador, essa falta de continuidade nessas políticas públicas isso é 
muito grave, essa alternância na presidência da Corte, na composição dos Conselhos de 
Administração, sem respeitar iniciativas que são válidas para o crescimento da instituição, 
elas são muito prejudiciais, para não usar uma palavra mais contundente, e foi o que 
aconteceu, então o Tribunal num dado momento histórico acenou que havia esse 
compromisso, com a sociedade, com a instituição de profissionalizar o serviço Judiciário e pra 
isso, agregando essas técnicas todas, ISO, 5S, [..]Seis Sigma [...] várias ferramentas que 
estavam realmente surtindo resultados e que não era razoável que se abandonasse, porque se 
estava agregando melhorias consideráveis, porque melhorar é natural, o ser humano sempre 
acaba melhorando, a tendência com o viver é você melhorar, evoluir, e não involuir, então, é 
claro que essa evolução continua acontecendo, mas poderia acontecer de forma muito mais 
controlada e muito mais eficiente, porque o que é que eu vejo agora, iniciativas isoladas de 
alguns juízes, mas não uma iniciativa, um compromisso institucional de procurar esses 
resultados de uma forma mais concreta e com mais compromisso da instituição como um 
todo.  
Também informalmente, ouvi de meu colega que me sucedeu, que a visão que ele tinha é 
que...eu não sei se eu vou ser fiel ao pensamento dele, mas foi a percepção que eu tive com a 
conversa... que eu tive com ele em Brasília, coincidentemente a 3ª vara, onde eu já estava 
como titular, e a 4ª vara, onde ele já estava como titular, tiveram um excelente desempenho 
em termos de política de conciliação naqueles casos envolvendo o sistema financeiro que são 
gerenciados pela Caixa Econômica Federal, então a instituição nos convidou para participar 
de um seminário lá em Brasília, onde se discutiria esse modelo como uma forma eficiente de 
composição dos litígios, então, lá, nos encontramos, e ele, numa conversa informal então 
surgiu o assunto e ele me disse o seguinte: que ele não acreditava nesse modelo e que ele 
conseguiu num prazo muito interessante, obter resultados tão ou mais eficientes do que o 
modelo, que na visão dele era muito burocrático, daria. Então, que...a visão dele é que não 
haveria essa necessidade incorporação desses programas, desses modelos gerenciais, da 
importação desses modelos, porque para um juiz habilidoso, um juiz, assim, com aptidão para 
administrar, ele conseguiria resultados iguais ou melhores, então quando ele me falou isso, eu 
fiquei muito impactada na hora, porque eu tenho conhecimento, a estatística comprova isso, 
que houve uma redução de estoque na 4ª vara, de quatro mil e poucos processos para mil e 
quinhentos, num prazo em torno de três anos, não é? Por ai...não sei se eram quatro mil, talvez 
um pouco mais, mas que houve essa redução rigorosa nesse estoque, e como eu disse, eu 
fiquei impactada ali na hora, mais a conversa não evoluiu, não só por aquilo ter me feito 
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refletir muito, eu não respondi na hora, e ai nós ficamos no evento, quando eu voltei pro hotel, 
ai eu fui digerir essa informação e ai eu fui digerir a informação, com base, porque aqui na 3ª 
vara, desde que nós chegamos trazendo esse modelo pra cá, pra nós avaliarmos se nós 
estávamos indo bem, nós estávamos sempre nos comparando com as outras varas e claro que 
foi inevitável nós compararmos os resultados da 3ª vara e da 4ª vara, eu me lembro que nessa 
comparação, eu procurei informações sobre como aqueles resultados tinham sido alcançados 
porque realmente foram resultados muito bons, excelentes, e claro que ao tem o componente 
do mérito do colega, mas eu cheguei a conclusão e foi o que eu disse a ele no dia seguinte, 
que eu respeitava muito a opinião dele, mas que a prática por ele desenvolvida como gestor da 
vara e que levou aqueles resultados magníficos, não foi fruto de ação intuitiva, de habilidade 
intuitiva dele, o que eu percebi foi que ele incorporou, ele manteve já aquela política que 
existia na vara, aquela visão que existia na vara, todos os objetivos e metas, só que de forma 
informal, ou seja, sem alimentação documental do sistema, mas ele continuou as mesmas 
práticas e é claro que, aliado esse fator a própria habilidade dele como gestor, e eu ainda disse 
a ele no dia seguinte: “olhe, não foi... seu sucesso não se deve ao abandono do sistema, se 
deve ao fato de você manter o sistema, de ter mantido a profissionalização do sistema e 
porque você foi melhor gestor do que eu”, então, isso pra mim foi muito emblemático no 
sentido de que vale a pena perseverar nesse modelo e é por isso que aqui nós continuamos 
firmes e fortes e, é interessante que o modelo ele é tão... tão racional que ele convence até 
quem nunca teve nenhum contato com essas ferramentas de gestão. Me lembre que nós não 
tivemos, assim, ruído, não tivemos grandes crises a administrar aqui quando nós trouxemos 
esse modelo de gestão, muito pelo contrário, eu vejo, assim, um arrebatamento, um 
comprometimento de todo mundo com a continuidade do programa e com a transparência, 
com a demonstração de que está atendendo aos objetivos, repensando metas, se esforçando 
pra superar, então, eu acredito muito.” 
 
 

6) Quais são suas impressões em relação à importação de programas, como o da 
qualidade, para a administração do judiciário brasileiro? 

“Eu não sou especialista, não estudo cientificamente essa matéria, mas, é claro que na minha 
vivência dentro desta proposta, eu ouvi muitas críticas a importação desse modelo para a 
administração pública, mas me pareceram argumentos fracos, fracos...porque a despeito de 
nós não lidarmos com aquela matriz da administração privada, que é  resultados em prol de 
lucros, de conquistas de clientes e tudo o mais, ou seja, a matriz deles é o lucro e o nosso não 
é, a nossa matriz é a prestação do serviço público enquanto poder-dever do Estado, mas 
tirando isso é tudo igual, o Estado ele não se sustenta mais por ser Estado, ou seja, por estar 
legalmente investido desse poder, constitucionalmente investido desse poder, o Estado não se 
justifica mais pelo só fato de ser Estado, isso nós vemos bem na mídia, quando se fala em 
crise, crise, crise...porque que se fala tanto em crise? Porque já é uma visão da sociedade do 
próprio Estado que ele só se legitima, e ai essa crise não é de legalidade nem de 
constitucionalidade, é de legitimidade, quando ele realmente está cumprindo com a missão 
dele, que é bem servir, que é de distribuir um serviço público, garantir que as políticas sejam 
eficientes, que haja a proteção da cidadania, que haja a implementação de programas que 
visem incrementar essa situação de dignidade da pessoa, então...eu vejo assim 
que...profissionalizar o serviço público não é uma questão de opção não, é de necessidade, é 
de necessidade...porque essa visão de Estado mínimo, por mais mínimo que seja, há tarefas, 
há atribuições, há competências que são indelegáveis e ai o Estado precisa ser eficiente, 
porque vejo que, mesmo que você queria ser renitente, não acreditar na necessidade de 
incorporar essa visão, a história é implacável, dizem que “o bonde da história sai e não espera 
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ninguém” e eu vejo o seguinte, o Brasil, como todo Estado soberano, para ser auto 
sustentável, ele tem que ter um modelo que guarde uma certa correspondência ou que 
encontre empatia nos outros ordenamentos jurídicos, assim...em termos de parceria, parceira 
política, parceria econômica, então se ele quer se desenvolver enquanto Nação, ou seja, se ele 
quer ter parcerias, se ele quer atrair capital estrangeiro, se ele quer ser considerado um país 
sério, eficiente, etc., ele tem que ser isso tudo, e como é que ele pode se sustentar como 
Estado apenas se firmando na muleta de que ele é um Estado constituído porque esta lá a sua 
estrutura definida e consolidada na norma fundamental e só. Toda hora nós vemos ai na 
televisão, jornais, a evasão de capitais, porque o Judiciário é moroso, porque os empresários 
temem em trazer suas empresas, suas filiais pra cá, já que o Estado não acena de uma forma 
muito clara com as questões tributárias, etc, por que... porque os processos têm hora pra 
nascer e não tem hora pra morrer, e você pode ampliar essas perplexidades ai das empresas 
transnacionais dos Estados estrangeiros para todas as áreas, então, eu, mesmo sem um 
conhecimento mais profundo sobre essa matéria, mas, como eu estou muito... eu me sinto, 
assim, muito dentro do meu tempo, eu posso dizer que, vendo o meu tempo e pensando o meu 
tempo, eu não chego a conclusão outra, que não a necessidade realmente dessa 
profissionalização do Estado.” 

 



 

 

136 

 

APÊNDICE C - Entrevista Representante da Direção 1 
 

 
 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA GRAVADA: 
 
 
Quanto tempo você trabalha na Justiça Federal ? 
“10 anos, vai fazer agora em julho.” 
E na Subseção Judiciária de Campina Grande ? 
“6 anos” 
Quais eram as suas funções em Campina? 
“Eu trabalhei inicialmente no cartório 4 vara, depois Supervisora dos Procedimentos Cíveis, 
durante dois anos, depois fui convocada para participar do Núcleo de Gestão da Qualidade, a 
princípio sem nenhuma função, apenas como colaboradora, depois fui colocada lá 
definitivamente, não voltei mais para o cartório. Participei da implementação do sistema, após 
a saída da RD anterior.” 
 
 

• DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Inicio da importação do Programa 
 
1) Qual a sua visão sobre as influências externas e internas que levaram a SJPB a 
implantar o Programa da Qualidade?  
“A princípio achei que o trf5 queria implementar um Sistema de Qualidade... tendo por base 
outras seções judiciárias... como o do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e queria 
implantar na 5ª região também e teve uma nova gestão nessa época no tribunal e fizeram um 
plano de...[...] planejamento estratégico, e nesse período dentro do planejamento estratégico 
tinha a implementação da certificação, só que na nossa... nosso trabalho essa implementação 
da certificação foi muito antes do que deveria ter sido, dentro do cronograma do planejamento 
estratégico...eu não sei porque, eu acho que queriam que criasse uma base de... exemplo, 
modelo, e como a subseção se empenhou e a Dra. Cristina tinha um empenho muito grande 
em relação a qualidade, queria melhorar os procedimentos, queria que tivesse mais agilidade, 
coisa e tal, e ela é muito engajada, nesse aspecto, ela tomou pra si a responsabilidade; 
claramente, assim... como foi que chegou a certificação ISO:9001... foi bem como... uma 
questão da gente tá mais desenvolvido em relação ao planejamento estratégico, tinha sido 
feito vários passos, 5 S, reciclagem, e, então, foi pega aquela seção, que era a nossa no caso, 
que estava mais... avançando mais e com mais tranqüilidade, mesmo porque era uma subseção 
pequena, a quantidade de pessoas era menor, tudo lá era mais simples, né? convocar as 
pessoas...então eu acho que a gente desenvolveu bem o planejamento estratégico.” 
 

2) Quais eram os fins visados com o Programa, quais os objetivos?  

“No geral, em relação ao Tribunal, era visando otimizar os procedimentos e agilizar o 
andamento dos processos, chegar ao fim, a entrega da jurisdição mais rápido. Mas, você quer 
a minha opinião? eu acho assim que... pra otimizar... praticamente o judiciário, não é só com a 
implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, porque... porque os processos 
trabalham com a legislação e a legislação tem seus prazos, seus longos períodos, tem um 
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trâmite próprio, se você não muda a legislação, por mais que os procedimentos sejam 
perfeitos é difícil você ter uma diminuição muito drástica, como eles queriam,  do tempo  do 
processo em tramitação[...] mas assim, o objetivo maior do tribunal era otimizar os 
procedimentos. 
Nós... eu, como visão de servidor e ao mesmo tempo de Representante de Núcleo da 
Qualidade, nós queríamos mesmo era diminuir o desperdício,  o retrabalho, era muito visível 
o retrabalho, é...qualificar melhor certas pessoas, certos servidores, dá um certa instrução, 
uma direção em relação as metas, porque trabalhava-se muito sem saber aonde queria chegar, 
então você entrava no cartório e dizia assim...o que é que eu vou fazer ? vai fazendo ai onde 
der...nós criamos essa mentalidade de metas, acho que era isso o objetivo maior, dos juízes 
que eram os gestores da qualidade  e... queria que a gente tivesse também essa visão de metas, 
de indicadores para poder medir o trabalho de cada servidor, porque não era medido, a não ser 
com aquela...aquela  avaliação que o tribunal faz de ano em ano, mas que não era uma analise 
bem feita em relação ao que  você faz todo dia, então acho que queria mais isso, uma visão 
mais...como é que eu vou dizer...mais de empresa privada dentro do serviço publico, em 
relação as metas, em relação a produção, em relação a cumprimento de tarefas, é... pra evitar 
o desperdício,  pra evitar o retrabalho e as pessoas se interarem mais em relação aos  objetivo 
do Judiciário mesmo.” 
 

O Desdobramento do Programa 

3) Como foi pensada a implementação do Programa dentro da SJPB?  

“A principio o tribunal nos forneceu um consultor, consultor este que era externo, veio de 
uma empresa privada e veio dar uma consultoria e junto com esse consultor veio um servidor 
da justiça pra participar junto com ele dessa implantação, foi...foi, como diz assim, proposto a 
seção judiciária se queria obter essa certificação, se queria implementar um Sistema de Gestão 
da Qualidade, por sua vez aceitamos, então esse consultor veio, ensinou algumas pessoas a 
serem disseminadores, ensinou como era um Sistema de Gestão da Qualidade, cada passo 
para se chegar a uma certificação e a gente foi galgando aos poucos, muito precariamente, 
porque nem todas as pessoas que participaram tinham a visão administrativa, tinha mais a 
visão judiciária, foi muito difícil criar um Manual da Qualidade, foi muito difícil entender o 
que era a principio, foi muito difícil entender o que era um Procedimento de Sistema, foi 
difícil entender o que era uma Instrução de Trabalho, como aquela instrução de trabalho 
deveria ser feita, tudo foi muito difícil, para quem tava aprendendo, e a gente foi, assim... 
como a consultoria era dada de tempos em tempos era difícil tirar duvidas, a gente foi tirando 
as duvidas entre a gente mesmo, lendo, vendo alguns livros, compramos alguns livros, outros 
e fomos apanhando e... não teve assim, como...como uma... um prazo longo pra você se 
adaptar ao sistema, a você trabalhar o sistema de uma forma mais elaborada, um planejamento 
anterior muito grande não houve, a gente já começou trabalhando, a questão é essa.” 

 

4) Como foi afetado o modelo organizacional vigente com a implantação do 
Programa?  
“Ah...o modelo de gestão... afetou completamente, foi como se tivesse dado um choque entre 
dois caminhões, quem sofreu foi a grama... já dizia os indianos lá com os elefantes...era muito 
diferente do que gente vivia, eu digo a gente como servidor, era uma coisa totalmente 
diferente, foi colocado pros servidores e todo mundo tinha a visão: não vai dar certo... Eu 
acho porque não teve essa prévia de educação com um período muito grande, assim... é como 
você ir pro pré-escolar, depois pra primeira série, segunda... a gente já entrou no ginásio pra 
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ter que fazer vestibular... eu vejo assim, então, todo mudo foi pego de surpresa, de repente a 
gente tava fazendo o 5S que era uma coisa simples, aprendendo, engatinhando, daqui a pouco 
a gente tava trabalhando com... Procedimentos de Sistemas e Instruções de Trabalho, de 
repente, em questão de meses, eu nem aprendi a andar direito e já estou correndo 
desesperadamente, foi um choque nesse sentido também, foi um choque quando foi 
implementado, porque pra você colocar na cabeça de uma pessoa que faz uma coisa há muito 
tempo, do mesmo jeito, que é melhor ela fazer de outro jeito, porque ela vai economizar 
tempo, porque ela vai economizar papel, porque ela vai economizar o tempo de espera do 
processo...que ela vai chegar a uma finalidade com mais facilidade, que o trabalho vai ficar 
mais limpo, difícil você colocar isso na cabeça de um servidor antigo.” 
 

Em termos de organização, de  hierarquia houve alguma influencia? 

“Houve, como no judiciário existe o escalonamento, tem o juiz, tem o diretor e temos nós, e a 
gente faz o que mandam, então, assim, quando o sistema entrou, não foi assim você quer, 
vocês preferem...não, vocês vão fazer e vai ser assim, porque... porque a gente acha, os juízes, 
que é melhor pra você, a gente não questiona, a gente vai e faz, por isso teve essa 
dificuldade...” 
 

Então, houve ou não houve modificação no modelo burocrático? 
 
“Não, não, o modelo de gestão em relação a escalonamento, não, não mudou. 
Eu senti muita, muita... mudança nas questões das reuniões, da analise critica que era feita em 
relação aos resultados, do servidor comum poder falar diretamente com a direção, todos os 
meses, uma coisa seqüenciada, analisada, cobrada no outro mês, isso não existia, não existia 
nem conversa...entendeu? então, essas reuniões de analise de dados que havia foi uma 
mudança muito boa, isso não quer dizer que o diretor deixou de mandar, ele não deixou de 
mandar, só que, mesmo mandando, a gente se reunia para analisar o que tava... não é que 
estava errado, mas o que estava mais difícil de se manter, porque que os dados não estavam 
sendo atingidos... os indicadores não estavam sendo atingido em certos setores, teve essa 
mudança que eu senti. Uma mudança maior [...] a analise critica, que eram os juízes se 
analisando também, que na analise critica junta o RD, com o gestor e com os outros juízes e 
você coloca na mesa o que as pessoas estão dizendo, os resultados das pesquisas e o juiz tá lá 
vendo isso e tem que tomar uma providencia, já que ele aceitou esse Sistema de Gestão da 
Qualidade, ele se colocou na posição de que ele tem, de indiretamente, que ser analisado, não 
diretamente, porque quem analisa o juiz não é o sistema de gestão da qualidade, o difícil era a 
gente entender isso.” 

 

A Finalização do Programa 

5) Em sua opinião, quais os motivos que levaram a finalização do Programa?  

“A principio, antes de mais nada, foi essa história de você querer chegar no segundo grau sem 
passar pelas series básicas, tudo tinha que ser começado com calma, o período mínimo pra 
você implementar um sistema de gestão seria uns quatro anos, tinha que seguir todos aqueles 
passos, que o sistema exige e não tivemos esse tempo pra nos adaptar a um novo Sistema de 
Gestão, eu acho que foi muito, muito imposição, por conta do tempo, a gente tinha um prazo, 
e por conta disso eu acho que foi uma falha, até quem estuda administração entende que 
deveria ter esse prazo anterior, foi muito rápido; então, quando a coisa vem muito de cima pra 
baixo, tende a não dar muito certo, as pessoas se cansam, entendeu? fica um stress, você não 
entende porque está sendo analisado constantemente, por mais que as pessoas que estejam no 
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NQ, aquelas pessoas que estão controlando lá,  pra que o sistema ande de uma forma boa, 
tente, é...ensinar essas pessoas o porquê, não é uma coisa que se aprende do dia para noite, 
não é uma coisa que é embutida, ela é incutida, ela tem que ser aprendida mesmo e a pessoa 
tem que gostar e achar que serve pra ela, porque se achar que não serve...” 
 

 

6) Quais são suas impressões em relação à importação de programas, como o da 
qualidade, para a administração do judiciário brasileiro? 

“Ah...eu acho que tudo que beneficia uma administração, tudo que vier pra beneficiar, pode 
ser estrangeiro... se deu certo, agora, esse modelo deve ser reavaliado pra ver se cabe dentro 
do judiciário, é como eu disse, a gente segue leis, então a gente não pode colocar um 
programa, um sistema dentro do Judiciário que seja em desacordo com a lei, em primeiro 
lugar, então, assim, você pode implementar do SGQ, acho que muitas coisas podem ser 
implementadas no Judiciário, bastante! Sistema de metas, sabe, essa organização, as analises 
criticas, as análises de dados, os indicadores de desempenho, porque não? Tudo é valido, 
agora, você não pode é analisar o que o juiz diz no processo [...] então o que vem do sistema 
pode ser implementado, mas não o sistema como um todo, eu tô falando do sistema da 
qualidade, outros...outros programas da qualidade, algumas coisas podem ser bem 
implementadas e bem eficazes até, porque nós temos parte administrativa também e não só 
judiciária, e na parte administrativa da nossa seção pode ser implementada várias ferramentas 
e com eficácia, agora não um programa como um todo.” 
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APÊNDICE D- Entrevista Representante da Direção 2 
 
 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA GRAVADA: 
 
 
Quanto tempo trabalha na justiça? 
20 anos. 
No mesmo local? 
Sim 
Aonde? 
Na subseção Judiciária de Campina Grande 
 
 

• DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

 
Inicio da importação do Programa 
 
1) Qual a sua visão sobre as influências externas e internas que levaram a SJPB a 
implantar o Programa da Qualidade?  
“Desejo de prestar melhores serviços aos jurisdicionados.” 

“No começo mesmo... eu não era envolvido, depois, por desistência de um, outro, é que a 
coisa foi se modificando[..] e... que eu fui envolvido, que começou a clarear os objetivos do 
sistema, começaram a se encaixar as necessidades que eu percebia para uma melhor gerência 
do setor lá de informática... 
Depois... que eu fui completamente envolvido, então, eu comecei a perceber que há uma 
necessidade não só clara, mas berrante de um mecanismo que norteie, que gerencie,  de um 
ferramental que dê suporte a governança do judiciário. 
Como ele surgiu, a percepção do pessoal eu não sei....sei que depois na implantação e de 
posteriormente manutenção, ficou claro que é bastante possível a utilização dele, dentro do 
judiciário.” 
 

2) Quais eram os fins visados com o Programa, quais os objetivos?  

“Com certeza ele não só aprimora como exige, é...que os resultados seja constantemente 
melhores, aprimorados e tudo mais...né? 
Nortear uma instituição. 
Definir onde a instituição quer...como ela deve fazer, qual  a melhor forma. Obviamente vai 
gerar artefatos, essas histórias servem para futuros planejamentos, de uma forma geral só 
melhora.” 
 

O Desdobramento do Programa 

3) Como foi pensada a implementação do Programa dentro da SJPB? 

“Que eu saiba, houve um movimento para captar como seria esse sistema, quem poderia dar 
esse apoio, contratado um consultor externo, é...foi dado todo apoio para implementação...foi 
dado todo apoio, treinamento geral do pessoal nas diversas ferramentas, foi preparado o 
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espírito também do pessoal, foi tentado montar equipes, foi levantado todos os processos, 
foram montadas todas as documentações, foram criadas atribuições né, pra que houvesse 
pessoas adequadas pra manter o sistema e...se..houve uma vontade de fazer o sistema crescer. 
[...] varias ações foram implementadas para implantar e manter o sistema.” 
 

4) Como foi afetado o modelo organizacional vigente com a implantação do 
Programa?  
“De um modo geral, houve grandes mudanças, tanto no contexto administrativo, como a 
forma de gerenciar, por exemplo, ha uma tendência forte de tirar a hierarquização por função 
e substituir por uma...uma hierarquização por.. gerencia. Por função no funcionário público é 
comum a pessoa assumir um papel de...um status A, com certas atribuições, só que com o 
estilo administrativo convencional, e algumas vezes nem o convencional, permanece  arcaico, 
né ? enquanto que no gerencial, na matriz gerencial há uma tentativa de alocar pessoas 
capacitadas, com foco em gerenciamento, já considerando metodologias modernas de 
gerenciamento, considerando riscos, sabendo gerenciar, montar plano de negócios...não, isso 
não chegou a ser feito isso não, eu acho que...a própria administração na época não estava tão 
pronta pra essa mudança, por falta de conhecimento, como se diz, assim, a alta administração 
da Justiça Federal, não tem conhecimento gerencial, tá fora[...] houve melhora, sim, porque o 
sistema é maduro e faz com que os procedimento implantados convirjam pra um resultado, 
mas o corpo da administração também precisa que... eles assimilem novos conceitos. Mudou a 
percepção de vê como as coisas acontecem, como realmente devem ser tratadas...o sistema faz 
com que a administração mude o comportamento... pelo próprio, pela própria natureza do 
sistema.  
Há uma modificação, o pessoal tende a ouvir mais, a ver os problemas com um certo formato 
e procurar soluções sensatas, mas eu acho que deveria ter ido mais a fundo.” 
 
“Foi um movimento muito rápido, não havia ainda, o seguinte... a motivação, pra motivar 
uma pessoa, eu tenho observado que são dois fatores: a pessoa querer, gostar e ao outra é a 
necessidade que força, como foi muito rápido não houve tempo das pessoas se 
conscientizarem que havia a necessidade de implantação do sistema, que não haveria um pré-
trabalho de catequese para adequar as pessoa, alguns mecanismos que foram implantados, 
tiveram seu funcionamento de forma que deixava efeitos colaterais negativos, faltou a 
percepção de que alguns processos poderiam ser documentados, outros   processos pelo nível 
intelectual eram muitos complexos para serem documentados, e não ficou claro que o pessoal 
desse nível deveriam ter outro mecanismo de mapeamento de processo, tipo o que acontece de 
a gente precisar tomar algumas decisões e a pessoa que esta nessa posição consulta vários 
manuais, grossos e tudo mais, e não tinham mecanismos adequados pra mapear essa decisão, 
de como tomar essa decisão...” 
“A formação da equipe é outro fator critico, não houve um trabalho de formação de 
equipe.[...] Se uma instituição não tem uma equipe ou varias equipes conscientes, envolvidas, 
que compre o seu prazer, que tenham o prazer de estar naquele contexto, não tem como... seja 
o sistema qual for.  A final de contas, quem está executando são as pessoa, né? Então, não 
havia conhecimentos de mecanismos de gerência, de outros mecanismos de gerência, que são 
diversos, né ? Ninguém conhecia como estabelecer um plano de negócios, documentar, como 
mitigar riscos, como estabelecer um projeto, como gerenciar um projeto, era só o sistema 
puro, assim, sem..sem conhecimentos dos pilares, da preparação das pessoas.” 
“A alta administração que no caso aqui da justiça, são pessoas bem capacitadas mas em outra 
área, não são preparadas pra terem uma visão adequada dos problemas do dia-dia , dos 



 

 

142 

 

problemas da área administrativa, da área de gerente, a estratégia evapora, por falta de...até 
dos níveis intermediários não saberem desdobrar os problemas de cima, não saberem cobrar, 
manterem ainda no sangue a característica de satisfação do ego, não uma visão profissional 
em todos os níveis.” 

 

Finalização do Programa 

5) Em sua opinião, quais os motivos que levaram a finalização do Programa?  

“O programa foi interrompido porque há um grande deslocamento de pessoal na gerência, 
e...há um comprometimento mutuo entre eles, então, na época do programa havia um foco e o 
foco foi mudado, o foco era o anseio pra... como diz o sistema da qualidade que, não que seja 
perfeito, mas um tentativa de minimizar os erros e problemas e aprimorar os acertos, na 
mudança do pessoal da administração não havia essa preocupação na manutenção do sistema, 
na perpetuação do programa, que ele permanecesse, o foco era o aprimoramento dos serviços 
da seção, era tentar minimizar os problemas e otimizar as soluções, isso não foi mantido.” 
 

6) Quais são suas impressões em relação à importação de programas, como o da 
qualidade, para a administração do judiciário brasileiro? 
 
“A minha percepção dessa importação é positiva, é um mecanismo que funciona se for 
adequadamente preparado, até por que... o seguinte, se a pessoa está num emprego seja ele 
privado ou público, no mínimo, ela vai ter que executar as tarefas para qual ela se propôs, ela 
está recebendo um salário por determinada função, então, cabe no caso a instituição 
estabelecer, no caso uma pessoa recém chegada, estabelecer que embora seja pública, ela tem 
compromisso com a sociedade, a pessoa tem que cumprir o papel pra que ele “estudou, fez 
concurso”. Os mecanismos de gerência, de estratégia, de levantamento de metas, 
acompanhamento e indicadores e tudo o mais, é tudo da mesma natureza, só muda o produto 
final, aquela característica do produto final, mas os mecanismos de gerência se aplicam do 
mesmo jeito, agora, tem que trabalhar o operário, não é o fato de ser uma instituição pública 
que significa que a pessoa vai chegar lá pra fazer o que quer, só esperar... “a partir de agora eu 
vou esperar pra me aposentar pra ficar ganhando o meu dinheiro, porque agora eu estou 
seguro” Não, ela tem um papel a cumprir, mas vem... ela tá chegando de um outro contexto, 
ela não tinha uma educação, pelo menos aqui no Brasil, por onde eu ando, não vejo nenhuma 
família, nenhum pai de família, preocupado em educar o filho pra perceber a frente, pra 
assumir a responsabilidade de que, se eu estou falhando em um ponto, eu tenho que corrigir, 
eu tenho que repensar, ai chega numa função publica, que já tem a fama “ de que é bom vai 
ganhar dinheiro, e no final de semana vou pra praia, vou viajar, vou fazer o “beabá” lá e 
ninguém vai me botar pra fora”, que tem que mudar, né? Isso é incompatível com o sistema, o 
sistema está correto, deve ser implantado, agora, tem que haver um trabalho de quem está 
chegando, pra mudar a cultura, e até de quem esta lá dentro, que está aprendendo o sistema, 
ou que já sabe o sistema, de saber ponderar, assim, tem que determinar metas avançadas, mas 
não impossíveis, e nem tão frouxas, se não houver um impacto nem que “pequenininho” o 
sistema não adianta. E é isso, a impressão que eu tenho é essa, dá pra ir.” 
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ANEXO A – Plano de Gestão da Qualidade da Justiça Federal da 5ª Região 
– Simplificado 

 

 

 
 

PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
(2002 – 2006) 

 
 
Ø Apresentação 
 

“’E com satisfação que o Escritório da Qualidade vem apresentar o PLANO 
DE GESTÃO do PROGRAMA DE QUALIDADE da Justiça Federal da 5ª Região, fruto 
da dedicação de magistrados e servidores do Tribunal Regional Federal e das Seções 
Judiciárias da Região, que, inconformados com o descrédito da instituição e conscientes 
da necessidade de repensar o modelo vigente, buscaram meios de alcançar a tão 
almejada qualidade, não se contentando com as desculpas de sempre”. (Élio Wanderley 
- Juiz Federal e Coordenador do Escritório da Qualidade) 
 
 
Ø Missão, Visão e Valores da Justiça Federal da 5ª Região 
 
O que é Missão? 
 

Missão é a finalidade da existência de uma organização. O que faz uma 
instituição, porque faz e a quem se destinam seus produtos e serviços. 

 
Ø Nossa Missão: 
 

“Julgar as questões de interesse federal com eficiência, eficácia e rapidez, 
conduzindo à paz social no âmbito dos Estados da 5ª Região”. 

 
 
O que é Visão? 
 

Visão é o sonho da organização. É aquilo que se espera ser num determinado 
tempo e espaço. Deve ser inspiradora, clara e concisa, de modo que todos sintam-na. 
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Ø Nossa Visão: 
 

“Conquistar’, até 2006, o reconhecimento da sociedade pela efetividade, rapidez 
e transparência dos seus serviços jurisdicionais”. 
 
 
O que são valores? 
 

Valores representam os princípios éticos que norteiam todas as ações dessa 
mesma organização. Compõem-se de regras morais que simbolizam os atos de seus 
fundadores, administradores e colaboradores em geral. Devem ser vivenciados 
verdadeiramente por todos, a partir dos exemplos de liderança. 

 
Ø Nossos Valores 
 

• Comprometimento ético; 
• Igualdade de tratamento aos jurisdicionados; 
• Justiça e paz social; 
• Transparências nas ações; 
• Compromisso com o serviço público; 
• Envolvimento com a missão da instituição; 
• Valorização dos integrantes da instituição. 

 
 
Ø Estratégias do Planejamento na Justiça Federal da 5ª Região 
 
ESTRATÉGIA 1: Implementar A Justiça De Resultados 
ESTRATÉGIA 2: Promover A Articulação Institucional E Desenvolver A Imagem Da 
Instituição 
ESTRATÉGIA 3: Desenvolver A Gestão Avançada De Pessoas 
ESTRATÉGIA 4: Desenvolver A Excelência Na Gestão 
ESTRATÉGIA 5: Desenvolver A Gestão De Processos E Melhorar A Infra-Estrutura 
 
 
Explicando Estratégia por Estratégia... 
 
 
1) ESTRATÉGIA 1: Implementar A Justiça De Resultados 

 
ü Censo  judiciário:  Levantamento de todo o acervo processual da Justiça 
Federal – 5ª Região, estratificado por tipo, por tempo, por região, por 
jurisdicionado.  
 
ü Padrão de excelência no atendimento ao cidadão: Série de procedimentos que 
possibilitarão uma prestação jurisdicional com foco no cidadão. O primeiro 
passo é uma pesquisa de satisfação dos clientes-usuários. 
 
ü Controle da produtividade: Ações voltadas para agilizar a tramitação dos 
processos, evitando a morosidade. Indicando prazos ideais, a relação entre 
funcionários e processos, a publicação de informativos ao público. Uma das 
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ações prioritárias para controlar a produtividade é a uniformização das rotinas 
e despachos da atividade-fim. 
 
ü Implantação do serviço de ouvidoria: A ouvidoria é um dos recursos mais 
modernos para estruturar uma organização junto aos seus clientes. No caso da 
Justiça, a escolha de um ouvidor-geral no Tribunal e um ouvidor-auxiliar em 
cada Seção possibilitará o acesso da população ao magistrado de maneira mais 
eficaz. 
 
ü Processo digital: Compõe-se de um conjunto de ações voltadas para a 
utilização dos modernos recursos da tecnologia da informação.  
 
ü Atitude de resultados: Este projeto consiste em promover a consciência na 
instituição da necessidade de direcionar todos os esforços para uma prestação 
jurisdicional efetiva e célere.  
 
ü Ações previdenciárias: Para diminuir o elevado número de processos 
tramitando nas varas, uma força-tarefa atuará na prolatação das sentenças e 
cumprimento das execuções, pois os usuários deste tipo de ação são, em geral, 
menos favorecidos e têm dificuldade de acesso à Justiça Federal. 
 
ü Juizados especiais: Projeto estratégico destinado a implantar os juizados 
especiais e tentar corrigir os equívocos de concepção, que não considerou a 
infra-estrutura requerida pelos novos juizados. 

 
 
 
ESTRATÉGIA 2: Promover A Articulação Institucional E Desenvolver A Imagem Da 
Instituição 
 

ü Imagem da Justiça Federal 5ª Região: Consiste na estruturação de ações 
voltadas para levar a imagem da Justiça Federal ao público externo. O prêmio 
“Destaque do Ano” trará visibilidade à Justiça Federal e premiará 
personalidades que tenham se destacado no campo da Justiça. As regras de 
premiação deverão ser estabelecidas por ato normativo. 
 
ü Reforma do Poder Judiciário: Este projeto visa acompanhar todas as ações de 
reforma do Poder Judiciário junto aos parlamentares federais e estaduais. 
 
ü Relacionamento com órgãos e entidades: Eventos, encontros, seminários e 
outras formas de interação institucional com o objetivo de aproximar a Justiça 
Federal das organizações com as quais mantém relação.  
 
ü Atos normativos de outros poderes: Acompanhamento dos atos normativos do 
Poder Executivo e Poder Legislativo que tenham relação com a Justiça Federal. 
 
ü Democratização da informação para a Sociedade: Série de ações voltadas para 
disponibilizar canais de acesso à Sociedade, por Internet, folders, painéis, etc. 
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ü Articulação para sustentabilidade econômico-financeira: Preparação de base 
científica para o orçamento da organização com o intuito de sensibilizar 
parlamentares para evitar cortes e contingenciamentos.  

 
 
ESTRATÉGIA 3: Desenvolver a Gestão Avançada de Pessoas 
 

ü Capacitação e desenvolvimento de pessoas: Este projeto objetiva direcionar o 
treinamento dos integrantes da organização para as estratégias básicas. 

 
ü Avaliação de desempenho e sistema de conseqüências: Uma característica 
básica das boas organizações é avaliar o desempenho dos integrantes e reconhecer 
a excelência e o destaque. 
 
ü Valorização das pessoas:  Este projeto engloba ações diversas para a retenção 
dos talentos, medindo o clima organizacional, criando programa de saúde, cultura 
e esportes, culminando com o programa de sugestões e premiação de criatividade. 
 
ü Sistemas de trabalho: Este projeto evidencia a preocupação com as pessoas, a 
força de trabalho, magistrados, servidores, contratados e estagiários e condensam 
a adequação de pessoal, uma pesquisa salarial, o acompanhamento do plano de 
cargos, etc. 

 
 
 
 
Estratégia 4: Desenvolver a Excelência na Gestão 
 

ü Disseminação e estruturação do planejamento estratégico: Consiste na 
multiplicação dos conceitos do planejamento estratégico na organização. 
 
ü Desdobramento do planejamento estratégico: Cada Seção e cada unidade 
gerencial da Justiça Federal deverá conceber o seu plano de gestão, com metas, 
cronogramas, indicadores, em sintonia com o planejamento estratégico global da 
organização. 

 
ü Sistema de análise crítica do planejamento estratégico: Consiste numa série 
de fóruns internos para avaliar o progresso das ações do plano de gestão. 

 
ü Critérios de excelência da gestão: Este projeto consiste na auto-avaliação 
gerencial das unidades organizacionais e na formulação do relatório da gestão 
geral de toda a 5ª Região. 

 
ü Reestruturação organizacional: Ações para tornar a estrutura organizacional 
mais ágil, mais leve e sintonizada com os modelos contemporâneos de gestão. 

 
ü Programa de referenciais comparativos: Este projeto, conhecido como 
benchmarking, é relativo a uma série de atividades destinadas a conhecer as 
melhores práticas de gestão realizadas em organizações públicas e privadas. 
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ESTRATÉGIA 5: Desenvolver a Gestão de Processos e melhorar a infra-estrutura 
 

ü Uniformização de rotinas: A base dos programas de certificação é a 
padronização, ou a uniformização das rotinas. 
 
ü Sistemas de informática: Estruturar a rede interna, avaliar os sistemas 
existentes, desenvolver ou adquirir novas soluções são exemplos das ações deste 
projeto. 

 
ü Organização dos espaços físicos: O objetivo é um espaço físico planejado e 
funcional para todas as áreas da 5ª Região. 

 
ü Programa 5S: Este programa prepara as pessoas para uma mudança 
organizacional, buscando a qualidade. 

 
ü Racionalização dos custos: O projeto consiste  na estratificação de todos os 
custos e receitas orçamentárias, além da utilização de novas técnicas de comprar 
de materiais e serviços, sem ignorar a legislação vigente. 

 
ü Plano de aquisição, manutenção e alienação de equipamentos: Todos os 
equipamentos, prédios, materiais e serviços deverão ter sua existência calculada 
quanto a aquisição, manutenção e alienação. 

 
ü Certificação ISO 9002: Após o período de implantação de uma nova cultura 
organizacional, algumas unidades podem estar preparadas para uma certificação 
internacional de gestão e sistema de qualidade. 

 
ü Sistema de comunicação: Este projeto tenciona estruturar um sistema de 
informações capaz de permitir a interação de todos os integrantes da Justiça 
Federal. 

 
 
 

 


