
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA PARA 
O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  

   
 

 
  
  

Onaldo Mangueira de Melo 
 
 
 
 
  
  
 

CAPACITAÇÃO CONTINUADA: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DO SERVIDOR 
SOBRE O PROCESSO DE APERFEIÇOAMENTO NO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 5ª REGIÃO. 
  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  
  

Recife-PE 
2009 



 1

 
Onaldo Mangueira de Melo 

 
 
 
 
 
  

CAPACITAÇÃO CONTINUADA: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DO 
SERVIDOR SOBRE O PROCESSO DE APERFEIÇOAMENTO NO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. 

  
 
 

Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional 
em Gestão Pública da Universidade Federal de 
Pernambuco, em 14 de julho de 2009, como parte 
dos requisitos para obtenção do Título de Mestre 
em Gestão Pública. 

  
 
 

Orientador: Professor Doutor Ernani Rodrigues de 
Carvalho Neto. 

 

 
 
 
 

Recife/ 2009 
 



 2

 
 

 

 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deus nos fez perfeitos e não escolhe os 

capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou 

não fazer algo só depende de nossa vontade e 

perseverança. 

Albert Einstein 
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Aos meus pais (in memorian), esposa e filhas. 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve por finalidade analisar a percepção dos servidores sobre o 

processo de capacitação existente no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e 

identificar quais iniciativas podem ser implementadas para o aperfeiçoamento dos 

servidores. Para subsidiar este estudo foram selecionadas e sistematizadas 

reflexões de autores que tratam do tema capacitação profissional e de temáticas 

correlatas como burocracia, reforma da administração pública brasileira, reforma 

gerencial, nova administração pública e gestão de pessoas. Assim, foram 

sistematizadas as contribuições de Sigmar Malvezzi, Max Weber, Bresser Pereira, 

Ana Paula Paes de Paula e Idalberto Chiavenato, respectivamente. Foi realizada 

uma coleta de dados através de questionários estruturados, referentes à 

capacitação no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com 80 servidores da 

Unidade, sendo 27 ocupantes de cargos de nível superior e 53 ocupantes de cargos 

de nível médio, lotados nos Gabinetes e nas áreas judiciárias e administrativas da 

Instituição. A dissertação procurou correlacionar e dimensionar as contribuições dos 

autores, situando especificidades, lacunas, o não compreendido e diagnosticou-se 

que é preciso entender o processo de capacitação profissional na atualidade, 

influenciado pelas mudanças na administração pública, ocorridas a partir da reforma 

gerencial do Estado brasileiro. Com este estudo, buscou-se evidenciar diretrizes que 

permitam caminhar na busca de respostas para o entendimento do processo de 

capacitação diante da valorização das habilidades e competências inerentes aos 

servidores do Órgão. Com base nesta percepção, foram formuladas propostas de 

melhoria no processo de treinamento e desenvolvimento no TRF5, apontando 

recomendações que podem contribuir para o processo de capacitação continuada 

dos seus servidores. 

 
Palavras-Chaves: Administração Pública, Capacitação Profissional, Tribunal 
Regional Federal.   
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ABSTRACT 
 

 
This research was purpose to analyse the perception of servers about the process of 

training that exist in the Tribunal Regional Federal da 5ª Região and identify which  

initiatives can be implemented for the improvement  of the servers. To subsidize this 

study was selected and systematized authors reflections about professional training 

and correlated thematic as bureaucracy, reform the brasilian public administration, 

management reform, new public administration and managing people. The 

contributions of Sigmar Malvezzi, Max Weber, Bresser Pereira, Ana Paula Paes de 

Paula and Idalberto Chiavenato, respectively, was systematized. A collection of data 

was realized through structured questionnaires, concerns for training in the Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, with 80 servers of the Unit, being 27 occupants of 

higher level position e 53 occupants of average level position, working in Gabinetes 

and judicial and administrative areas in the Institution. The dissertation attempted to 

correlate and to dimension the contributions of the autors, showing specificity, gaps, 

the not understood and diagnosed that it is necessary understand in the process of 

professional training in present, influenced by changes in public administration, 

occurred from management reform of brasilian State. With this study, attempted to 

evidence guidelines to permit get answers to understand the training process against 

the skills recovery and skills inherent to the servers oh the Unit. Base in this 

perception, proposal to improvement in training process and development in TRF5 

were formulated, pointing recommendations that can contribute to process of 

continued training their servers. 

 

Keys-Words: Public Administration, Professional Training, Tribunal Regional Federal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 16 

Pergunta de Pesquisa ............................................................................................. 19 
Objetivo Geral .......................................................................................................... 19 
Objetivos Específicos ............................................................................................. 19 
Justificativa .............................................................................................................. 20 

CAPÍTULO 1 – O SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO E O TRF 5ª REGIÃO ...... 24 

1.1 O Sistema Judiciário Brasileiro ....................................................................... 24 
1.2 A Justiça Federal no Brasil .............................................................................. 27 
1.3 A Estrutura da Justiça Federal ......................................................................... 28 
1.4 A Justiça Federal e sua função social ............................................................. 30 
1.5 Informações institucionais do TRF da 5ª Região ........................................... 33 
1.5.1 A composição do TRF da 5ª Região ............................................................. 33 
1.5.2 Quantitativo de servidores do TRF da 5ª Região ......................................... 35 
1.5.3 O TRF da 5ª Região e sua contribuição para o processo democrático ..... 35 

CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ........................................................ 38 

2.1 Cenários da Administração Pública ................................................................ 38 
2.1.1 Evolução da administração pública brasileira ............................................. 38 
2.1.2 A abordagem burocrática .............................................................................. 40 
2.1.3 A abordagem da Nova Administração Pública e a Reforma Gerencial ..... 42 
2.1.4 A abordagem das novas posturas na gestão de pessoas .......................... 46 
2.2  Capacitação profissional: um processo sistêmico ....................................... 49 
2.3 Capacitação como recurso estratégico no serviço público .......................... 52 
2.4 Gestão por competências ................................................................................. 56 
2.4.1 Classificação das competências .................................................................. 57 
2.4.1.1 Competência individual .............................................................................. 57 
2.4.1.2 Competência funcional ............................................................................... 60 
2.4.1.3 Competências organizacionais .................................................................. 61 
2.4.2 Desenvolvimento de competências .............................................................. 61 
2.4.2.1 Processo de aprendizagem ........................................................................ 62 
2.5 Treinamento ....................................................................................................... 63 
2.5.1 Conceituação .................................................................................................. 63 
2.5.2 A importância do treinamento para o desenvolvimento dos servidores .. 65 

CAPÍTULO 3 – PROCESSO DE CAPACITAÇÃO NO TRF DA 5ª REGIÃO ............ 69 

3.1 Política de recursos humanos no TRF da 5ª Região ...................................... 69 
3.2 Diagnóstico Organizacional do TRF da 5ª Região .......................................... 72 
3.3 Programa Nacional de Capacitação – PNC ..................................................... 75 
3.3.1 Concepção do Programa ............................................................................... 75 
3.3.2 Justificativa ..................................................................................................... 76 
3.3.3 Histórico .......................................................................................................... 77 
3.3.4 Diretrizes ......................................................................................................... 79 
3.3.4.1 Princípios ..................................................................................................... 79 
3.3.4.2 Missão .......................................................................................................... 80 
3.3.4.3 Objetivos ...................................................................................................... 80 
3.3.4.4 Metas ............................................................................................................ 81 



 15

3.4 Capacitação no TRF da 5ª Região .................................................................... 81 
3.4.1 Diagnóstico da Fundação Joaquim Nabuco ................................................ 81 
3.4.2 A área de treinamento e desenvolvimento do TRF da 5ª Região ............... 88 

CAPÍTULO 4 – PROCEDIMENTO METODOLÓGICO ............................................. 90 

CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS ....................................................... 94 

5.1 Análise Demográfica ......................................................................................... 93 
5.2 Análise das questões propostas ..................................................................... 96 
5.3 Análise do teste de confrontação de variáveis ............................................. 106 

CAPÍTULO 6 – CONTRIBUIÇÕES AO TRF DA 5ª REGIÃO ................................. 111 

6.1 Discussões ...................................................................................................... 111 
6.1.1 Recomendações ao TRF da 5ª Região ....................................................... 115 
6.1.2 O treinamento como instrumento de transformação ................................ 117 
6.2 Diretrizes para capacitação no TRF da 5ª Região ........................................ 121 
6.2.1 Projeto de treinamento proposto ................................................................ 123 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 129 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 133 

APÊNDICE .............................................................................................................. 145 

ANEXOS ................................................................................................................. 149 
 
 
 



 16

INTRODUÇÃO 
 
 

A Reforma do Aparelho do Estado implantada em 1995 trouxe à tona o 

conceito de Administração Pública Gerencial, que para Bresser Pereira visa a 

modernizar o Estado e tornar a máquina administrativa mais eficiente e mais voltada 

para o cidadão-cliente (PEREIRA, 1997). 

Tal Reforma expressa como um projeto que envolve várias áreas de governo 

e da sociedade brasileira e orientada para transformar a administração pública 

direciona-se para a eficiência e o atendimento pleno das pessoas da sociedade. Na 

discussão sobre o papel do Estado, a freqüência de demandas não atendidas e 

expectativas frustradas dos cidadãos brasileiros fez com que se exigissem soluções 

capazes de produzir resultados mais efetivos (PEREIRA, 1997). 

Nesse contexto, na visão de Mafra Filho (2005) urge substituir a 

administração pública formal ou burocrática por uma administração pública 

gerencial, baseada em conceitos modernos de administração e eficiência, voltada 

para o controle de resultados e descentralizada para poder chegar ao cidadão, 

beneficiando a todos indistintamente. O Estado precisa contar com uma 

administração pública moderna e capaz de responder aos anseios de uma 

sociedade baseada nas informações que permeiam o mundo quase 

instantaneamente, fruto da globalização. 

Nas palavras de Stewart (1998), o fato de a gerência de ativos intelectuais ter 

se transformado numa tarefa importante dos negócios foi devido ao conhecimento 

ter se convertido no fator mais importante da produção. Davenport (1998) menciona 

que o conhecimento é a informação mais valiosa da mente humana, porque alguém 

conferiu à informação um contexto, um significado, uma interpretação, 

acrescentando sua própria sabedoria. 

Nesse sentido, a preocupação com a gestão de Recursos Humanos - RH 

deveria passar a representar uma questão de cunho estratégico no meio 

organizacional, sobretudo nas instituições que lidam com recursos públicos, visto 

que são as pessoas que fazem a organização, tornando visíveis os resultados de 

qualquer ação positiva. 

O processo de gestão de RH, segundo Chiavenato (1999a), é composto pelos 

subsistemas interdependentes de provisão, aplicação, manutenção, 
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desenvolvimento e monitoração de RH. Entre as várias ações inerentes ao 

subsistema de desenvolvimento de RH figura o treinamento. 

O termo "treinamento" é empregado por Carvalho e Nascimento (2002), de 

forma similar aos vocábulos "aperfeiçoamento", "capacitação", "desenvolvimento" e 

"formação". Preferiu-se adotar neste trabalho o termo genérico "capacitação", 

utilizando-o no sentido de ser um processo para preparar e capacitar os 

trabalhadores a fim de melhorar a qualidade do desempenho das suas funções. 

Neste contexto, no que se refere à capacitação de pessoas nas organizações, 

muitos investimentos têm sido realizados. De acordo com uma pesquisa realizada 

por Fleury e Fleury (2000), em empresas industriais brasileiras, certificadas pelas 

normas ISO - International Standardization Organization -, foi constatado que uma 

das estratégias clássicas para o desenvolvimento de competências tem sido as 

atividades de treinamento, em que as empresas nacionais têm investido em média, 

1,12% sobre o faturamento.  

Tais atividades ocorrem sob diversas modalidades e terminologias - cursos, 

palestras, imersões, treinamentos dentro e fora da sede da empresa, educação 

continuada, programas de integração, gestão do conhecimento, universidades 

corporativas, evidenciando sempre a capacitação. Pode-se dizer que as 

organizações bem sucedidas têm se preocupado em consolidar e reciclar o 

conhecimento entre seus funcionários, preparando-os para terem condições de lidar 

com a mudança e com a inovação, no intuito de agregar valores à empresa e à 

sociedade. 

Os avanços observados nas últimas décadas têm levado as organizações a 

buscarem novas formas de gestão com o intuito de melhorar o desempenho, 

alcançar resultados e atingir a missão institucional para o pleno atendimento das 

necessidades dos clientes.  

Tal observação extraída do ambiente empresarial ao ser reaplicada na 

Administração Pública traz para esta um ganho na eficiência das suas atividades 

operacionais, realizando as tarefas de maneira mais satisfatória a um custo mais 

reduzido. 

A Constituição Federal através da Emenda Constitucional nº 19/1998, 

estabeleceu o princípio da eficiência como preceito constitucional dentre os 

princípios que regem a Administração Pública. Na visão de Celso Antonio Bandeira 

de Mello (1999, p. 21) o principio da eficiência é “o principio da boa administração”. É 
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o princípio que busca dotar a administração pública de um nível elevado de 

responsabilidade perante a sociedade.  

Dessa forma, para atender o princípio constitucional os órgãos públicos têm 

que ser eficientes e os seus servidores têm que buscar o aprimoramento para 

alcançar essa finalidade. Ressalte-se que o termo eficiência aqui empregado deve 

ser entendido no seu sentido amplo, englobando também a eficácia e a efetividade.  

Assim, as instituições públicas ampliaram a preocupação com a 

profissionalização dos seus serviços e com a valorização dos seus servidores, para 

atender à imposição legal que surgiu concomitantemente com a cobrança da 

sociedade por serviços de boa qualidade.  

A Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, inovou e trouxe a exigência do 

aprimoramento do servidor e da obrigação do órgão de promover a sua capacitação. 

Assim, a instituição deve promover essa capacitação de forma eficaz e que atenda, 

tanto o desenvolvimento do servidor nas suas respectivas carreiras, como os 

preceitos legais contidos na citada lei.  
De acordo com o Relatório de Gestão do TRF da 5ª Região referente ao 

biênio 2005-2007, em razão da necessidade de desenvolvimento dos seus 

servidores, o TRF5 deve se preocupar cada vez mais com as atividades de 

desenvolvimento profissional e pessoal de seus gestores e colaboradores baseados 

na filosofia de educação permanente, buscando o comprometimento dos servidores 

no processo de aprendizagem contínua e contribuindo para a adoção de 

comportamentos adequados à situação atual e futura (TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 5ª REGIÃO, 2007).  

Em função disto, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no seu plano 

institucional, está sendo conclamado a ter como objetivo central a implantação do 

modelo de gestão por resultados, sendo necessária a fixação de metas para cada 

Unidade da organização e para as funções, para que o gerente possa redirecionar 

os esforços de sua equipe de acordo com as metas propostas, fazendo com que os 

servidores compreendam a qualidade do serviço como sendo uma das prioridades a 

ser alcançada.  

Neste sentido, reconhece-se que esforços estão sendo empreendidos pela 

administração superior do TRF – 5ª Região, particularizando as gestões a partir do 

ano de 2000, introduzindo os planos institucionais de desenvolvimento, que contêm 

uma multiplicidade de propostas como avaliação de desempenho, treinamentos 
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diferenciados, criação de multiplicadores, bem como a melhoria das condições e dos 

recursos para o desempenho das funções técnico-administrativas e judicantes.  

Todavia, não se tem condições de formular uma análise sistemática da 

Política de Capacitação dos servidores da Justiça Federal de 2º Grau da 5ª Região, 

tendo em vista que alguns indicadores como a descontinuidade, a fragmentação, a 

superposição de ações, a precária utilização dos recursos internos têm contribuído 

para a dispersão de recursos, assim como para uma reduzida conquista de melhoria 

no desempenho funcional. Sendo assim, caracterizadas as circunstâncias que 

rodeiam o ambiente no qual esta pesquisa está inserida, emerge o questionamento 

que norteia este estudo, que se dá no sentido da realização de uma análise desta 

política de capacitação a partir dos usuários, ou seja, os servidores. 

 

 

Pergunta de Pesquisa 
 
 

Qual a percepção dos servidores do TRF da 5a Região no que diz 
respeito às ações de capacitação continuada propostas e implementadas pelo 
referido Tribunal? 
 

 

Objetivo Geral 
 

 

Traçar um perfil da percepção dos servidores do TRF da 5a Região no que diz 

respeito às ações de capacitação continuada propostas e implementadas pelo 

referido Tribunal. 

 

 

Objetivos Específicos 
 
 

1. Sistematizar reflexões teóricas a partir da literatura acerca dos temas que 

circundam o escopo deste estudo; 
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2. Levantar dados sobre a percepção dos servidores através da aplicação de 

questionários; 

3. Realizar análise crítica dos dados obtidos, buscando ainda confrontá-los 

com o referencial teórico abordado. 

 

 

Justificativa 
 

 

A movimentação processual do TRF5 no 1º semestre de 2008 mostra um total 

de 77.855 processos em tramitação, conforme tabela a seguir: 

 
Tabela 01 - Movimentação dos Processos de Jan a Jun/2008 

Remanescentes 90.792 

(+) Entradas 24.668 

(-) Saídas 24.128 

(-) Sobrestados 13.477 

(=) Tramitação 77.855 

        Fonte: www.trf5.jus.br (adaptada) 

 

De acordo com os dados estatísticos do TRF5, no mês de agosto de 2008, o 

número de processos em tramitação, já é de 79.634 processos, conforme dados a 

seguir: 

 
Tabela 02 - Movimentação dos Processos do Mês de Agosto/2008 

Remanescentes 92.695 

(+) Entradas 5.050 

(-) Saídas 6.500 

(-) Sobrestados 11.611 

(=) Tramitação 79.634 

         Fonte: www.trf5.jus.br (adaptada) 

 

A quantidade de processos julgados no primeiro semestre de 2008 no TRF5 é 

maior que o número de processos distribuídos no mesmo período: 
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Tabela 03 - Processos Distribuídos e Julgados de Jan a Jun De 2008 

DISTRIBUÍDOS JULGADOS 

19.174 21.863 

           Fonte: www.trf5.jus.br (adaptada) 

 

No mês de agosto de 2008 a quantidade de processos julgados foi inferior ao 

número de processos distribuídos: 

 
Tabela 04 - Processos Distribuídos e Julgados no Mês de Ago de 2008 

DISTRIBUÍDOS JULGADOS 

4.194 3.288 

           Fonte: www.trf5.jus.br (adaptada) 

 

Dos dados coletados, verifica-se que no primeiro semestre de 2008, a média 

de processos julgados foi de 3.643, número superior à média de processos 

distribuídos no mesmo período. Já no mês de agosto o volume de processos 

julgados ficou abaixo dos processos distribuídos. 

O grande problema em relação ao volume processual no TRF5 são os 

processos remanescentes, que totalizam 92.695, que somados aos processos que 

deram entrada no mês de agosto de 2008 e subtraindo-se os processos sobrestados 

e as saídas, perfazem um total de 79.634 processos em tramitação. 

Verifica-se que são distribuídos em média 3.195 processos por mês e o total 

de entradas (considerando os processos que retornam dos Tribunais Superiores) é, 

em média, de 4.111 processos mensais.  

Os dados anteriores demonstram que, para conseguir superar a demanda de 

entradas de processos e diminuir os processos em tramitação, o TRF5, 

necessariamente, terá que julgar acima de 5.000 processos por mês e, para 

conseguir essa meta, conta com uma força de trabalho de 687 servidores 

distribuídos nas áreas meio e fim do Tribunal. 

Para o alcance dessa meta é necessário que os servidores sejam treinados 

dentro de uma perspectiva de aprendizagem contínua e capacitação continuada. A 

reciclagem de conhecimento e a capacitação continuada, nesse processo, podem 

ser recursos poderosos para o desenvolvimento, motivação e integração das 

pessoas que compõem a organização, contribuindo, conseqüentemente, para a 

melhoria dos serviços prestados e alcance das metas da organização. 
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Justifica-se a presente pesquisa pela relevância do tema proposto. Faz-se 

necessário realizar uma observação acurada da realidade existente no cotidiano dos 

servidores a partir da ótica dos próprios servidores para que se possa tanto 

averiguar quais os possíveis entraves que se mostram presentes como identificar os 

pontos que estão tendo uma boa receptividade na implementação de políticas de 

Recursos Humanos.  

 Segundo Chiavenato (1997), as pessoas constituem o principal patrimônio de 

todas as organizações, passando o capital humano a ser uma questão vital para o 

seu sucesso. Na visão do autor, são as pessoas da organização que fazem as 

coisas acontecer, que conduzem os negócios, produzem os produtos e prestam 

serviços de maneira excepcional (ou não). Nesse sentido Costin (1998) afirma que a 

reforma do Estado só se consolida com investimento nas pessoas, pois são os 

servidores públicos que prestam os serviços públicos. O mesmo autor afirma que o 

Conselho da Justiça Federal tem realizado uma série de discussões acerca da 

Política de Capacitação dos Servidores da Justiça Federal, configurando-o como o 

agente de sua aprendizagem e de seu avanço no setor público. 

Na Justiça Federal, verifica-se a ausência de uma política institucionalizada 

de gestão de pessoas, contudo, as áreas de treinamento e desenvolvimento/T&D 

vêm discutindo a sua viabilização. Esse diálogo ocorre na tentativa de fazer frente à 

descontinuidade das ações da área, evidenciada pelo curto período de gestão da 

alta gerência e pela inexistência de um plano estratégico no âmbito da Justiça 

Federal.  

Assim, é imprescindível a capacitação e o desenvolvimento das pessoas 

dentro de uma ótica mais complexa, como aprendizagem de conceitos e a solução 

de problemas, considerando-se dados objetivos, comportamentais e subjetivos, além 

de levar em conta as crenças e percepções dos indivíduos como fatores que 

influenciam na percepção da realidade. A capacitação, nessa ótica, então, passa a 

ser considerada um dos pontos-chave para a melhoria da produtividade e, por 

extensão, da eficiência.  

Para Stewart (1998), uma vez que o comportamento resulta do processo de 

pensamento, a capacitação, pode ser definida como o ensino de estratégias de 

pensamento (ou a adoção de ações apropriadas) que funcionam como condição 

prévia necessária ou inevitável para a realização do comportamento. 
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Ainda na concepção de Stewart (1998), a capacitação organizada sob a ótica 

da valorização da aprendizagem contínua pode, além de levar ao alcance dos 

objetivos pretendidos pela organização, contribuir para a realização do trabalho com 

eficiência e levar os servidores a se sentirem motivados. Além disso, a capacitação 

poderá estimular o trabalhador a tornar-se sujeito na transformação das condições, 

da organização e do ambiente de trabalho (STEWART, 1998). 
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CAPÍTULO 1 – O SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO E O TRF 5ª REGIÃO 
 

 

O governo brasileiro é organizado sob a forma de República Federativa 

constitucional presidencialista, formada pela união indissolúvel dos Estados,  

Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se um Estado Democrático de Direito. 

De acordo com o Art. 2º da Constituição Federal, o governo é constituído por 

três Poderes, independentes e harmônicos entre si, são eles: o Executivo, o 

Legislativo e o Judiciário (BRASIL, 1988). O Poder Legislativo cria as Leis, o 

Executivo as executa e administra o país, e o Judiciário é incumbido de julgar e 

garantir o cumprimento dessas leis. O Chefe do Poder Executivo (que acumula as 

funções de chefe de Estado e chefe de Governo) é o Presidente da República. 

 

 

1.1 O Sistema Judiciário Brasileiro 
 
 

O Poder Judiciário brasileiro tem uma estrutura própria, baseada na 

hierarquia dos órgãos que o compõem, denominadas de “instâncias”. O Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, considera a primeira instância como órgão que primeiro 

irá julgar a ação apresentada. Se após o julgamento alguma das partes do processo 

pedir um reexame do mesmo, a ação poderá ser submetida a uma instância superior 

e ser novamente apreciada por órgãos colegiados. Mas podem ocorrer casos de 

assuntos específicos apresentados diretamente a instâncias superiores. A estrutura 

do Poder Judiciário brasileiro, organizado em instâncias, é apresentada da seguinte 

forma: 

 

Supremo Tribunal Federal – STF 
É o guardião da Constituição Federal. Tem 11 ministros, aprovados pelo 

Senado e nomeados pelo Presidente da República, com notável saber jurídico e 

reputação ilibada. Entre as suas competências, está a de julgar causas de violação 

da Constituição. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão que controla a atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário. 
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Superior Tribunal de Justiça – STJ 
Cuida da guarda da uniformidade da interpretação das leis federais, 

harmonizando as decisões dos tribunais regionais federais e dos tribunais estaduais 

de segunda instância. Também aprecia recursos especiais cabíveis quando 

contrariadas leis federais. Tem, no mínimo, 33 ministros, também nomeados pelo 

Presidente da República, após aprovação no Senado. 
 

Justiça Federal 
A Justiça Federal é constituída pelos Tribunais Regionais Federais (TRF) e os 

Juízes Federais. Julga as ações provenientes dos estados, nas causas em que 

forem parte a União, autarquia ou empresa pública federal. O Conselho da Justiça 

Federal é o órgão que controla a atuação administrativa e financeira da Justiça 

Federal. 

 
Justiça do Trabalho 

A Justiça do Trabalho é formada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), os 

Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) e os Juízes do Trabalho. Julga as causas 

provenientes das relações de trabalho. O Conselho Nacional da Justiça do Trabalho 

é o órgão que controla a atuação administrativa e financeira da Justiça do Trabalho. 
 

Justiça Eleitoral 
Formada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os Tribunais Regionais 

Eleitorais (TRE), os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais. A Justiça Eleitoral julga 

as causas relativas à legislação eleitoral. Além disso, tem o papel de administrar, 

organizar e normalizar as eleições no país. 
 

Justiça Militar 
É composta pelo Superior Tribunal Militar (STM) e os Tribunais e Juízes 

Militares. Tem competência para julgar os crimes militares definidos em lei. 
 

Justiça Estadual 
Normalmente, a Justiça Estadual possui duas instâncias: o Tribunal de Justiça 

(TJ) e os Juízes Estaduais. As atribuições dos Tribunais de Justiça dos estados 

estão definidas na Constituição Federal e na Lei de Organização Judiciária dos 
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Estados. Mas, basicamente, apreciam matérias comuns que não se encaixem na 

competência de justiças federais especializadas. 

Há ainda Órgãos Colegiados administrativos nacionais, que são o Conselho 

da Justiça Federal – CJF e o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que têm a missão 

de integrar e promover o desenvolvimento da Justiça, além de promover a 

padronização de procedimentos administrativos. 

O CNJ é o órgão que controla a atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário, bem como o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Ou seja, é 

um órgão administrativo integrante da própria magistratura. Sua criação é recente, 

data de 31 de dezembro de 2004 e sua instalação ocorreu em 14 de junho de 2005. 

Presidido atualmente pelo Ministro Gilmar Mendes, indicado pelo Supremo Tribunal 

Federal, possui 15 conselheiros aprovados pelo Senado e então nomeados pelo 

Presidente da República. 

As principais competências do CNJ estão estabelecidas no Art. 103-B da 

Constituição Federal e regulamentadas em seu próprio regimento interno. De acordo 

com o 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; 

• 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. 

Já o Conselho da Justiça Federal – CJF é um órgão que atua exclusivamente 

para a Justiça Federal. O CJF tem a missão de promover a integração e o 

aprimoramento humano e material das instituições que compõem a Justiça Federal, 

sem prejuízo da autonomia necessária ao desempenho dessas unidades. O 

Colegiado do CJF é formado por cinco Ministros do Superior Tribunal de Justiça 
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(STJ) e pelos Presidentes dos cinco Tribunais Regionais Federais do país, sendo 

presidido pelo Presidente do STJ. De acordo com o CJF (2009): 
 
Associado à sua função uniformizadora, o CJF exerce um importante papel 
como órgão centralizador de informações estratégicas sobre a Justiça 
Federal em âmbito nacional. Por meio das atividades de informação, de 
ensino e de pesquisa voltadas ao aprimoramento da Justiça, realizados pelo 
seu Centro de Estudos Judiciários, o CJF funciona como um espaço fértil de 
reflexão e de difusão de conhecimentos. Para o desempenho da sua 
missão, o CJF funciona como órgão central de coordenação dos sistemas 
administrativos da Justiça Federal – Informação, Recursos Humanos, 
Tecnologia da Informação e Comunicação, Controle Interno e Planejamento 
e Orçamento –, que centralizam e uniformizam normas e procedimentos 
para todas as instituições participantes. Os sistemas funcionam mediante 
participação integrada dos Tribunais Regionais Federais e Seções 
Judiciárias. 

 
 
1.2 A Justiça Federal no Brasil 
 
 

Em publicação intitulada “Pequena Grande História – TRF 4ª Região – 15 

anos – 1989-2004”, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio 

Grande do Sul, apresenta um breve histórico da formação da Justiça Federal no 

Brasil: 
A Justiça Federal (JF) tem raízes mais do que centenárias no Brasil. O 
Judiciário era unitário e nacional durante a época do Império, marcada pela 
concentração de poderes. Em decorrência da proclamação da República, 
em 1889, houve uma subdivisão entre a Justiça Estadual e a JF, instituída 
pelo Decreto 848, de 1890. 
Em 1937, Getúlio Vargas instaurou no país o Estado Novo, regime de 
exceção que enfraqueceu a autonomia das unidades federativas e 
fortaleceu o papel decisório do governo central. O primeiro ato público 
solene promovido pelo Executivo sob a nova ordem foi um dos símbolos 
mais fortes dessa reconcentração de poderes até então compartilhados: as 
bandeiras dos Estados foram incineradas em uma pira na então capital, o 
Rio de Janeiro, enquanto o estandarte nacional era hasteado. 
A Carta promulgada naquele ano para dar sustentação constitucional ao 
Estado Novo extinguiu a Justiça Federal, cujas atribuições foram 
transferidas para os juízes estaduais. Nos processos envolvendo a União, 
os recursos eram julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), a não ser nos casos criminais, que iam para os Tribunais de 
Apelação, como eram denominados na época os Tribunais de Justiça dos 
Estados. Como o STF ficou sobrecarregado com o volume excessivo de 
ações, a Constituição de 1946 criou o Tribunal Federal de Recursos (TFR), 
instância intermediária para julgar, em segundo grau, apelações de 
processos de interesse federal.  
A corte, precursora dos TRFs, foi instalada no ano seguinte no Rio. Com a 
transferência da capital, mudou sua sede para Brasília em 1960. Na 
primeira instância, porém, a JF foi reinstalada só a partir da Lei 5.010/66 e 
da Constituição de 1967. Nos anos 80, o TFR estava assoberbado de 
processos. Para desafogá-lo e facilitar o acesso dos cidadãos, a Carta de 
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1988 descentralizou os serviços da instituição, substituindo-a por cinco 
Tribunais Regionais Federais (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª 
REGIÃO, 2004, p. 11). 

 
 
1.3 A Estrutura da Justiça Federal 

 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 em seu artigo 92 criou os órgãos 

constitutivos do Poder Judiciário: Supremo Tribunal Federal – STF, Superior Tribunal 

de Justiça - STJ, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes 

do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares e Tribunais e 

Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

A Justiça Federal é composta pelos Tribunais Regionais Federais (2º Grau), 

juntamente com os juízes federais, que integram a Justiça Federal de 1º Grau. 

Os cinco Tribunais Regionais Federais do Brasil estão dispostos conforme o 

mapa abaixo ilustrado: 

 
Figura 01 - Jurisdição dos Tribunais Regionais Federais 

 

 

Fonte: www.cjf.jus.br 
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A 1ª Região é composta pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, 

Tocantins, além do Distrito Federal. Já a 2ª Região tem jurisdição nos Estados Rio 

de Janeiro e Espírito Santo. A 3ª Região é composta somente pelos Estados de São 

Paulo e Mato Grosso do Sul. A 4ª Região coincide com a região Sul, abrangendo os 

Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e, finalmente, a 5ª Região, 

composta por parte dos Estados da Região Nordeste: Pernambuco, Alagoas, Ceará, 

Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

De acordo com o CJF (2009), cada Seção Judiciária (Justiça Federal de 1º 

Grau) tem sede na capital dos estados brasileiros e encontra-se sob a jurisdição de 

um desses tribunais, que funciona como a sua segunda instância. As Seções 

Judiciárias são formadas por um conjunto de varas federais, onde atuam os juízes 

federais (cada juiz é titular de uma vara federal) e, nas principais cidades do interior, 

funcionam Subseções Judiciárias. 

À Primeira Instância, correspondente à Justiça Federal de 1º Grau, compete o 

julgamento das ações judiciais que são propostas em cada um dos Estados da 

Federação. Sua competência vem descrita no art. 109 da Carta Magna em vigor 

(BRASIL, 1988), cabendo-lhe processar e julgar, em linhas gerais, as causas em que 

a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, excetuando-se as de falência, 

as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, 

assim como as causas envolvendo Estado estrangeiro ou organismo internacional e 

Município ou pessoa domiciliada ou residente no País. 

Aos Tribunais Regionais Federais, compete, originariamente, processar e 

julgar, entre outras hipóteses previstas no inciso I, do art. 108 da Lei Maior em vigor, 

os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de 

juiz federal e, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição 

(BRASIL, 1988). 

Criados recentemente, há ainda na estrutura da Justiça Federal, os chamados 

Juizados Especiais Federais – JEF, que foram criados para dar celeridade aos 

julgamentos de pequenas causas. Conforme o CJF (2009), os JEF’s foram criados 

para proporcionar ao cidadão julgamentos mais rápidos e simplificados. Os JEF’s 

atuam nas causas de competência da Justiça Federal, em matéria cível, naquelas 
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que sejam de pequeno valor (até 60 salários mínimos), ou em matéria criminal, nos 

crimes de menor potencial ofensivo (cuja pena não ultrapasse 2 anos de reclusão). 

Sua criação e modo de funcionamento estão regulamentados pela Lei n. 10.259, de 

2001. 

 

 

1.4 A Justiça Federal e sua função social 
 

 

Atualmente, a Justiça Federal tem em seus quadros 1.343 magistrados em 

atividade na 1ª instância, e há ainda, 143 vagas de Juízes Federais Substitutos, que 

serão preenchidas exclusivamente através de concurso público que na maioria das 

vezes não preenche as vagas na sua totalidade. 

A tabela a seguir apresenta a situação quantitativa dos Juízes Federais em 

todo o Brasil, discriminados por Região Jurisdicional. 

 
Tabela 05 - Quantidade de Juízes Federais de 1ª Instância 

 
Região Criados Providos Vagos 
Seções Judiciárias da 1ª Região 388 353 35 
Seções Judiciárias da 2ª Região 248 210 38 
Seções Judiciárias da 3ª Região 348 287 61 
Seções Judiciárias da 4ª Região 344 343 01 
Seções Judiciárias da 5ª Região 158 150 08 
Total 1486 1343 143 
Fonte: www.cjf.jus.br (adaptado) 

 

A tabela 02 apresenta a mesma informação com dados dos Juízes de 2ª 

instância, os Desembargadores Federais, distribuídos por Tribunal. 
 

Tabela 06 - Quantidade de Juízes Federais de 2ª Instância 
 

Tribunal Regional Federal Criados Providos Vagos 
1ª Região 27 27 00 
2ª Região 27 27 00 
3ª Região 43 41 02 
4ª Região 27 27 00 
5ª Região 15 14 00 

Total 139 136 02 
Fonte: www.cjf.jus.br (adaptado) 
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A quantidade de processos que tramitam na Justiça Federal representa 

números grandiosos. A tabela 03 apresenta as estatísticas de tramitação processual 

nos 5 Tribunais Regionais Federais, desde o ano 2000 até 2008. 
 

Tabela 07 – Tramitação processual dos TRF 

ANO PROCESSOS TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TOTAL 
1ª Região 2ª Região 3ª Região 4ª Região 5ª Região 

2000 
Distribuídos 107.667 66.857 180.225 174.176 62.961 591.886
Julgados 101.075 53.061 119.543 126.718 51.374 451.771
Tramitação 236.427 150.458 436.079 135.793 41.256 1.000.013

2001 
Distribuídos 110.022 44.782 166.073 165.038 59.586 545.501
Julgados 97.321 56.233 108.070 107.360 48.783 417.767
Tramitação 209.776 139.738 457.575 114.968 41.215 963.272

2002 
Distribuídos 88.918 67.519 149.418 174.740 57.509 538.104
Julgados 79.909 69.346 81.201 99.395 51.572 381.423
Tramitação 179.589 141.919 448.060 105.777 38.531 913.876

2003 
Distribuídos 63.510 39.749 106.134 108.735 34.750 352.878
Julgados 52.899 48.549 77.892 89.942 35.840 305.122
Tramitação 162.976 125.457 405.857 117.606 49.972 861.868

2004 
Distribuídos 105.784 33.629 127.116 114.897 29.429 410.855
Julgados 47.938 42.380 110.620 97.667 33.479 332.084
Tramitação 195.987 118.249 420.399 143.928 67.741 946.304

2005 
Distribuídos 83.143 34.979 134.387 119.590 37.175 409.274
Julgados 77.163 47.204 141.956 115.978 37.450 419.751
Tramitação 201.478 116.952 427.671 157.057 71.738 974.896

2006 
Distribuídos 88.915 37.963 133.817 91.776 37.743 390.214
Julgados 82.323 61.131 170.719 107.102 42.035 463.310
Tramitação 217.268 105.290 409.146 132.376 66.208 930.288

2007 
Distribuídos 107.721 42.394 158.340 96.839 48.417 453.711
Julgados 93.863 63.812 169.599 100.904 46.708 474.886
Tramitação 245.282 99.861 401.099 120.999 77.585 944.826

2008 
Distribuídos 119.307 47.907 172.393 101.446 43.849 484.902
Julgados 106.740 68.409 188.038 113.885 44.434 521.506
Tramitação 285.602 93.504 428.938 120.345 84.627 1.013.016

TOTAL Distribuídos 874.987 415.779 1.327.903 1.147.237 411.419 4.177.325
Julgados 739.231 510.125 1.167.638 958.951 391.675 3.767.620

Fonte: www.cjf.jus.br (adaptado) 

 
Atualmente há um consenso que a justiça brasileira é uma instituição com 

problemas que precisam ser resolvidos, para que o país alcance uma economia 

moderna e a democracia plena. De acordo com o World Bank (2004), o Brasil 

enfrenta uma crise do judiciário, mas a maioria das discussões dos problemas 

associados (lentidão, congestionamento, custos, falta de acesso, corrupção), suas 

causas e soluções baseiam-se na maior parte em casos veiculados na imprensa, 
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senso comum, e na opinião de peritos. Esse tipo de análise, “o que nós pensamos 

que nós sabemos” (abismo) pode levar a desperdício de recursos e resultados 

contraproducentes. (tradução livre). 

A preocupação com a imagem institucional não é de hoje. Já em 1993 a 

Justiça Federal, através do CJF, preocupava-se com sua imagem junto à sociedade. 

Foi realizada a pesquisa “IMAGEM DA JUSTIÇA FEDERAL NA IMPRENSA 

ESCRITA” para permitir o conhecimento de como os principais jornais do país 

veiculavam informações referentes ao poder judiciário, à época. Referia-se ao 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), à Justiça Federal e aos seus membros, por meio 

de análise de matérias publicadas no período de 01/07/1992 à 30/06/1993. Mesmo 

com suas limitações, o estudo (CJF, 1993), obteve algumas conclusões 

interessantes: 

• A cobertura da Justiça Federal era insignificante percentualmente (menos de 

1%); 

• A imagem do Poder Judiciário, em particular da Justiça Federal, era 

desfavorável, independente da linha editorial, nos jornais pesquisados; 

• Na maioria das notícias, a Justiça aparecia em segundo plano, sendo o foco 

principal em torno dos réus ou dos autores das ações.  

Nascimento e Nunes (1995), realizaram uma pesquisa com a finalidade de 

identificar a opinião da sociedade civil organizada no Brasil a respeito da Justiça 

Federal em particular, assim como do Poder Judiciário como um todo, da Justiça 

local e de segmentos especializados da Justiça, a fim de estabelecer a comparação 

entre as opiniões sobre estas últimas instituições e a Justiça Federal. As principais 

conclusões dessa pesquisa foram: 

• O Poder Judiciário era sombrio, elitista, moroso, ineficiente, caro e arcaico; 

• Apesar de todas as fragilidades identificadas e da gravidade desses 

problemas, a pesquisa sugeriu uma forte convicção que o aperfeiçoamento do Poder 

Judiciário é um elemento essencial para as garantias dos direitos fundamentais do 

cidadão e do pleno funcionamento das instituições democráticas. 

Uma pesquisa mais recente sobre a imagem do Poder Judiciário foi realizada 

pelo Centro de Pesquisa de Opinião Pública da Universidade de Brasília – 

DATAUnB, em 2005, contratada pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com a 

DATAUnB (2005), a pesquisa foi realizada com uma amostra aleatória de 2.000 

participantes, com entrevista domiciliar em 21 unidades da federação. A análise da 
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pesquisa quantitativa (survey) foi feita com base nas dimensões que envolvem o 

conhecimento da estrutura institucional, confiança, experiência, satisfação com a 

Justiça, tempo de tramitação de processos e posições em relação ao Poder 

Judiciário e aos Juízes. As principais conclusões foram as seguintes: 

• Os dados apresentados sugerem uma carência de informações junto à 

população sobre vários aspectos da Justiça brasileira e também que permeiam 

idéias incorretas. 

• Os dados indicam que a confiança na Justiça é relativamente baixa, embora 

haja confiança da maioria em relação aos juízes. 

• Como várias pesquisas demonstram, ficou reforçada a importância da 

escolaridade, tanto no conhecimento, quanto na compreensão do funcionamento da 

Justiça. Foi a variável que mais diferenciou a detecção de incorreções e 

incompreensões. 

• A imagem negativa acompanha alguns conceitos do senso comum sobre a 

Justiça, de que ela não atende bem às necessidades do povo brasileiro, tem 

problemas e precisa de reformulações, é lenta, não tem tratamento igualitário e que 

há possibilidade de burla em processos para benefício ilegal de alguns.  

• De maneira geral, a pesquisa permite que se possa concluir que a 

população brasileira está atenta para o Judiciário, embora haja manifestas 

confusões e desentendimento. 

 

 

1.5 Informações institucionais do TRF da 5ª Região 
 
 

1.5.1 A composição do TRF da 5ª Região 
 

 

O TRF da 5ª Região foi criado pela Constituição de 1988, em substituição ao 

antigo TFR (Tribunal Federal de Recursos) ocorrendo, dessa forma, a regionalização 

da 2ª instância da Justiça Federal no Brasil, haja vista a criação de outros 4 

Tribunais Regionais Federais. 

Com sede no Recife, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, foi instalado 

em 30 de março de 1989, no Palácio Frei Caneca, situado à Av. Cruz Cabugá, Bairro 
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de Santo Amaro. Este prédio, onde funcionou a 1ª sede do TRF 5ª Região, foi 

cedido pelo Governo do Estado de Pernambuco através de um contrato de permuta 

de uso, sob a forma de utilização gratuita. Em março de 1994, o TRF 5ª Região 

muda-se para sua sede definitiva, no moderno prédio Edifício Ministro Djaci Falcão, 

localizado no Cais do Apolo, no Bairro do Recife Antigo. 

De acordo com o Art. 108 da Constituição Federal, compete aos Tribunais 

Regionais Federais: 

 
I – processar e julgar, originariamente: 
 
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça 
Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, 
e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da 
Justiça Eleitoral; as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados 
seus ou dos juízes federais da região; 
b)  os mandados de segurança e os “habeas data” contra ato do próprio 
Tribunal ou de juiz federal; 
c)  os “habeas-corpus”, quando a autoridade coatora for juiz federal; 
d)  os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao 
Tribunal; 
 
II – julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e 
pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua 
jurisdição. (BBRASIL, 1988) 

 

Além das competências constitucionais, o TRF 5ª Região se norteia pelo seu 

Regimento Interno e respectivas Emendas, publicados no Diário da Justiça da União 

e na página institucional na internet, cujo endereço é http://www.trf5.jus.br. O TRF da 

5ª Região, tem Jurisdição sobre os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, onde funciona, em cada Estado da 

Federação, uma unidade da Justiça Federal. 

O Tribunal é composto atualmente por 15 Desembargadores Federais e 687 

servidores. Possui um Conselho de Administração formado por 9 membros 

(Desembargadores Federais) e 4 Turmas de Julgamento além do Pleno. 

A autoridade máxima da Corte é o Presidente do Tribunal, eleito para um 

mandato de 2 anos, num colégio eleitoral formado por todos os Desembargadores 

Federais. 

A Justiça Federal de 1º Grau da 5ª Região é composta por 06 Seções 

Judiciárias, que possuem, atualmente, 79 Varas Federais, conforme distribuição 

mostrada na Tabela abaixo: 
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Tabela 08 – Quantidade de Varas Federais na 5ª Região 
Estado Quantidade 
Ceará 21 
Rio Grande do Norte 09 
Paraíba 10 
Pernambuco 24 
Alagoas 08 
Sergipe 07 
Total 79 
Fonte: Tribunal Regional Federal (2009) - adaptado 

 
A autoridade máxima de cada Seção Judiciária é o Diretor do Foro, um Juiz 

Federal, eleito pelo colegiado do Tribunal para um mandato de 1 ano. 

 

 

1.5.2 Quantitativo de servidores do TRF da 5ª Região 
 

 

O quantitativo de servidores no TRF5 conta com um número de pessoal na 

ordem de 687 colaboradores, entre magistrados e servidores, sendo 525 do quadro 

Permanente, 188 requisitados dos mais diversos órgãos e 26 em cargos de 

confiança, conforme demonstrativo abaixo: 
 

Tabela 09 - Demonstrativo da Força de Trabalho do TRF lotada na sede. 
 

Situação Funcional Quant. 
Servidores Ativos 525 
Servidores Cedidos  - 58 
Servidores em Licença sem Vencimento - 05 
Servidores requisitados  188 
Servidores no Órgão em Lotação Provisória 08 
Servidores do Órgão em Lotação Provisória  - 12 
Ocupantes do CJ sem Vínculo 26 
Magistrados Ativos 13 
Magistrados Convocados 02 
Magistrados Cedidos 0 
TOTAL  687 
Fonte: Subsecretaria de Pessoal do TRF, 2009 

 

 
1.5.3 O TRF da 5ª Região e sua contribuição para o processo democrático 
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O TRF5, tem como sua missão: “Julgar as questões de interesse federal com 

eficiência, eficácia e rapidez, conduzindo à paz social, no âmbito dos estados sob 

sua jurisdição”. (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, 2002) 

Os Juizados Especiais foram criados como forma de facilitar o acesso à 

justiça, com a mudança do paradigma tradicional para o processo virtual, dando uma 

maior celeridade nas causas de até 60 salários mínimos. 

Observe-se ainda o crescimento dessa demanda, de acordo com o 

demonstrado a seguir: 

 
 

Gráfico 01 - JEF – processos julgados 
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Fonte: Tribunal Regional Federal (2009) - adaptado 
 
 

Gráfico 02 - RPV – quantidade de requisitórios 
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Fonte: Tribunal Regional Federal (2009) - adaptado 
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Gráfico 03 - RPV – quantidade de requisitórios 
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Fonte: Tribunal Regional Federal (2009) - adaptado 

 

De acordo com o quantitativo anteriormente exposto observa-se uma 

demanda ascendente (ano a ano) tanto no número de RPV – Requisitório de 

Pequeno Valor pagos, quanto no número de beneficiários dessa prestação 

jurisdicional, representando uma verdadeira injeção de ânimo na economia local e 

regional. Os números demonstrados traduzem o esforço de Magistrados e 

Servidores como contribuição à sociedade, fazendo cumprir sua missão. Mas para 

que tal missão transforme-se efetivamente numa justiça de resultado, reconhece-se 

a importância de se ter um corpo funcional preparado, capaz e sobretudo motivado 

para lidar com as exigências desse contexto em que o servidor encontra-se inserido. 

O próximo capítulo analisa o serviço público brasileiro, suas fases e influência no 

comportamento atual do servidor, além de uma breve explanação acerca de 

burocracia e da NAP- Nova Administração Pública, personagem importante no 

cenário administrativo nacional. 

 



 38

CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
2.1 Cenários da Administração Pública 
 
 
2.1.1 Evolução da administração pública brasileira 
 

 

Conforme relata Pimenta (1998), acerca da evolução da administração 

pública, o Estado brasileiro até o século XIX, foi marcado por sua postura 

patrimonialista liberal clássica, com pouca participação na economia e ordem social 

do País. Altera seu posicionamento nas décadas de 30 a 50, centralizando a ação 

estatal com um modelo burocrático e o predomínio da administração direta e 

funcionários estatutários, ocorrendo um processo de descentralização nas décadas 

de 60 a 80, expandindo a administração indireta e a contratação mais flexível de 

servidores. Já com a Constituição Federal de 1988, e a implantação do Regime 

Jurídico Único, retorna o indicativo da intenção de centralização, que em 1995, com 

uma nova política de organização do Estado, limita a centralização apenas a 

administração direta, considerada o núcleo estratégico do governo. 

Segundo Paula (2001), durante a era Vargas a administração pública 

brasileira desenvolveu um caráter tecnicista, centralizador e autoritário, 

caracterizado pelo seu distanciamento em relação à sociedade civil. Em meados da 

década de 60 teriam surtido os primeiros sinais de um movimento descentralizador, 

que não foi suficiente, no entanto, para dar início a um processo de transformação, 

pois o desenvolvimento se tornou a tônica dominante, mantendo o formato 

institucional e político de caráter estadista. Nos anos 70 a aplicação de técnicas 

modernas e a profissionalização de gestores, contribuíram para a constituição de 

uma burocracia pública tecnicista e auto-referenciada. Já no decorrer dos anos 90, o 

momento é marcado pela existência de duas vertentes não-excludentes, que 

procuram se contrapor ao momento burocrático: uma vertente referencial centrada 

no aumento da eficiência e produtividade, identificada com as modernas técnicas de 

gestão, e outra focada na participação do cidadão e no controle social, voltada para 

a realização de experiências inovadoras e a busca de eficácia e qualidade. 
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Souza (2002) afirma que nos anos 80, às crises econômica, social e política 

somou-se a de caráter administrativo, agravando os problemas da administração 

pública, principalmente quanto à má qualidade dos serviços. Evidenciou-se a 

deficiência da capacidade administrativa do aparato estatal, demonstrando uma 

tendência de ruptura com o desgastado modelo administrativo tradicional. Surgem 

na década de 90 os modelos para uma nova administração pública, destacando 

características como a orientação para o serviço público, representando o 

delineamento de um novo setor público no qual o processo de gestão surge na fusão 

de idéias de gestão dos setores público e privado, buscando a revitalização dos 

administradores, a qualidade dos serviços e uma abordagem voltada para o valor, 

baseada na missão de alcançar a excelência dos serviços públicos. 
Para Conforto (1997), na década de 70 existia um consenso quanto a 

necessidade de mais serviços, e uma consciência de que eles seriam mais 

efetivamente servidos pelas organizações públicas. Com isso a política de 

administração pública influenciou de maneira direta os serviços públicos. Nesse 

sentido, Souza (1998, p. 46), vai mais além, quando afirma que “A política e o jogo 

político do processo decisório da política pública interpenetram a administração 

pública e seus serviços”. 

Entretanto, de acordo com Rocha (1998), ainda que as imperfeições dos 

sistemas representativos contemporâneos, associadas à ação atomizada da maioria 

dos agentes sociais, atribuam uma certa autonomia às autoridades governamentais, 

criando condições propícias a várias disfunções burocráticas, o bem estar dos 

cidadãos não pode deixar de ser, sob risco de uma crise de legitimidade do próprio 

Estado, a preocupação central do serviço público.  

Conforto (1997), entende ainda que a vinculação a projetos políticos, 

desvirtuando sua necessária ligação ao interesse público, fez com que existisse uma 

queda dos serviços públicos. Diante da situação, na década de 80, combinado com 

refreamento financeiro e a insatisfação pública, chegou-se a necessidade de novas 

formas de organização e nova abordagem no fornecimento de serviços, buscando a 

eficácia na prestação dos serviços.  

Já em 1995, segundo Pimenta (1998), o então Ministério da Administração 

Federal e Reforma do Estado (MARE), inicia um processo de incorporação de 

modernas técnicas de gestão na administração direta, com o objetivo de buscar uma 

melhor qualidade nos serviços públicos.  
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Para Souza (2002), este Plano Estratégico de Reforma do Estado trata de 

uma mudança estrutural da máquina administrativa, transformando o modelo 

burocrático e adotando estratégicas e tecnologias de gestão mais adequadas aos 

desafios contemporâneos. 

Cunha (2002, p. 992) destaca a "crescente demanda pública pela prestação 

de informações precisas sobre o uso dos recursos e pela prestação de serviços de 

forma eficiente e com adequados padrões de qualidade". Para Saraiva e Capelão 

(2000) a tendência da administração pública será pôr fim a arbitrariedade 

burocrática, pois os direitos do cidadão e sua igualdade ante a administração serão 

"escrupulosamente" respeitados. Esta intenção governamental vem ao encontro da 

necessidade da organização, como afirma Bär (1996, p. 129), “A busca pela 

qualidade e excelência organizacional é absolutamente indispensável para a 

sobrevivência das organizações como a qualidade de vida o é para o trabalhador”. 

 

 

2.1.2 A abordagem burocrática 
 
 

Weber (1995) defendia ser imprescindível a burocracia, entendida como 

sendo uma estrutura formal complexa, que apresenta determinadas formalidades, 

como hierarquia, profunda divisão do trabalho, definição de competência, normas de 

conduta, documentação e arquivo. Considerando a realidade da época, torna-se 

importante destacar que, segundo Chiavenato (1993), o modelo de burocracia de 

Weber surgiu como reação à imposição pessoal, ao nepotismo e ao julgamento 

subjetivo que, no início da Revolução Industrial, passavam por práticas 

administrativas. 

De acordo com Cury (1995, p. 129), a organização burocrática, na concepção 

weberiana, "pode ser útil e válida, quando o ambiente empresarial é estável, a 

produção rotineira, a tecnologia tradicional e os desafios apresentados aos homens 

são previsíveis". Entretanto, ao considerar fatores como a ambiência das 

organizações, as mudanças freqüentes e aceleradas, os riscos e a manipulação de 

tecnologia de ponta, verifica-se que os modelos tradicionais, burocráticos, não se 

ajustam, necessitando da institucionalização de unidades organizacionais 

autodestrutivas, caracterizados enquanto várias unidades pequenas e autônomas, 
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que podem ser configuradas e/ou destruídas, quando não se tornarem mais 

necessárias.  

Assim, prosseguindo a abordagem realizada por Cury (1995), observa-se o 

desenvolvimento de um novo modelo de organização desburocratizado, que pode 

ser considerado um modelo de transição entre a organização burocrática e a 

organização do futuro, que se caracteriza, principalmente, pela adoção de técnicas 

de desenvolvimento gerencial e de estruturas flexíveis, enriquecimento de cargos e 

sistemas de motivação. 

Nessa linha, o autor evidencia, ainda, a existência de uma diferenciação entre 

o sistema organizacional mecânico e burocratizado da organização desburocratizada 

(adhocrática), que pode ser observada da seguinte forma: no sistema mecânico 

encontram-se estruturas hierarquizadas, permanentes, detalhistas, com minuciosa 

divisão do trabalho (CURY, 1995). 

Verifica-se, ainda, na organização burocratizada a presença da alta 

centralização do processo de tomada de decisões, geralmente afetas aos níveis 

superiores, cargos ocupados por especialistas com atribuições bem definidas, 

predomínio da interação vertical entre superior/subordinado, relacionamento do tipo 

autoridade/obediência e maior confiança nas regras e procedimentos formais. 

Na vertente da evolução e com características da Abordagem Contingencial 

da administração, a organização adhocrática, conforme esclarece este mesmo autor, 

organiza-se através de estruturas flexíveis, temporárias, que nem sempre podem 

apresentar a divisão de trabalho e fragmentação como características bem definidas. 

Caracteriza-se ainda pela utilização de grupos tarefas, processo de descentralização 

de decisões, amplo compartilhamento de responsabilidade, cargos generalistas 

redefinidos de forma contínua por interação com outros indivíduos participantes da 

tarefa, bem como pelo predomínio da interação lateral sobre a vertical (CURY, 

1995). 

Nessa forma de organização, é possível observar também que a amplitude de 

controle da supervisão implica em fatores como uma maior confiança nas 

comunicações, ênfase nos relacionamentos entre os grupos e dentro dos grupos, 

com participação e responsabilidade multigrupal, à luz dos conhecimentos 

individuais e holísticos. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Robbins (2000) informa que a nova 

organização tem se caracterizado por redesenho de todos os processos, 
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concentração nas competências centrais, desmantelamento da hierarquia para 

aumentar a flexibilidade, definição do trabalho em termos das tarefas a serem 

realizadas e participação dos funcionários nas decisões. 

 Na compreensão de Martins (1998) a flexibilidade é vista como sendo uma 

estratégia que deve ser utilizada pelas organizações, no sentido de enfrentar os 

efeitos decorrentes das transformações contínuas que vêm ocorrendo no cenário 

mundial na área social, econômica e tecnológica e que têm afetado 

significativamente o ambiente organizacional, exigindo, assim, a implementação de 

uma série de medidas que possam assegurar a sobrevivência das organizações no 

contexto atual, destacando-se: integração entre planejamento e execução; 

implantação de estruturas horizontalizadas (rede ou células); comunicação 

organizacional multidirecional; e formação de lideranças participativas 

(empowerment). 

No contexto das mudanças que afetam as organizações, Wood Jr (1995) 

esclarece que o sistema taylorista de produção, baseado na rigidez, divisão de 

tarefas, reprodutibilidade e liderança autoritária não procede no cenário atual. Em 

contrapartida, evidencia a ascensão da criatividade, flexibilidade, 

multiespecialização, aprendizado contínuo, multiplicidade de modelos. 

 

 

2.1.3 A abordagem da Nova Administração Pública e a Reforma Gerencial 
 

 

A administração pública gerencial teve sua origem na segunda metade do 

século XX, enquanto uma resposta à crise fiscal do Estado, configurando-se como 

sendo uma estratégia para reduzir o custo e tornar mais eficiente a administração 

dos imensos serviços da competência do Estado. No período entre os anos de 1960 

e 1970, observou-se o crescimento da insatisfação com relação à administração 

pública burocrática.  

Para Perrot (1996), o movimento conhecido como The New Public 

Administration surgiu a partir da década de 1970, quando diferenciados países 

ocidentais revisaram suas prioridades, tendo a preocupação de introduzir a 

racionalidade, eficiência, economia e gerenciamento coordenado dos serviços 

prestados. 
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No entanto, foi a partir da década de 1980, em nível mundial, que a reforma 

do setor público passou a constituir uma área de fundamental importância. Dessa 

forma, tem sido possível observar que os governos têm direcionado seus esforços 

para a modernização e agilização da administração pública, com vista à redução do 

papel do Estado. A proposta dos reformadores da administração pública, segundo 

Kettl (1995 apud Pereira e Spink, 1998), insere-se na construção de um Estado 

menos oneroso e mais eficiente. 

Para Teixeira e Santana (1995), as reformas administrativas na área pública 

correspondem a processos de caráter político-administrativo e técnico-

organizacional, uma vez que representam mudanças sociais. A flexibilidade passa a 

ser compreendida como o principal fator que deve nortear as ações da 

administração pública. Entretanto, os padrões de hierarquia e autoridade 

configuram-se como sendo os obstáculos que impedem a introdução da 

flexibilização neste setor. A estratégia de gestão por excelência mais utilizada na 

administração de empresas da iniciativa privada refere-se à gestão da qualidade 

que, por sua vez, vem sendo adotada também na administração pública. A reforma 

gerencial, então, procura passar de uma cultura burocrática, com elementos 

patrimonialistas e clientelistas, para uma cultura moderna e gerencial, orientada para 

o atendimento do cidadão-cliente, do cidadão-usuário. 

A reforma gerencial, contrapondo-se à reforma burocrática, visa a dar maior 

autonomia aos administradores públicos, aumentando suas responsabilidades no 

intuito de fornecer eficiência e efetividade na administração pública, utilizando-se da 

descentralização, desverticalização e do incentivo à criatividade e à inovação. A 

administração baseada no desempenho refere-se a uma proposta difundida pela 

reforma gerencial pública, uma vez que pode contribuir de forma significativa para 

que todos os envolvidos neste processo reflitam de forma estratégica: 
 
a substituição da autoridade tradicional por incentivos baseados no mercado 
talvez tenha sido a idéia inicial, mas o motor foi a mensuração do 
desempenho. É este o mecanismo que mantém em foco o mercado e os 
comportamentos de mercado e permite que os responsáveis pela 
elaboração das políticas públicas conheçam melhor o que recebem em 
troca do dinheiro que gastam (KETTL, 1997 apud PEREIRA e SPINK, 1998, 
p. 96). 
 

Observa-se que a sobrevivência das organizações contemporâneas depende 

da capacidade de adaptação aos novos modelos de gestão, oriundos de um novo 
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contexto, onde os cenários econômico, social, tecnológico, científico estão cada vez 

mais complexos. 

Para Martins (1998), a nova dinâmica das sociedades contemporâneas 

alcança também as organizações estatais, informando que as novas tendências 

impõem a necessidade de redesenho do Estado Brasileiro, da sua forma de atuação 

e da concepção de suas organizações. Considera, ainda, que estas organizações 

estão sujeitas a essa mesma dinâmica, na medida em que a oferta dos bens 

públicos torna-se mais competitiva e diferenciada, impondo a necessidade de 

experimentar novos instrumentos e modelos. 

A partir de uma visão sistêmica, Martins (1998) evidencia ainda que o Estado 

democrático contemporâneo produz bens públicos (outputs) em função de interesses 

e demandas (inputs) que se situam no seu contexto externo. Os cidadãos, ao se 

defrontarem com uma precária prestação de serviços sociais, percebem, com mais 

clareza, a necessidade de mudança do modelo de gestão nas organizações do 

Estado. Esta percepção está associada ao fato de que "as corporações não apenas 

mudam para acompanhar o ritmo de mudanças tangíveis na tecnologia ou no 

ambiente dos negócios: hoje elas mudam porque isso é o que se espera delas" 

(DEAL e KENNEDY, 1990 apud  PONTES, 1991, p. 45). 

Desta forma, acredita-se que as organizações, sejam elas públicas ou 

privadas, não podem ficar à deriva neste processo evolutivo da sociedade, sob pena 

de sucumbirem. Defende-se esta posição porque as organizações integram a 

sociedade, tendo a função de servir e atender as demandas reais e virtuais dos seus 

cidadãos. Ressalta-se, então, a necessidade do setor público de identificar soluções 

que atendam às necessidades e anseios da sociedade, com a agilidade e eficiência 

que o mundo globalizado vem exigindo. 

Segundo Pereira e Spink (1998), o significado do projeto de reforma 

administrativa desenvolvido pelo Presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso corresponde à segunda grande reforma da administração pública no país. 

A primeira foi a reforma burocrática, ocorrida na década de 1930, que obrigava os 

administradores públicos a agirem de acordo com a norma legal estrita, seguindo 

procedimentos rígidos que limitavam e restringiam a tomada de decisões. 

Para Cardoso (1996 apud PEREIRA e SPINK, 1998), a partir dos anos de 

1990, iniciou-se, no Brasil, um período de transição de um modelo de administração 

que inicialmente era caracterizado como assistencialista e patrimonialista, passando 
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por um burocratizado, no sentido weberiano da palavra, para um novo modelo no 

qual não basta a existência de uma burocracia competente, na definição dos meios 

para atingir os fins. O que se requer é algo mais profundo; um aparelho do Estado 

que, além de eficiente, seja orientado por valores gerados e integrantes da 

sociedade. O novo modelo institucional, proposto pelo então MARE, está 

fundamentado na parceria entre o governo e a sociedade no tocante à prestação de 

serviços nas áreas da saúde, educação, cultura, meio ambiente e pesquisa científica 

e tecnológica. 

Pereira e Spink (1998) destacam ainda que a reforma administrativa gerencial 

pública busca alcançar inspiração nos grandes desenvolvimentos que ocorreram nas 

empresas e nas escolas de administração de empresas, principalmente nos Estados 

Unidos e Japão, acreditando que muitas das idéias, estratégias e práticas podem ser 

transferidas para o setor público. 

O objetivo central da reforma gerencial do Estado Brasileiro, segundo Pereira 

e Spink (1998), corresponde ao desenvolvimento e valorização da avaliação de 

desempenho e do mérito, que são dois aspectos fundamentais na administração. 

Esclarece ainda que, com relação ao servidor público, o foco central corresponde à 

sua capacitação, pois o serviço público é desvalorizado em grande parte junto à 

opinião pública, tendo em vista que a imagem construída é de que uma minoria não 

trabalha e, ao mesmo tempo, confere um tratamento inadequado ao cidadão quando 

este procura os seus serviços. Essa minoria então, passa a ser representativa do 

todo que o integra e o compõe. 

Em um primeiro momento, talvez seja difícil a implementação dessa reforma a 

curto prazo, se forem ser considerados os custos políticos imediatos provenientes de 

seu processo de implementação. Entretanto, a mudança da cultura no serviço 

público começa a manifestar sinais simplesmente com a divulgação a respeito da 

necessidade de reforma da gestão pública (PEREIRA e SPINK, 1998). 

Paralelamente, Capuano (1998) informa que existe a previsão de diminuição 

gradativa do número de servidores da ativa. Esta previsão está calcada na intenção 

do governo trabalhar mais com qualidade do que com quantidade, visto que, com a 

administração gerencial, não vai ser precisa tanta gente na área-meio. Essa redução 

no número de servidores ativos deverá ser acompanhada pela mudança de perfil de 

qualificação dos servidores, conforme evidencia o posicionamento de Cardoso (1996 

apud PEREIRA e SPINK, 1998), em que se observa uma preocupação em preparar 
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a nova administração para a superação dos modelos burocráticos do passado, de 

forma a incorporar técnicas gerenciais que introduzam, na cultura do trabalho 

público, as noções indispensáveis de qualidade, produtividade, resultados e 

responsabilidade dos funcionários. 

Desta forma, a expectativa é de que a capacitação assuma a sua função 

estratégica, como instrumento capaz de interferir na contextualização de habilidades 

e conhecimentos que estão sendo requeridos para o servidor público. 

 

 

2.1.4 A abordagem das novas posturas na gestão de pessoas 
 

 

Para que o material intelectual seja útil à organização, se faz necessário 

embalá-lo. A esse respeito, Stewart (1998, p. 61) afirma que: 
 
A inteligência torna-se um ativo quando se cria uma ordem útil a partir da 
capacidade intelectual geral – ou seja, quando assume uma forma coerente 
(uma mala direta, um banco de dados, uma agenda para uma reunião, a 
descrição de um processo); quando capturada de uma forma que permite 
que seja descrita, compartilhada e explorada; e quando pode ser aplicada a 
algo que não poderia ser realizado se continuasse fragmentado como 
moedas em um bueiro. O capital intelectual é o conhecimento útil em nova 
embalagem. 
 

A abordagem sobre as novas posturas na Gestão de Pessoas deve estar 

amparada na consideração de que essas constituem um reflexo das transformações 

que vêm ocorrendo no ambiente organizacional. Diante disso, torna-se necessário 

realizar a configuração do ambiente no qual as pessoas trabalham. A análise 

histórica da evolução da Gestão de Pessoas permite contextualizar as posturas e 

práticas contemporâneas da Gestão de RH, assim como verificar a interdependência 

da Gestão de Pessoas com as estratégias das instituições, em resposta ao ambiente 

orgânico onde se encontram as organizações. 

Conforme esclarecem Tachizawa e Rezende (2000), as abordagens 

científicas disponíveis no campo de gestão estratégica buscam enfocar as 

mudanças significativas observadas no ambiente das organizações e que se 

encontram interligadas com as mudanças políticas e econômicas que se processam 

no cenário mundial.  
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Para Robbins (2000), as mudanças no ambiente organizacional são 

responsáveis por uma interferência na organização do trabalho, pois de acordo com 

a abordagem sistêmica, as organizações são vistas como sistemas abertos, em 

constante interação com o ambiente que as cerca. Diante disso, é possível afirmar 

que as transformações e inovações que estão ocorrendo no ambiente no qual as 

empresas estão inseridas podem repercutir de forma considerável na organização 

do trabalho. 

Verifica-se, portanto, que a organização enfrenta um grande paradoxo: quanto 

mais incerto o futuro, mais ela precisa estar preparada para enfrentá-lo, tendo que 

definir alternativas para garantir o seu desenvolvimento e perenidade no mercado, o 

que significa não somente assegurar o bom desempenho no presente, mas também 

prover de competência e de capacitação seus profissionais para enfrentar os 

desafios do futuro, sob condições de constantes e bruscas mudanças (ORLICKAS, 

2001). 

Dessa forma, captar e compreender as tendências que estão presentes no 

cenário atual constituem um fator de fundamental importância para a sobrevivência 

das organizações. Cury (1995) evidencia que a sociedade moderna, altamente 

complexa, atribui um valor muito alto à competência e à eficácia. Neste sentido, o 

autor destaca que as organizações representam as formas mais racionais e eficazes 

de agrupamento social, pois ao coordenar um considerável número de ações 

humanas, cria-se um poderoso instrumento social combinando pessoas, recursos 

tecnológicos, dirigentes, especialistas, trabalhadores, máquinas e matérias-primas.  

Denota-se, então, que os RH são imprescindíveis e quanto mais a 

organização é orientada para este enfoque, mais eficiente ela se torna. Para 

Tachizawa e Rezende (2000), o desenvolvimento de RH passa a ser o ponto central 

do novo líder. Com isso, surge um grande desafio: construir organizações racionais 

e ao mesmo tempo, produzir um mínimo de efeitos indesejáveis e um máximo de 

satisfação para o seu corpo social (CURY, 1995). 

Ao enfocar a questão da valorização das pessoas nas organizações, torna-se 

necessária a realização de uma abordagem que configure o novo ambiente 

organizacional, a evolução na Gestão de Pessoas e as conseqüentes tendências 

nesta área. Soma-se a esse fato, a importância de se processar, ainda, uma análise 

sobre o estágio de funcionamento de alguns aspectos relacionados à Gestão de 

Pessoas, partindo da conciliação dos aspectos teóricos correlacionados à prática, 
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possibilitando, assim, realizar-se uma leitura da realidade.  O quadro de referência é 

a evolução do estudo e prática da administração, com implicações na Gestão de 

Pessoas. 

A referência a mudanças em ambientes organizacionais tem sido evidenciada 

na maior parte dos estudos específicos da área de administração. Tapscott (1999 

apud TACHIZAWA e REZENDE, 2000) considera que a abertura dos mercados 

mundiais tem provocado mudanças nas organizações, visto os gestores estarem 

verificando novas formas de reestruturar seus setores.  

Em função da abertura de mercado e dos efeitos da globalização, Tachizawa 

e Rezende (2000, p. 10) afirmam que "um novo ambiente competitivo global está 

surgindo". Em contrapartida, Wood Jr (1995) evidencia que a temática da mudança 

na organização do trabalho não é novidade. Na realidade, o aumento da 

instabilidade ambiental e o acirramento da competição fizeram com que a mudança 

fosse o foco central para a sobrevivência das organizações no intuito de criar uma 

performance competitiva. 

Para estes autores, a organização tradicional - hierárquica - encontra-se em 

fase de mutações, pois a organização contemporânea tem assumido características 

mais flexíveis em face às transformações econômicas que vêm ocorrendo no cenário 

mundial. 

Para Orlikas (2001), as características do ambiente interno e externo das 

organizações e as mudanças constantes têm causado profundo impacto no 

ambiente empresarial interno, pressionando-o a buscar novas estratégias de gestão, 

assim como a valorização de seus Recursos Humanos. Toffler (1973 apud CURY, 

1995), por volta de 1970, previu que haveria uma invasão súbita de um novo sistema 

organizacional que desafiaria a burocracia e em última instância, que a venceria. 

Esta organização do futuro foi denominada pelo autor de Adhocracia.  

Para Robbins (1993 apud CURY, 1995), a história moderna dos sistemas 

adhocráticos datam da criação das forças-tarefas durante a Segunda Guerra 

Mundial, quando os militares adotavam equipes ad-hoc (aqui agora) que eram 

subseqüentemente dissolvidas após a execução de suas missões. 

Conforme Cury (1995, p. 129), "a adhocracia, de certo modo, representa uma 

antítese à organização burocrática". Esta forma de organização do trabalho teria 

como objetivos atender, de forma imediata, as demandas de uma organização 

altamente competitiva, com necessidades de respostas rápidas ao mercado, pois, 
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conforme explicita Tapscott (1999 apud TACHIZAWA e REZENDE, 2000), a 

necessidade de responder com rapidez às mudanças nas condições de mercado 

constitui um crescente desafio para as organizações. 

Para uma melhor elucidação dos temas burocracia e adhocracia, torna-se 

necessária a contextualização do sentido da palavra burocracia. Chiavenato (1993) 

informa que a Teoria da Burocracia teve origem por volta de 1940, quando a Teoria 

Clássica e a Teoria das Relações Humanas lutavam entre si pela conquista de 

espaço. Nesta época, estudiosos foram buscar os escritos de Max Weber 

(1864/1920), nos quais o termo burocracia não apresentava a conotação que lhe é 

conferida atualmente. 

 
 

2.2  Capacitação profissional: um processo sistêmico 
 

 

Preliminarmente, cabe mencionar que Chiavenato (1999) esclarece que a 

Gestão de RH pode ser abordada como um processo sistêmico, composto de vários 

subsistemas, que englobam as áreas de provisão, aplicação, manutenção, 

desenvolvimento e monitoração. Em cada um destes subsistemas, existem 

temáticas que permitem compreender as suas abrangências: a provisão se refere ao 

planejamento de RH, recrutamento e seleção de pessoal; a aplicação se encarrega 

das políticas referentes à descrição e análise de cargos e avaliação do desempenho 

humano; a manutenção tem como escopo a compensação, os benefícios sociais, 

higiene e segurança e relações sindicais; o desenvolvimento se volta para o nível 

organizacional e também para o nível do treinamento de pessoas; e a monitoração 

inclui o banco de dados, os sistemas de informação, bem como auditoria de RH. 

Cabe esclarecer ainda que estes subsistemas estão inter-relacionados, de 

modo que a conquista do ideal implica em assumir que as políticas e os 

procedimentos da Gestão de RH demandam o comprometimento em termos de 

formulação, uniformidade e compatibilidade entre si. Com esta explicitação é 

necessário referenciar que à esfera de Desenvolvimento de RH objetiva-se o 

diagnóstico e programação da preparação, da reciclagem e do aprimoramento 

contínuos e constantes, visando ao desempenho dos cargos.  
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Tal esfera também tem como finalidade o aprimoramento dos RH, objetivando 

a contínua realização do potencial existente em posições mais elevadas na 

organização e a aplicação de estratégias de mudança com o intuito de atingir a 

excelência organizacional. Por serem as pessoas as possuidoras de maior 

capacidade para aprender novas habilidades, captar informações, assimilar 

conhecimentos, modificar atitudes e comportamentos, desenvolver conceitos e 

abstrações, as organizações lançam mão de ampla variedade de estratégias para 

desenvolvê-las, procurando agregar-lhes valor e torná-las cada vez mais 

capacitadas e habilitadas para o trabalho. 

Entretanto, essa preocupação com ensinar, modificar comportamentos, 

desenvolver pessoas não é assunto recente. Conforme Oliveira e Marques (1996), a 

história de sobrevivência da humanidade traz indicações de que o homem das 

cavernas já se preocupava com treinamento. Quando o homem primitivo ensinava o 

seu filho a acender o fogo, estava, de certa forma, realizando uma atividade de 

treinamento. 

Na contemporaneidade, pode-se retomar como fatos ilustrativos a 

implantação do trabalho industrial. Neste contexto, a inabilitação dos trabalhadores 

para operar no sistema de fábrica configurou-se, no século XVIII, segundo Malvezzi 

(1992 apud BOOG, 1994), como um obstáculo à eficácia, prenunciando a 

importância de investimentos na capacitação profissional. Acresce ainda que, a partir 

de 1880, devido ao significativo crescimento do trabalho especializado, a 

capacitação começou a ser sistematizada, acarretando a preocupação com a 

diminuição de erros. Em 1872, paralelamente ao sistema educacional, as empresas 

criaram unidades educativas no espaço da fábrica, como aconteceu com a Hoe & 

Company, de New York, que abriu uma escola para a formação de maquinistas 

dentro de suas dependências. Observa-se que a empresa e a escola começaram a 

se integrar no esforço pela formação profissional. 

Malvezzi (1992 apud BOOG, 1994) menciona que, a partir de 1920, o 

treinamento foi se constituindo como uma área atraente e que demandava 

intervenções diferenciadas, o que passou a exigir mudanças qualitativas.  

No entender de Costa (1994), pode-se demarcar que o pós 1940 representou 

o período em que o treinamento formal e metodizado foi introduzido no Brasil, pela 

Comissão Brasileira de Aprendizagem Industrial (CBAI), com o modelo de 

treinamento denominado Training Within Industry (TWI). Conforme esclarece BOOG 
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(1994), o TWI compunha-se de quatro fases: o ensino correto de um trabalho, as 

relações humanas no trabalho, os métodos no trabalho e o desenvolvimento de 

programas de treinamento. 

A partir das elaborações de Gil (1994), é possível obter a compreensão de 

que o treinamento nas empresas tem sido desenvolvido segundo enfoques 

diferentes. Nos tempos atuais, o que predomina, pelo menos nas grandes 

organizações, é o modelo sistêmico. O enfoque sistêmico tem a vantagem de 

incorporar as mais diversas contribuições científicas ao processo de treinamento que 

passa a considerar, entre outros objetos, as necessidades e aspirações do indivíduo, 

suas motivações e dificuldades de aprendizagem. A tendência observada em muitas 

empresas é a de designar as atividades de capacitação de pessoal e mesmo o 

órgão que as desenvolve, sob a rubrica de desenvolvimento de RH.  

Malvezzi (1992 apud BOOG, 1994) acrescenta que a capacitação profissional 

foi-se diferenciando de um elemento técnico para um elemento estratégico na 

articulação de negócios, como convém à condição ontológica do ser humano. 

A partir das considerações de Castanheira (1993), pode-se verificar que o 

treinamento, de acordo com as necessidades específicas, está sendo substituído 

pelo desenvolvimento contínuo. O conhecimento específico nessa ou naquela 

habilidade está sendo superado. Portanto, o que vai ser considerado pelas 

organizações, a partir da globalização, é o desenvolvimento contínuo, seja em sala 

de aula, seja no dia-a-dia, com o job rotations. 

Também, a respeito da capacitação nas organizações, Netz (1998) enfoca 

que os cursos sob medida têm atraído cada vez mais as empresas, pois os 

executivos podem se reciclar sem se afastar do trabalho. Acresce ainda que muitas 

empresas têm passado por mudanças estratégicas, permitindo observar que, entre 

as ferramentas utilizadas, encontram-se a capacitação intensiva, em termos de 

management. Esta mesma teoria é exposta por Thompson Jr e Strickand III (2000), 

quando propõem que o treinamento é uma ferramenta útil em processos de 

mudança organizacional. 

No que se refere à avaliação das atividades de capacitação, há capacitações 

e conhecimentos cujo valor vai se manifestando ao longo do tempo, fato que 

complica a mensuração da eficácia dos programas de capacitação de forma 

imediata. 
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Entretanto, Wiggenhorn, da Motorola University (1996 apud NETZ, 1998, p. 

132), ressalta que “a verdadeira questão não é o que se gasta em capacitação de 

funcionários e sim quanto uma pessoa não treinada custa para a corporação”. Para 

a convergência de decisões a respeito das questões sobre quem capacitar, como 

capacitar e para que capacitar, Chiavenato (1999b) aponta os seguintes meios 

utilizados pelas organizações, no sentido de realizar o levantamento de 

necessidades: avaliação de desempenho, questionários, solicitação de chefias, 

exame de empregados, reuniões interdepartamentais, modificação do trabalho, 

entrevista de saída e relatórios periódicos. 

Estes meios, usados de forma conjunta, servem de instrumentos norteadores 

e contribuem para que sejam determinadas as prioridades de um processo de 

capacitação continuada específico, voltado para as particularidades de cada 

instituição. 

 

 

2.3 Capacitação como recurso estratégico no serviço público 
 

 

O Estado Brasileiro vem experimentando uma série de transformações que 

têm semelhanças com o conjunto dos Estados nos diferentes continentes e que 

transcendem as dimensões dos estados nacionais. Trata-se de transformações que 

afetam as diversas dimensões do mundo contemporâneo de natureza econômica, 

política, tecnológica, social. 

Nas palavras de Menegasso e Salm, (2001) o modo de produção de hoje 

requer informações rápidas, exigindo das pessoas formação sempre atualizada, sem 

o que não será possível entender e acompanhar as mudanças. Verifica-se que esse 

contexto exige que os Estados adotem uma postura de enfrentamento frente a essas 

novas transformações que se configuram no cenário mundial, pois o setor público 

não pode ficar imune e alheio a esses movimentos que determinam sua dinâmica na 

contemporaneidade. 

Os servidores públicos vêm atuando num mundo em transformação. Com 

uma imprensa cada vez mais zelosa e grupos de interesse bem organizados, suas 

ações vêm se tornando mais visíveis e públicas, assim como seus erros e 
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desmandos. A referência à valorização do capital humano tão comentada no mundo 

globalizado vem repercutindo também nas organizações públicas. 

A importância dos Recursos Humanos como recurso estratégico e do capital 

humano para a gestão das organizações de um modo geral, para as organizações 

públicas em particular, passa a ser configurada como objeto de estudos por parte do 

governo. Para dar uma nova resposta a esses novos diferenciais ao longo dos 

últimos anos, o Governo Federal tem concentrado esforços no sentido de questionar 

o status quo vivenciado pelos servidores públicos.  

Neste mesmo sentido, Farias (2001) revela um outro fator merecedor de 

destaque e referente ao desenvolvimento profissional. A expectativa prevista para os 

próximos 15 anos é que 60% da força de trabalho dos profissionais atuantes no 

Serviço Público Federal estarão se aposentando. Este fato gera, ao mesmo tempo, 

uma responsabilidade enorme em relação não só à reposição mas, principalmente, à 

assunção de papéis desses profissionais que estarão atuando no setor público daqui 

a sete anos. 

Esse panorama pode representar um indicador de espaço para um amplo 

crescimento profissional. A participação de servidores públicos na ocupação de 

cargos de comissão no governo também caminha para uma profissionalização. 

Acredita-se que de 70% a 80% dos cargos de comissão que teoricamente seriam de 

livre provimento estão sendo ocupados por servidores públicos, ocupantes de cargos 

efetivos, servidores de carreira, indicando, assim, a existência de uma qualificação 

reconhecida no meio político. Estes espaços estão sendo ocupados, naturalmente, a 

partir de um processo de qualificação que passa a ser reconhecido pela sociedade. 

É importante destacar que neste processo de mudanças, nem sempre 

claramente perceptível a todos, os profissionais ligados à Gestão de Pessoas são 

fundamentais, uma vez que essa mudança passa principalmente pela percepção de 

que são as pessoas que fazem a diferença, são elas que procedem ao 

autogerenciamento e gerenciam os recursos e processos de produção. 

Não há mudanças sem o comprometimento, sem a participação das pessoas. 

Os funcionários envolvidos na Gestão de RH alinhados com os objetivos 

estratégicos das organizações, também estão sendo demandados nas instituições 

públicas. 

Farias (2001) acrescenta que o profissional de RH, antes especialista na folha 

de pagamento, no cadastro, ou mesmo na legislação, resultante de um 
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Departamento de Pessoal que dava ênfase aos serviços cartoriais, está sendo 

substituído por um profissional de RH alinhado com a visão de futuro, com a missão 

estratégica da sua organização.  

Observa-se, no posicionamento de Farias (2001), indicações de convergência 

para a proposta do paradigma holístico emergente, em que todo gerente é também 

um gerente de pessoas (BOOG, 1994). Portanto, caberá então a esses profissionais 

a responsabilidade de rebater com objetividade os requisitos dessa missão 

estratégica em termos de perfis profissionais necessários e de competências a 

serem requeridas para que as organizações possam realmente atingir seus objetivos 

estratégicos. O esforço em direção à administração gerencial flexível e aberta ao 

controle social de resultados depende diretamente da capacitação dos servidores. É 

através de recursos humanos bem preparados para enfrentar as novas demandas 

geradas pelo desenvolvimento tecnológico que o Estado poderá oferecer melhores 

serviços à sociedade.  

A mudança que ocorre no setor público não corresponde a mudanças 

processadas apenas por pressões internas ou pela vontade de dirigentes, tendo em 

vista que são decorrentes de exigências externas da sociedade, conforme citado 

anteriormente, e que se expressam através de demandas de natureza política e de 

uma forma legítima no sistema democrático. 

Partindo da análise de Farias (2001), é possível afirmar que, para alcançar-se 

uma mudança concreta, torna-se necessário estabelecer um equilíbrio entre o 

profissional que tradicionalmente se rendia a um comodismo burocrático (situação 

comum de aprender no âmbito do setor público) e o oposto desse comodismo 

burocrático, que corresponde ao voluntarismo simplista que muitas vezes encontra 

soluções alcançadas com uma certa facilidade, desconhecendo a complexidade dos 

problemas. Com base nesta afirmativa, demanda-se um profissional de RH ciente 

das questões referentes ao comportamento dos servidores. A capacitação, inclusive 

dos Gestores de RH, reveste-se de essencialidade para responder a esses desafios, 

tratando-se, portanto, de um investimento estratégico. 

Neste sentido, Levy (2001) explica que a capacitação tem um enorme papel a 

cumprir no sentido de reposicionar o setor público, sem falar na motivação que a 

capacitação pode promover. Acrescenta-se que, em termos de política de RH, a 

capacitação tem um espaço decisivo no serviço público, assim como em outras 

organizações, porque de fato o Estado é uma das maiores organizações existentes 
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neste país dotada de uma pluralidade de funções que estão se transformando 

continuamente. Isso demanda um processo de recapacitação e requalificação no 

mesmo ritmo, tendo em vista as grandes transformações que vêm ocorrendo na 

sociedade do conhecimento. 

Diante disso, Menegasso e Salm (2001, p. 29) destacam que é preciso 

repensar os programas de treinamento para transformar o local de trabalho em um 

ambiente de aprendizagem, redefinindo papéis dos trabalhadores de forma que eles 

se tornem parceiros na criação deste ambiente e de modo a incluir nesse espaço o 

ser humano na sua totalidade. 

A educação continuada pode ser um dos meios para se processar esta 

transformação dentro da organização. Existem atualmente inúmeras estratégias de 

capacitação. O setor público vem exercendo várias iniciativas nesse sentido. Há 

propostas inovadoras que estão se configurando no sentido de deixar para trás 

formas convencionais de capacitação, empregando-se novas estratégias 

proporcionadas pela tecnologia, seja através do uso da Internet, seja através de 

outros meios possíveis.  

Dessa forma, a percepção obtida é que se gasta um volume bastante 

considerável de dinheiro com capacitação, mas pode-se inferir que não se gasta 

bem, pois também não é possível obter na atualidade uma noção clara em relação 

ao retorno que esses investimentos em capacitação estão conferindo para o setor 

público. 

Torna-se importante salientar que o papel do Estado, principalmente com 

referência ao seu relacionamento com os demais atores sociais, vem sofrendo 

mudanças, exigindo uma ação conjunta com a sociedade e a iniciativa privada. A 

expectativa é de que o novo sistema de Gestão de RH venha realmente impulsionar 

e transformar essa área, proporcionando a melhoria da performance do Poder 

Judiciário Federal. 

A Justiça Federal conta com o Conselho da Justiça Federal, com sede em 

Brasília e jurisdição em todo território nacional, cujo papel institucional está 

direcionado para o desenvolvimento, implantação e administração de sistemas 

informatizados de Gestão de recursos financeiros. Estes sistemas devem permitir o 

tratamento automático dos procedimentos para aplicação da legislação e o 

cumprimento das orientações relativas à Política de RH e a produção das 

informações gerenciais, a partir de sua base de dados. 
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A melhoria da qualidade da prestação dos serviços públicos passa pela 

modernização da área de RH, revisando os processos de trabalho e informatização 

das suas rotinas e, principalmente, pela capacitação dos servidores, representantes 

efetivos da vontade política do Estado. Para isso, torna-se imprescindível a criação 

de um sistema para gerar a capacitação.  

Todavia, como salientam Menegasso e Salm (2001, p. 34): 
 
torna-se necessário estar permanentemente atento para o fato de que em 
uma época em que a capacitação gerencial necessita ser compreendida 
como educação continuada [...], faz-se necessário, também repensar o 
conceito que se tem do ser humano no espaço das organizações. De nada 
adianta falar-se em educação continuada se não houver uma nova 
percepção do que é ser gente e do que é educação continuada para os 
seres humanos. 
 

Neste sentido, contextualizar as pessoas na organização trata-se de uma 

estratégia extremamente oportuna, antes de qualquer ação de aquisição de novas 

habilidades e conceitos, principalmente nas organizações públicas. Afirma-se isto ao 

considerar que no serviço público o corpo diretivo tende a sofrer alterações a cada 

dois anos. Considerando especificamente os tribunais federais, a cada dois anos é 

empossado um novo presidente, com novas posturas, que podem alterar todo o 

corpo diretivo. Neste contexto, é de fundamental relevância que as novas direções 

explicitem suas expectativas com relação aos servidores e o papel que irão 

desempenhar na gestão, assim como que informem o sentido da capacitação no 

contexto de sua direção, numa perspectiva de promover e assegurar o alinhamento 

entre as pessoas e as estratégias da organização. 

 

 

2.4 Gestão por competências 
 

 

A maneira de gerenciar as pessoas nos ambientes organizacionais tem 

mudado gradativamente nos últimos anos. Entre as mudanças ocorridas, Dutra 

(2001, p.23) destaca: 
 
• Alteração no perfil das pessoas exigido pelas empresas; 
 
• Deslocamento do foco da gestão de pessoas por meio do controle 
para o foco por meio do desenvolvimento; 
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• Maior participação das pessoas no sucesso do negócio ou da 
empresa. 
 

O uso do conceito de competências na gestão de pessoas configura uma 

série de mudanças nesse cenário, como por exemplo, uma remuneração compatível 

com o que a pessoa é capaz de fazer e faz efetivamente. Além disso, as práticas da 

área de recursos humanos da empresa passam a ter um outro enfoque, como no 

caso do recrutamento e seleção, formação e avaliação de pessoas, etc. 

 

 

2.4.1 Classificação das competências 
 

 

Nesta dissertação, as competências serão classificadas em: individual, 

funcional e organizacional, conforme apresentado a seguir e descritas no Programa 

Nacional de Capacitação do Conselho da Justiça Federal (PNC, 2007). 

 

 

2.4.1.1 Competência individual 
 

 

A compreensão do termo competência utilizada nesta dissertação é baseada 

em autores como Durand (1998) e Fleury e Fleury (2000), que compreendem a 

competência individual como sendo formada por três dimensões: habilidades, 

conhecimentos e atitudes. 

Ressalte-se ainda a visão de Mundim (2002) onde as pessoas atuam como 

agentes de transformação dessas três características em competências que são 

“entregues” à organização. As atitudes, os conhecimentos e as habilidades, quando 

aplicados a uma situação organizacional e reconhecidas como geradores de 

resultados, formarão a competência funcional, que consequentemente formará as 

competências organizacionais. 

As competências individual, funcional e organizacional possuem uma relação 

que pode ser chamada de dialética, ou seja, influenciam-se reciprocamente. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que as competências essenciais para uma organização 

servirão de base para o estabelecimento das competências funcionais. 
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A seguir, demonstra-se a conceituação das três características básicas que 

integram as competências individuais e que fazem parte do processo de formação 

das competências organizacionais, que são as atitudes, os conhecimentos e as 

habilidades. 

 
Atitudes 

“A compreensão da conduta humana possibilita conceber atitude como 

resultante de valores, crenças, sentimentos, pensamentos, cognições e tendências à 

reação, referentes a determinado objeto, pessoa ou situação” (KANAANE, 1999, 

p.77). 

De acordo com Kanaane (1999), a atitude pode ser compreendida como uma 

tendência à reação que é aprendida durante a vida. Caracteriza-se pela 

predisposição do indivíduo para reagir diante de situações, sendo anterior ao 

comportamento. Complementa tal raciocínio Gramigna (2002), ao considerar que 

como antecedem o comportamento, as atitudes podem ser também consideradas o 

início do desenvolvimento das competências, representando o querer ser e querer 

agir. 

O conceito de atitude utilizado nessa tese deve ser compreendido “como um 

conjunto de crenças, preferências, aversões, predisposições internas e julgamentos 

que caracterizam a visão de mundo de um indivíduo” (LEZANA e TONELLI, 1998, p. 

23) e as necessidades como “um déficit ou a manifestação de um desequilíbrio 

interno do indivíduo” (TONELLI, 1997, p. 15). 

É a partir dos valores e das necessidades que uma pessoa terá uma atitude, 

que conforme Kanaane (1999) antecederá o comportamento. Compreende-se então, 

como atitude, a resultante entre os valores e as necessidades. 

 

Conhecimentos 
O papel do conhecimento na formação de competências é incontestável. A 

esse respeito, Morey (2000) afirma que na era da informação, o conhecimento é o 

fator mais importante no sucesso tanto individual quanto organizacional. Quando se 

trata do tema conhecimento, não se pode deixar de citar os autores que tem 

influenciado muitas áreas do pensamento: Humberto R. Maturana e Francisco J. 

Varela. 
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Em recente obra publicada no Brasil, esses autores afirmam que: “se a vida é 

um processo de conhecimento, os seres vivos constroem esse conhecimento não a 

partir de uma atitude passiva e sim pela interação. Aprendem vivendo e vivem 

aprendendo” (MATURANA E VARELA, 2001, p.12). Ou seja, é na relação com o 

mundo que a pessoa irá adquirir o conhecimento. 

Os conhecimentos são classificados em diferentes tipos. Essa classificação, 

pode ser utilizada em várias áreas, para uma melhor compreensão sobre o tema. 

Hermenegildo (2002, p. 52) apresenta uma distinção entre três tipos de 

conhecimentos, baseando-se nas ciências cognitivas:  
 
• Os conhecimentos declarativos, os quais descrevem a realidade 
sob a forma de fatos, leis, constantes ou regularidades; 
 
• Os conhecimentos procedimentais, os quais descrevem o 
procedimento a aplicar para obter-se algum tipo de resultado (por exemplo, 
os conhecimentos metodológicos); 
 
• Os conhecimentos condicionais, os quais determinam as 
condições de validade dos conhecimentos procedimentais. 
 

Quanto ao direcionamento da relação entre conhecimento e competência, de 

acordo com Perrenoud (1999b, p. 32) “é na possibilidade de relacionar, 

pertinentemente, os conhecimentos prévios e os problemas que se reconhece uma 

competência”. 

Essa visão coincide com o conceito de “entrega” apresentado anteriormente 

por McLagan (1997) e Mundim (2002). Ou seja, quando o conhecimento pode ser 

aplicado à resolução de um problema, surge a competência. 

Fleury (2001) afirma que existem três pontos relevantes a respeito do 

conhecimento em relação à ação estratégica nas organizações: a compreensão de 

que conhecimentos devem ser desenvolvidos pela empresa, a definição de como 

esse conhecimento pode ser compartilhado entre as pessoas e o modo como esse 

conhecimento pode ser protegido. 

 

Habilidades 
Compreende-se por habilidade a facilidade para utilizar uma capacidade física 

e/ou intelectual. As pessoas possuem diferentes habilidades. Umas se sobressaem 

nos esportes, outras na música. Enquanto um indivíduo pode ser um hábil escritor, 

outro pode se destacar por sua habilidade em se comunicar. A habilidade possui 
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papel fundamental na formação de competências, pois é a partir da mesma que se 

dá a operacionalização de uma competência. Isto é, enquanto não utilizada ou 

desenvolvida, é uma habilidade. Quando aplicada a uma função, juntamente com os 

conhecimentos e as atitudes, têm-se as competências. 

 

 

2.4.1.2 Competência funcional 
 

 

A função é definida por Ropé & Tanguy (2001, p. 60) como “um conjunto de 

atividades na empresa orientado para uma mesma finalidade (...). A função tem um 

caráter coletivo. Ela finaliza a atividade individual”. Um dos tipos de competência 

funcional é a utilizada em cargos de gerência, denominada gerencial, que de acordo 

com Pucci (2000, p. 132) envolve: 
 
• Competência interpessoal: compreende a capacidade de lidar 
adequadamente com as questões interpessoais, ou seja, relacionar-se de 
modo satisfatório e propiciar relações saudáveis no ambiente 
organizacional. 
 
• Competência motivacional: significa ter conhecimento a respeito de 
aspectos ligados a motivação. Manter-se motivado, buscando fazer com que 
as pessoas a seu redor também motivem-se. 
 
• Competência administrativa: compreende os aspectos técnicos em 
relação ao trabalho desenvolvido, incluindo-se aí a experiência adquirida. 
 
• Competência decisória: estar apto a tomar decisões acertadas para 
que a organização obtenha bons resultados. 
 
• Competência tecnológica: saber lidar com as novas tecnologias 
implantadas, capacitando-se de modo a não perder espaço para a 
automação. 
 
• Competência ambiental: relaciona-se tanto ao ambiente interno 
quanto externo à organização. 
 

Esse aglomerado de competências é denominado por Pucci (2000) como 

Pirâmide da Eficácia Gerencial e entendido como um conjunto de seis competências 

(tecnológica, ambiental, decisória, interpessoal, motivacional e administrativa) 

compreendido no conceito amplo de competências gerenciais. 

Wood Jr. e Picarelli Filho (1999) trabalham com um modelo que envolve 

quatro tipos de competências. São elas: competências técnicas (perícia em 

determinadas atividades profissionais), de negócios (se referem ao funcionamento 
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da organização), interpessoais (capacidade de lidar adequadamente com outras 

pessoais) e intelectuais (referente às inteligências). 

 

 

2.4.1.3 Competências organizacionais 
 

 

As competências organizacionais “originam-se da gênese e do processo de 

desenvolvimento da organização e são concretizadas no seu patrimônio de 

conhecimentos” (DUTRA, 2001, p. 25). Associadas à competitividade, as 

competências da organização resultam da convergência das competências de vários 

indivíduos que a compõem. 

Nisembaum (2000, p. 48) classifica as competências organizacionais em: 
 
• Básicas: são os pré-requisitos que a organização necessita para 
administrar seu negócio com eficácia. Caracterizam-se pelas condições 
necessárias, mas insuficientes para atingir liderança no mercado; 
 
• Essenciais: são as que constituem o valor percebido pelo cliente, não 
podendo ser imitadas.  
 

Essas competências contribuem para a capacidade de expansão da 

organização. Gramigna (2002) acrescenta às duas classificações apresentadas por 

Nisembaum (2000), as competências diferenciais (consideradas de nível estratégico) 

e as terceirizáveis (que não estão ligadas à atividade fim). 

 

 

2.4.2 Desenvolvimento de competências 
 

 

Gramigna (2002) afirma que o desenvolvimento de competências pode ser 

comparado ao processo de crescimento da árvore: a raiz corresponde às atitudes, o 

tronco corresponde ao conhecimento e a copa corresponde às habilidades. Os três 

componentes formam o todo (a árvore) e quando recebem o tratamento de forma 

adequada crescem naturalmente. Da mesma forma, de acordo com esse modelo, 

ocorre o desenvolvimento das competências no contexto organizacional.  
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A seguir são apresentadas as duas principais formas de desenvolvimento de 

competências para as organizações alcançarem suas estratégias competitivas: 

processo de aprendizagem e gestão do conhecimento (FLEURY & FLEURY, 2000). 

 

 

2.4.2.1 Processo de aprendizagem 
 

 

A aprendizagem deve ser concebida como um processo, ou seja, um 

movimento contínuo e dinâmico que ocorre a partir da aquisição e da prática do 

conhecimento (CARVALHO, 2001). “Ressalta-se que existem aí, dois pólos do 

processo de aprendizagem: a abordagem pedagógica, que está relacionada 

diretamente ao instrutor e a aquisição do conhecimento, que se relaciona com os 

treinandos” (TONELLI,1997, p.35). A abordagem pedagógica, como no ensino 

presencial, neste caso, tem fundamental relevância. 

A abordagem pedagógica refere-se aos pressupostos que sustentam a prática 

de quem ensina. A aquisição de conhecimento envolve diversos aspectos 

relacionados tanto a capacidade quanto ao desejo de aprender (atitude). A questão 

das diferenças individuais é um exemplo. Em qualquer nível do processo de 

aprendizagem deve-se considerar que as pessoas aprendem de modo diferente. Por 

esse motivo, tanto os métodos utilizados quanto o conteúdo devem considerar esse 

aspecto. A consciência por parte de quem ensina de que as pessoas aprendem de 

forma diferenciada gera resultados positivos. 

Outro fator a ser ressaltado no processo de aprendizagem é a motivação para 

aprender, um aspecto intrínseco ao aprendiz e de suma importância em relação aos 

resultados a serem obtidos. 

Direcionando o tema para a área organizacional, Fleury (2001, p. 116) 

apresenta três níveis nos quais o processo de aprendizagem pode ocorrer: 
 
• No nível do indivíduo: caracteriza-se pelo primeiro nível onde a 
aprendizagem ocorre e quando é efetiva, gera mudança no comportamento 
do indivíduo. 
 
• No nível do grupo: a aprendizagem neste caso, pode ser motivada 
pelo desejo de pertencer ao grupo e de partilhar objetivos, constituindo-se 
num processo social e coletivo, procedimentos, etc.  
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• No nível da organização: ocorre quando o processo de aprendizagem 
torna-se institucionalizado gerando “memórias” ligadas à estrutura, 
Englehardt e Simmons (2002) afirmam que o desenvolvimento do indivíduo 
e do grupo são elementos essenciais para o alcance de vantagem 
competitiva. Esses autores defendem a idéia de criação de um espaço 
organizacional para aprender. 
 

Esboçam elementos teóricos para tornar tal espaço bem sucedido, 

explorando a idéia de facilitar atividades de aprendizagem em um espaço próprio da 

organização. 

 

 

2.5 Treinamento  
 

 

2.5.1 Conceituação 
 

 

Diversos termos são utilizados para designar a atividade de aquisição de 

conhecimentos e habilidades. Fontes (1980, p. 84-86) apresenta definições para 

cada um desses termos: 
 
• educação: todos os processos pelos quais uma pessoa adquire uma 
compreensão do mundo, bem como aptidões, para lidar com problemas; 
 
• formação: preparo de pessoal, na empresa, através de treinamento 
sistemático em atividades específicas, para cujo treinamento não se exige, 
obrigatoriamente, experiência ou formação profissional anterior, mas, 
apenas, escolaridade ou conhecimentos gerais correlatos; 
 
• capacitação: ramo da instrução técnica que proporciona 
especificamente a habilidade e conhecimento necessários para o trabalho; 
 
• treinamento: ação exercida pela empresa ou entidade que a 
representa, com a finalidade de aumentar a eficiência e o rendimento dos 
trabalhadores. 
 

Para Aicardi (1993), treinamento deve abranger três conceitos: treinar, 

capacitar e aperfeiçoar. Treina-se quando é necessário receber novos 

conhecimentos; capacita-se quando existe uma modificação (tecnológica ou 

metodológica) no conhecimento adquirido e é necessário atualização; aperfeiçoa-se 

quando se deseja aprimorar novos conhecimentos. 

Leite (1994) faz uma distinção forte entre treinamento e desenvolvimento, o 

que conduz a uma nítida separação conceitual entre os dois termos. No 
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entendimento do referido autor, treinamento tem como objetivo final a ampliação da 

capacitação de alguém para o desempenho de uma determinada tarefa, de 

contornos muito claramente definidos. Já o desenvolvimento tem como finalidade 

última a expressão de qualidades tidas como boas para o exercício de atribuições 

que dizem respeito a um amplo conjunto de responsabilidades. 

Martins (1998) por outro lado, não faz distinção entre os termos e conceitua 

treinamento como o processo educacional, aplicado de maneira sistemática e 

organizada, por meio do qual as pessoas obtêm conhecimentos, habilidades e 

atitudes em função de objetivos definidos. Percebe-se portanto, que não há um 

consenso entre os autores no que diz respeito à terminologia a ser utilizada.  

Para Chiavenato (1985) até mesmo a palavra treinamento possui muitos 

significados e cada especialista lhe dá o significado que mais lhe convém. O quadro 

que segue evidencia as diversas definições do termo treinamento. 
 

Quadro 01 - Definições do termo treinamento 
Autor  Definição 
OATLEY in 
HAMBLIN (1997) 

qualquer atividade que procura, deliberadamente, melhorar a habilidade 
de uma pessoa no desempenho de uma tarefa. 

HESSELING in 
HAMBLIN (1978) 

uma seqüência de experiências ou oportunidades destinadas a modificar 
o comportamento para atingir um objetivo declarado. 

HAMBLIN - 1978 abrange qualquer tipo de experiência destinada a facilitar um ensino que 
será útil no desempenho de um cargo atual ou futuro. 

FERREIRA - 1979 

dentro de uma empresa poderá objetivar tanto a preparação do elemento 
humano para o desenvolvimento de atividades que virá a executar, como 
desenvolvimento de suas potencialidades para o melhor desempenho 
das que já executa. 

CHIAVENATO - 
1985 

processo educacional, aplicado de maneira sistêmica, através do qual as 
pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e habilidades em função de 
objetivos definidos. 

TOLEDO - 1986 é ação de formação e capacitação da mão-de-obra, desenvolvida pela 
própria organização, com vistas a suprir suas necessidades. 

MACIAN - 1987 uma forma de educação. Sua característica essencial consiste em educar 
para o trabalho. 

LEITE - 1994 

o parente próximo do embrutecimento, do adestramento. O 
desenvolvimento aparece como instrumento privilegiado da ação da 
administração de Recursos Humanos, em razão da possibilidade que 
encerra de efetivo exercício dos valores mais elevados do homem, e isso, 
como é evidente, sem prejuízos, muito ao contrário, dos interesses da 
produção stricto sensu das empresas. 

Fonte: adaptado de Bomfim (1997 apud BARCELOS, 1997)  
 

Todavia observa-se que independente da definição adotada os autores 

concordam quanto à importância do treinamento para o preparo da pessoa no 

desempenho de suas funções na organização. 

No que concerne a este trabalho, cabe evidenciar que a palavra treinamento 

está relacionada ao entendimento de Freire (1980), ou seja, não apenas com o 
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preparo da pessoa para realizar tarefas, mas também ao estímulo na busca de 

soluções, na criação da realidade e na luta por transformação; está baseado numa 

visão de homem criativo e autônomo, com pensamento crítico e voltado para a 

sobrevivência e para o crescimento organizacional. 

Paralelamente, o termo treinamento pode estar empregado com o mesmo 

significado dos vocábulos: educação, formação, capacitação, aperfeiçoamento e 

desenvolvimento. 

 

 

2.5.2 A importância do treinamento para o desenvolvimento dos servidores 
 

 

O Treinamento é provavelmente a função de gestão de pessoal mais 

destacada na literatura teórica e prática sobre melhoria da qualidade dos serviços 

prestados. Na chamada era do conhecimento, o treinamento é apresentado como o 

mais importante fator crítico de sucesso. 

Dessa forma, a presente dissertação ressalta como um dos pressupostos 

básicos, a idéia de que ações relacionadas com treinamento são as mais 

importantes para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. 

Corrobora tal pensamento Urban (1994) quando expõe que entre os 

estudiosos de serviços, o treinamento é um dos fatores que se atribui maior peso 

entre aqueles capazes de influenciar a qualidade. Como serviços são experiências 

geralmente intangíveis, é mais apropriado buscar o comprometimento das pessoas, 

por intermédio de capacitação adequada. 

Além disso, pessoas mais capacitadas têm um espírito crítico mais aguçado, 

aumentando as probabilidades de se diagnosticar problemas e sugerir 

aperfeiçoamentos. 

De fato, treinar torna-se um componente de sucesso na melhoria dos serviços 

públicos, devido à rapidez das mudanças, da crescente informatização, evolução do 

conhecimento e da informação, do surgimento de novas profissões e da 

necessidade de valorizar o fator humano. 

Treinamento é importante para a conscientização no sentido de gerar 

continuamente valor dentro da instituição, possibilitando que as pessoas caminhem 

proativamente em direção aos objetivos organizacionais. Pelo treinamento as 
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pessoas podem aprimorar seu conhecimento técnico-profissional, compartilhar mais 

informações sobre a organização e também ampliar seus relacionamentos 

interpessoais. 

Desenvolver a qualificação e o potencial das pessoas facilita um maior 

desempenho, aceitação de maiores responsabilidades e comprometimento com os 

resultados organizacionais. Além disso, conforme observa Chiavenato (1997), a 

qualidade de vida das pessoas pode ser incrivelmente aumentada com a 

capacitação e com o crescente desenvolvimento profissional. Pessoas treinadas e 

habilitadas trabalham com mais facilidade e confiabilidade e, consequentemente, 

com mais prazer e felicidade. Pode-se inclusive afirmar que o treinamento constitui-

se um agente motivador comprovado. De acordo com Carvalho (2004), o 

treinamento é um fator de auto-satisfação do treinando. 

Outro aspecto importante do treinamento é que ele pode ser um excelente 

instrumento de transformação organizacional e de mudança de atitude pessoal a 

favor da melhoria dos serviços prestados. É o investimento em conhecimento que 

determina se o funcionário é ou não produtivo, mais que as ferramentas, máquinas e 

o capital fornecidos pela organização. “É o indivíduo, e especialmente o funcionário 

qualificado e dotado de conhecimento, que decide em grande parte com o que ele 

irá contribuir para a organização e qual será o rendimento do seu conhecimento” 

(DRUCKER, 1996, p.53). 

O processo decisório também fica agilizado e mais qualificado com educação. 

Pois como expõem Pinchot e Pinchot (1993), somente num meio que valorize a 

educação como forma de desalienar o indivíduo, permitindo-lhe efetivamente a 

liberdade de escolha com base numa ética comunitária e responsabilidades 

integradas, possibilita um processo decisório intuitivo e criativo consistente. 

A importância do treinamento também é mencionada por diversos autores 

conhecidos como ”gurus da qualidade”. Deming (1990) por exemplo, em seus 14 

pontos relativos a como formar a qualidade, cita dois ligados à atividade de 

treinamento: instituir o treinamento em serviço permanentemente e instituir um sólido 

programa de educação e aperfeiçoamento. Paralelamente, Ishikawa (1993) afirma 

que a qualidade começa e termina com a educação. 

Assim, é importante e imprescindível investir no treinamento. Chiavenato 

(1997), confirma essa idéia ao expor que a preparação e formação das pessoas 

devem converter-se o quanto antes em uma verdadeira obsessão. O sucesso na 
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melhoria dos serviços prestados está intimamente ligado a essa variável: treinar, 

treinar, treinar. Treinar todos, a fundo. E voltar a treinar continuamente. 

Tudo que foi exposto pode na verdade ser resumido em uma única frase : “a 

empresa cresce quando faz crescer as pessoas” (SILVA, 1996 apud CHIAVENATO, 

1997, p.88). 

Nesse momento da história, deixamos o universo do treinamento direcionado 

para o pensar com inteligência. Senge (1990) introduz o conceito de “organização 

que aprende”.Trata-se de um aprendizado contínuo a partir do pensar coletivo da 

organização e do uso apropriado da inteligência e a capacidade das pessoas de 

gerar idéias novas, que lhe dá uma vantagem competitiva em relação aos seus 

competidores.  

Um dos papéis mais difíceis e mais importantes está relacionado ao processo 

de aprendizado da organização, visto que em um ambiente altamente competitivo, a 

vantagem reside na habilidade da organização de aprender rápido e criar elementos 

diferenciadores, o que coloca o aprendizado em primeiro plano. Em 1999, no 

congresso da ASTD (American Society for Trainning na Development) foram 

definidos como principais tendências no campo da gestão de pessoas: o 

aprendizado, a gestão do conhecimento, o capital intelectual e a inteligência 

emocional.  

O significado disso é o envolvimento de todos os membros de uma 

organização no esforço de mantê-la em crescente renovação. As pessoas estariam 

em diferentes estágios no processo de aprendizado, o do conhecimento da 

organização até o de geração de novas idéias, em um movimento contínuo.  

Todo enfoque de uma organização que aprende está centrado na mudança 

radical da mentalidade, visão geral e irrestrita das informações, mente compartilhada 

e da liderança. Trata-se de uma educação continuada e a cultura organizacional é 

centrada no grupo, onde as pessoas têm consciência do sistema como um todo e da 

importância do relacionamento interpessoal.  

Na sociedade contemporânea, o fácil acesso ao conhecimento é o grande 

recurso até hoje conseguido, talvez mais importante que a invenção da roda ou do 

motor. Segundo Morin (2007), a sociedade que evolui se destrói para, mais adiante, 

se recuperar melhor e mais fortalecida. As empresas da sociedade do conhecimento 

geram fatores desestabilizadores e patrocinam a inovação social, constroem e 

abandonam produtos e serviços rapidamente, modificam processo e 
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relacionamentos sociais sem muito pudor, tudo em função da profusão e rapidez 

com que as informações são geradas e disseminadas.  

A busca pela capacitação e pela empregabilidade leva o homem 

contemporâneo a aprimorar sua capacidade de aprender constantemente para se 

adaptar às novas formas de exercer atividades produtivas, que o atual mercado de 

trabalho demanda. Na era atual, globalizada, complexa, desorientada, caótica, 

competitiva, mutante, considera-se a geração de conhecimento e capacitação 

profissional uma questão de sobrevivência para o trabalhador e de vantagem 

competitiva para as organizações.  

Muito recentemente, era vantagem competitiva individual o individuo ter um 

mestrado nacional ou internacional para ter um bom emprego, hoje, muitos 

profissionais com essa formação ainda estão tentando se adaptar ao mercado de 

trabalho.  

A globalização potencializa o conhecimento, pois a facilidade de obtenção de 

informações via internet aumenta a concorrência de mãos e cérebros de todo 

mundo, tornando a produção de novas idéias a única vantagem sustentável. A 

expressão “Gestão do conhecimento” aplicado ao universo corporativo engloba a 

troca de dados, informações, cifras, conceitos, práticas e regras de como levar a 

organização a liderar dentro de seu mercado.  
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CAPÍTULO 3 – PROCESSO DE CAPACITAÇÃO NO TRF DA 5ª REGIÃO 
 
 
3.1 Política de recursos humanos no TRF da 5ª Região 

 

 

A atual proposta neoliberal de modernização do Estado exige que a 

administração pública seja caracterizada pela agilidade, competência e eficiência. A 

partir de então, surge no Brasil o discurso da reforma gerencial administrativa 

pública, que está centrada na redução de quadros, no controle dos custos e da 

corrupção, assim como na qualificação profissional e na agilização das rotinas. 

As políticas de RH características das burocracias privadas devem ser 

adaptadas pelas instituições públicas, uma vez que a natureza de suas atribuições 

faz com que seus servidores apresentem especificidades que os distinguem dos 

demais. 

Os Tribunais Regionais Federais estabelecem uma relação direta com a 

sociedade, tendo como parâmetro a prestação jurisdicional, que tem que ser ágil, 

eficiente e de boa qualidade. A reforma gerencial através da implementação da 

política de RH tem como objetivo contribuir para a agilização do fluxo dos processos 

de trabalho na administração pública. Neste contexto estão incluídos os órgãos do 

Poder Judiciário, o que implica no  desenvolvimento de modelos de gestão capazes 

de promover e assegurar um clima organizacional que seja favorável aos resultados 

propostos por essa instituições .  

Para tanto, faz-se necessário a adoção das seguintes medidas: 

 

• desenvolvimento de mecanismos que possam contribuir para imprimir uma 

maior eficiência no gerenciamento dos serviços públicos; 

• fornecimento de instrumento que permita a implementação de métodos e 

técnicas gerenciais voltados para a prevenção e/ou administração de conflitos 

de caráter interpessoal e grupal; 

• formação de equipes que possuam características direcionadas para a 

produtividade e competitividade. 
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Verifica-se ainda que o desenvolvimento de RH no âmbito do Judiciário 

Federal corresponde a um processo que compreende a implementação de ações de 

capacitação continuada. Essas precisam estar voltadas para o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes, da consciência individual e coletiva. O Tribunal Regional 

Federal da 5ª  Região no contexto da reforma gerencial apresenta como diretrizes de 

ação: 

 
• a promoção do desenvolvimento e da implementação de uma política de RH 

que esteja em consonância com os objetivos institucionais, na tentativa de 

alcançar a superação das ações de caráter imediatista e casuístico; 

• a articulação das questões relativas aos RH com os objetivos e propósitos da 

eficiência na prestação jurisdicional; 

• a contribuição para o desenvolvimento da consciência coletiva entre o corpo 

de servidores que atuam nas áreas meio e fim do TRF5. 

 

Compreende-se ainda que a capacitação profissional continuada representa 

um fator relevante na construção do novo cidadão 'servidor público' pela superação 

do 'meio-cidadão'  

O TRF5 precisa, então, ter como parâmetros o incentivo e a valorização dos 

RH, a partir do desenvolvimento de ações de capacitação direcionadas para a 

democratização do saber no âmbito institucional. Sendo assim, faz-se necessária a 

intensificação da descentralização e promoção de ações de forma interativa, 

objetivando a multiplicação da capacidade de investimento desta instituição no 

tocante aos recursos promotores do seu auto-desenvolvimento coletivo. 

Com a reforma gerencial, o TRF5 deve assumir o compromisso de elaboração 

e implementação de planos, programas e/ou projetos de capacitação no que 

concerne aos seus servidores. Nesta perspectiva, deve priorizar as ações de 

conscientização acerca das funções de boa qualidade na prestação jurisdicional e 

atendimento público, visando a formar RH que estejam em plena convergência com 

seus propósitos institucionais. 

Diante disso, o TRF5 deve estar voltado para a promoção da satisfação dos 

servidores que se inserem na esfera das instâncias técnicas e administrativas, uma 

vez que bem-estar e melhoria da qualidade de vida são aspectos indissociáveis. 
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Com esta dimensão, a política de capacitação do servidor público do TRF5 deve 

tratar dos seguintes objetivos: 

 

• contextualizá-lo dos processos de mudanças que vêm ocorrendo no mundo 

do trabalho; 

• contribuir para a sua profissionalização, através do desenvolvimento de 

processos de formação inicial ou continuada que possam garantir um nível 

elevado de competência e de compromisso ético com o desenvolvimento 

contínuo do tribunal, e a otimização das funções públicas; 

• promover o aumento dos padrões de qualidade da prestação de serviços, a 

partir da qualificação profissional; além da elevação do nível de 

responsabilidade e compromisso ético e político do servidor em todos os 

níveis da hierarquia da instituição; 

• oportunizar a atualização de conhecimentos teóricos e instrumentais; de 

aperfeiçoamento, visando a ampliação e melhoria da prestação de serviços; 

de especialização, segundo os requisitos de postos de trabalho nas mais 

diferenciadas esferas de atuação do órgão (unidades administrativas ou 

unidades judiciárias). 

 

A contextualização das mudanças no mundo do trabalho como um todo, 

torna-se um mecanismo para sensibilizar o servidor num processo de mudanças. 

Conforme afirma Araújo (2001), sensibilizar é a palavra chave. É tornar os indivíduos 

integrantes de um processo de mudança, explicando o porquê de se estar 

almejando a mudança.  

Moura e Carvalho (1999) salientam, que continuamente surgem profissões e 

desaparecem outras, o que faz do ser humano um grande potencial de 

possibilidades e competências. É preciso conscientizar o ser humano de que o seu 

fortalecimento implica o fortalecimento do outro e de que sua sobrevivência exige 

não mais aprender alguma coisa, mas aprender a aprender continuamente. 

Os programas de capacitação no setor público devem ser construídos para o 

setor público, de forma abrangente, visando a contextualização do servidor em 

relação as demandas do mercado, mas também devem enfocar as especificidades 

deste setor. Para Paulo Freire (1980 apud MOURA e CARVALHO 1999, p. 7), “o 

homem deve ser sujeito de sua própria educação e não o objeto dela”. 
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Os desafios de se implementar a reforma gerencial na administração pública 

podem ser traduzidos nas palavras de Costin (1998) de se observar a 

essencialidade de reflexões sobre o setor público. Segundo Costin (1998) , a 

proposta da reforma gerencial constitui trazer para o Estado profissionais mais 

preparados, sendo que é fundamental levar em conta que mudar a ordem de coisas 

constituída historicamente no país é tarefa para quase uma geração. 

 
 

3.2 Diagnóstico Organizacional do TRF da 5ª Região  
 

 

Antes da apresentação do desenvolvimento e implantação experimental das 

estratégias básicas da metodologia proposta para a melhoria da capacitação 

profissional, a partir da percepção dos servidores, cabe evidenciar alguns aspectos 

pertinentes à organização selecionada. 

Como toda instituição pública, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

apresenta características típicas que retratam as disfunções do modelo burocrático 

já discutido anteriormente. Tais características precisam ser identificadas uma vez 

que interferem na condução e nos resultados das ações de valorização das pessoas 

e de modernização do processo produtivo. 

Assim, considerando todo o embasamento teórico e a experiência como 

servidor da instituição pode-se citar, dentre os aspectos críticos: 

 

• descontinuidade administrativa – a Presidência do Tribunal tem um mandato 

de dois anos e, na grande maioria das vezes, além da Presidência, muitos 

cargos de diretoria são modificados. Isso conduz a quebra na continuidade 

dos trabalhos e de projetos cujo resultado nem chega a aparecer; 

• ênfase em normas e procedimentos – tal constatação torna o trabalho 

rotineiro, favorece o conformismo e desencoraja a inovação. A organização se 

caracteriza por ciclos de atividades rotinizadas que se repetem 

indefinidamente; 

• estrutura rígida e hierarquizada – O sistema de autoridade é de cima para 

baixo, isto é, toda autoridade é investida no dirigente da organização. Denota-

se que a marca pessoal do dirigente se sobrepõe à da organização. A 
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estrutura altamente hierarquizada também promove uma rede formal de 

comunicação. Como resultado, o Tribunal tem uma forte resistência à 

mudança; 

• visão/atividades fragmentadas – a maioria dos servidores se empenha na sua 

tarefa específica como se esta fosse distinta e separada das demais tarefas 

da instituição; 

• excesso de formalidade – denota-se que o excesso de formalidade extrapola 

os limites do respeito e conduz a uma imposição de poder. Há uma tendência 

de formalizar e documentar todas as comunicações, muitas vezes 

prejudicando o funcionamento da organização; 

• resistência a mudanças – as mudanças representam ameaças para a posição 

e estabilidade dos servidores dentro da organização. Grande parte dos 

servidores se sente mais seguro e protegido com a rotina que domina e 

conhece bem e que não lhe traz ameaças; 

• processo seletivo deficiente – assim como ocorre em outras instituições 

públicas, o concurso (apenas com prova escrita) é o método utilizado pelo 

Tribunal para seleção de seus servidores. Por um lado, tal método garante a 

idoneidade do processo, por outro, percebe-se, com base no que acontece no 

TRF5, que o concurso público não garante que o profissional será produtivo e 

eficiente em determinado local, sob certas pressões, junto com aqueles 

colegas, sob aquela chefia. O concurso não considera as habilidades 

humanas do novo servidor no que tange à sua capacidade de 

relacionamento, comunicação, liderança, entre outros. Paralelamente, a 

lotação do servidor nas diversas unidades do TRF5, na grande maioria das 

vezes, acontece de forma aleatória, sem considerar a formação do funcionário 

ingressante, suas experiências profissionais, seu perfil, habilidades, suas 

expectativas e preferências; 

• falta de desenvolvimento das lideranças – muitos dos servidores ocupantes 

de cargos comissionados (cargos muitas vezes estratégicos na organização) 

não são preparados para a função gerencial, faltando maior investimento no 

sentido de treiná-los para conhecer os seus processos, interagir com seus 

subordinados, preocupar-se com os clientes e com os resultados 

organizacionais. 
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Outras características marcantes são: 

 
• pouca clareza na definição da missão e políticas da organização; 

• baixo nível de interação dos setores/unidades do Tribunal; 

• desconhecimento das necessidades e expectativas dos clientes; 

• inexistência de mecanismos para apuração de resultados, análise das falhas 

e identificação das causas dos problemas; 

• desconhecimento dos custos da “não qualificação”; 

• inexistência de padrões de resultados; 

• atribuições e competências mal definidas; 

• superposição de tarefas e responsabilidades. 
 

Todas as características elencadas também são pertinentes a outras 

organizações públicas, ou seja, não são uma exclusividade do TRF5. Por outro lado, 

é importante salientar que existe vontade de reverter este cenário. Percebe-se que 

paulatinamente a organização, em seus diversos níveis, vem se sensibilizando para 

a necessidade de repensar a instituição como um todo. Projetos visando a 

desburocratização e a realização de um planejamento estratégico, por exemplo, já 

são uma realidade. 

Com a aprovação recente pelo Congresso Nacional do Plano de Cargos e 

Salários – PCS dos servidores do Poder Judiciário da União, por meio da lei 11.416, 

de 15/12/2006, verifica-se que a capacitação permanente dos servidores passou a 

ser ponto de relevância para todos os órgãos que compõem o Poder Judiciário 

Federal.  

No seu bojo está determinado que os ocupantes de cargos em comissão ou 

função comissionada de natureza gerencial que não tiverem passado por Curso de 

Desenvolvimento Gerencial, deverão fazê-lo no prazo máximo de 1 ano após a 

publicação da lei e será obrigatória a participação neste tipo de curso a cada 2 anos. 

A referida lei determina também que os servidores que tiverem curso de Pós-

Graduação, Mestrado, e Doutorado, receberão um percentual de 7,5%, 10% e 

12,5%, respectivamente, em seus vencimentos. E, ainda, aqueles que tiverem 

participado de ações de treinamento, receberão mais 1% a cada 120 horas de 

treinamento, limitado a 3%, sendo obrigatória a reciclagem a cada 4 anos.  
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Verifica-se que se tratando do Plano de Carreiras do Judiciário da União, pela 

primeira vez houve uma preocupação da cúpula do Poder Judiciário Federal e dos 

legisladores em formular uma proposta de legislação voltada para a valorização e o 

reconhecimento do servidor, criando sistemas de recompensas. 

Percebe-se que as exigências para capacitação dos servidores passa a ser 

descrita na lei e o que os servidores esperam é que a instituição promova essa 

capacitação de forma eficaz e que atenda, tanto o desenvolvimento do servidor nas 

suas respectivas carreiras, como os preceitos legais contidos na lei. 

O Conselho da Justiça Federal é o órgão que regulamenta as ações 

administrativas e financeiras da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus em 

todo país. Nos termos do novo PCS, caberá ao Conselho da Justiça Federal 

promover um Plano de Capacitação Permanente para que os servidores possam 

exercer com mais eficiência e eficácia os cargos e as funções de maior 

responsabilidade e complexidade (Conselho da Justiça Federal,  2007). 

 
 
 

3.3 Programa Nacional de Capacitação – PNC 
 
 

3.3.1 Concepção do Programa 
 

 

O Programa Permanente de Capacitação dos Servidores da Justiça 

Federal/PNC, elaborado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), compreende as 

diretrizes, princípios e objetivos que nortearão o desenvolvimento das competências 

necessárias para a atuação profissional dos servidores, por intermédio da formação 

e do aperfeiçoamento e, conseqüentemente, para o aprimoramento institucional. 

“A elaboração do PNC surgiu do desafio de instituir ações educacionais para 

os servidores do Conselho e da Justiça Federal, com base na constante construção 

e diálogo com todos os envolvidos – magistrados, servidores e sociedade” 

(CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2007).  

Para o Conselho da Justiça Federal (2007), o Programa pretende ser “aberto” 

por estar em constante construção, revisão freqüente de objetivos e estratégias a fim 
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de contribuir para o aprimoramento dos servidores da Justiça Federal. Aberto 

também por possibilitar a dinâmica da construção de métodos, de valores, de 

percepções próprias advindas da autonomia e diversidade regional e, 

principalmente, apontando informações e conteúdos sobre diferentes tipos de 

conhecimentos necessários para que se construa uma trilha básica de 

desenvolvimento e possibilite a unidade da diversidade. 

 

 

3.3.2 Justificativa 
 

 

Na Justiça Federal, verifica-se a ausência de uma política institucionalizada 

de gestão de pessoas, contudo, as áreas de treinamento e desenvolvimento/T&D 

vêm discutindo a sua viabilização. Esse diálogo ocorre na tentativa de fazer frente à 

descontinuidade das ações da área, evidenciada pelo curto período de gestão da 

alta gerência e pela inexistência de um plano estratégico no âmbito da Justiça 

Federal.  
O PNC visa contribuir, de modo continuado, no processo de formação, 

adequado às necessidades peculiares de cada função e de cada Região, dos 

servidores públicos engajados no pleno desenvolvimento da Justiça Federal 

brasileira. Trata-se de processo descentralizado, coordenado nacionalmente e em 

constante construção, execução e avaliação, tendo como premissa fundamental o 

planejamento estratégico institucional e a institucionalização de uma política de 

gestão uniforme de pessoas. 

Esse processo é desenvolvido por meio de formação de uma rede de 

aprendizagem que estimulará a prática da socialização do saber, a co-

responsabilidade na atuação profissional, com base no respeito aos limites de cada 

ator, propiciando múltiplas possibilidades de caminhos a serem escolhidos. 

A rede tem como principais atores o servidor, os educadores internos e as 

equipes de trabalho, e é constituída a partir das relações únicas que ocorrem no 

contexto histórico e cultural no qual esses atores estão inseridos e, dessa forma, 

suas relações interpessoais no trabalho contribuirão para o seu desenvolvimento 
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profissional e do outro, possibilitando que seja possível transformar a realidade em 

que atuam por meio de idéias novas e de valor para a organização1. 

Na rede, o servidor é um sujeito em constante desenvolvimento, que busca, 

cria e compartilha conhecimentos, sendo capaz de gerar soluções inovadoras com 

sua equipe. É o elo entre a Justiça Federal e a sociedade. 

O Educador, comprometido com os objetivos estratégicos institucionais, atua 

como catalisador do processo de ensino-aprendizagem da equipe – é o mediador de 

mudança. 

As equipes são formadas por servidores que, buscando alinhamento 

estratégico, atuam de forma sistêmica e sinérgica, compartilham valores, 

conhecimentos e objetivos, constituindo comunidades de aprendizagem. 

Para o apoio à formação continuada dessa rede de educadores e equipes, o 

Programa valer-se-á de processos e métodos articulados, eficientes, dinâmicos e 

integrados à rotina de trabalho. 

A coordenação dar-se-á no âmbito das regiões e nacionalmente. À 

coordenação nacional compete identificar necessidades e caminhos gerais que 

sugerem a elaboração de estratégias para atender transversalmente a todas as 

equipes. A existência de uma coordenação nacional é estratégica, contudo o 

desenvolvimento do Programa será descentralizado, ou seja, a sua natureza é de 

alto estímulo à autonomia das diversas equipes que atuam na rede. 

 

 

3.3.3 Histórico 
 

 

O Projeto Político Pedagógico do Programa Permanente de Capacitação dos 

Servidores da Justiça Federal - em sua primeira versão - foi fruto da construção 

participativa dos membros do Comitê Técnico-Operativo, representantes do CJF e 

dos Tribunais Regionais Federais, e dos representantes das Seções Judiciárias, e 

apresenta as bases políticas, metodológicas e operacionais para formação, 

aprimoramento e especialização dos servidores da Justiça Federal2 discutidas ao 

                                                 
1 Citação coletada do Programa de Educação Continuada, baseada em Fernando Rey, 2004. 
2 Programa Permanente de Capacitação previsto na Lei n. 8.472/92 e no Plano de Cargos e Salários, Lei n. 
11.416/2006. 
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longo dos dois últimos meses de 2006. A própria construção deste projeto é um 

processo de formação e a ampla participação de todos os interessados é de suma 

importância na medida em que promove uma reflexão sobre os objetivos, os papéis, 

os desafios e as competências3  necessárias aos servidores da Justiça Federal 

brasileira, que conta hoje com aproximadamente 22.000 servidores, considerando 

9.867 gestores. 

Considerando a necessidade de integração das atividades de capacitação e 

aperfeiçoamento dos servidores, promovidas pela Secretaria de Recursos Humanos 

e pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e pelas áreas 

de T&D da Justiça Federal, com intuito de minimizar esforços, racionalizar a 

aplicação de recursos e implantar uma gestão de pessoas baseada na gestão do 

conhecimento, e com vistas a antecipar-se ao que preconiza o Plano de Cargos e 

Salários (2006), foi proposta a elaboração de uma resolução. A resolução busca 

consolidar as normas existentes em atos normativos do CJF, agregando os 

princípios e diretrizes para implantação do Programa Permanente de Capacitação 

dos servidores da Justiça Federal/PNC, como um programa nacional, e estrutura a 

operacionalização das ações por intermédio de um Comitê Técnico-Operativo que 

coordenará, no âmbito nacional, o planejamento e acompanhamento/monitoramento 

do Programa, e, no âmbito regional, contará com a participação de subcomitês.  

O Comitê é Técnico-Operativo4, pois trabalha além dos aspectos técnicos 

para elaboração do Programa, e, também com a subjetividade de cada indivíduo 

enquanto executa a tarefa, identificando fatores implícitos que facilitarão o 

desenvolvimento das atividades. 

Anterior a aprovação da Resolução n. 536/2006, no intuito de agilizar os 

trabalhos, as presidências dos Tribunais Regionais Federais indicaram seus 

representantes e desde outubro de 2006, o Comitê, composto por representantes da 

                                                 
3 Competência: “Combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressa pelo desempenho 
profissional em determinado contexto organizacional, que agrega valor ao indivíduo e à organização.” 
(Carbone,2005). 
4 Técnico-Operativo: Das inúmeras práticas grupais existentes optamos por uma abordagem que propicie o 
desenvolvimento da equipe de profissionais como agentes de mudança. Isso nos remeteu à metodologia dos 
Grupos Operativos, criado por Enrique Pichon-Rvière. Ele dá ênfase à produção grupal por meio da interação 
entre os participantes. O Grupo Operativo caracteriza-se por estar centrado, de forma explícita, em uma tarefa 
que pode ser o aprendizado, o diagnóstico de dificuldades etc. Para que seja possível alcançar resultados devem 
ser utilizadas técnicas para reforçar o exercício da negociação em torno das diferenças de idéias, experiências e 
ações, além de promover momentos de reflexão e debates no grupo. 
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área de T&D dos TRFs e do Conselho da Justiça Federal, reúnem-se para elaborar 

o primeiro esboço do projeto político-pedagógico do Programa. 

Para construção do projeto político-pedagógico realizaram-se seis oficinas 

regionais, inclusive uma no CJF, e as demais sediadas nos Tribunais Regionais 

Federais, com a participação dos profissionais de T&D das diversas seccionais, com 

o objetivo de analisar e incrementar o projeto, elaborar agenda para 

desenvolvimento de um plano de envolvimento dos gestores e desenvolvimento de 

uma proposta para capacitação da equipe de T&D nessa nova perspectiva de 

atuação. 

Como produto dessas oficinas foram consolidados e finalizados, em primeira 

versão, os marcos conceituais e situacionais. A partir dessa visão ampla, inclusive 

com o conhecimento mais detalhado das inúmeras ações e práticas em 

desenvolvimento, foi possível propor ações a serem operacionalizadas. O marco 

situacional é o ponto de partida, porém o marco conceitual será o norte a seguir e 

buscar. 

 

 

3.3.4 Diretrizes 
 

 

3.3.4.1 Princípios 
 

 

• institucionalizar uma política de gestão de pessoas, preceituando a 

responsabilidade compartilhada entre todos os profissionais da Justiça 

Federal; 

• transformar a área de treinamento e desenvolvimento em unidade estratégica, 

trabalhando a gestão de mudança com a busca democrática de alternativas e 

mecanismos institucionais que possibilitem assegurar a participação dos 

servidores no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação das ações 

educativas; 

• estimular o autodesenvolvimento, a aprendizagem continuada e o 

compartilhamento do conhecimento; 
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• sistematizar a avaliação de resultados das ações de treinamento e 

desenvolvimento;  

• auxiliar a atuação do gestor como agente de mudança, contribuindo para o 

desenvolvimento de sua equipe de trabalho. 

 

 

3.3.4.2 Missão 
 

 

Implementar uma política de aperfeiçoamento profissional para servidores da 

Justiça Federal como forma de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços 

judiciários por meio de alinhamento das ações de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento profissional com as competências organizacionais da Justiça 

Federal. 

 

 

3.3.4.3 Objetivos 
 

 

• formar uma rede nacional dinâmica e contínua, considerando as 

especificidades dos diferentes órgãos que integram a Justiça Federal;  

• fortalecer as áreas de treinamento e desenvolvimento para atuarem de forma 

autônoma, crítica e inovadora;  

• formar e desenvolver os profissionais da Justiça Federal, inclusive para 

atuarem em funções comissionadas;  

• articular parcerias entre organizações governamentais e não governamentais 

para viabilizar políticas públicas e ações exemplares de capacitação;  

• constituir uma rede nacional de formação de profissionais das áreas de 

treinamento e desenvolvimento;  

• desenvolver conteúdos, programas e ferramentas para formação inicial e 

aprimoramento continuado. 
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3.3.4.4 Metas 
 
 

2008 e 2009 

• capacitar 90% dos profissionais de T&D ou equivalentes em ações de 

capacitação e desenvolvimento para atuarem na implementação do PNC; 

• capacitar 80% dos dirigentes da Justiça Federal nas ações previstas no 

Programa de Formação do Gestor-Educador, com no mínimo 30 horas-aula; 

• mapear as competências específicas de 70% das unidades-sistema que 

compõem a Justiça Federal; 

• alcançar 70% de satisfação dos servidores com as ações de capacitação 

(qualidade); 

• avaliar 70% dos servidores nas competências fundamentais e ou gerenciais, 

por meio de auto e heteroavaliação; 

• alcançar 20% de melhoria no desempenho dos gestores, a partir dos 

resultados do diagnóstico; 

• promover a ambientação de 100% dos servidores recém ingressos no 

Conselho e na Justiça Federal; 

• implantar o Portal do Desenvolvimento da Justiça Federal no prazo de dois 

anos; 

• ampliar em 50% a oferta de cursos on-line, por meio de recursos planificados, 

seja por meio da ampliação de pólo(s) ou da ampliação de oferta de cursos 

no(s) pólo(s) existente(s). 

 
 
3.4 Capacitação no TRF da 5ª Região 

 
 

3.4.1 Diagnóstico da Fundação Joaquim Nabuco  
 

 

No ano de 2001 a Fundação Joaquim Nabuco foi contratada pela Secretaria 

Administrativa para fazer um diagnóstico do TRF da 5ª Região, na área 
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administrativa, como etapa preparatória ao Programa de Qualidade, chegando às 

seguintes conclusões, transcritas do diagnóstico em referência: 

As informações a seguir foram colhidas do diagnóstico da Fundação Joaquim 

Nabuco – datado de outubro de 2001 – acerca da Secretaria Administrativa. Tal 

diagnóstico foi oriundo de um contrato de prestação de serviço naquele ano.  

Na formação organizacional, a Secretaria Administrativa, está diretamente 

ligada à Diretoria Geral e que basicamente manteve sua estrutura ao longo desses 8 

anos. É obvio que o traço cultural determinante consiste no fato de uma organização 

pública ajustar a sua estratégia à realidade cultural, compreendendo-se claramente 

que se as mesmas não se adaptarem a cultura da organização, serão muito difíceis 

de serem implementadas. 

Alves, Sérgio: delinear uma cultura prevalecente numa instituição é, 

sobretudo, evidenciar a sua capacidade de dar respostas adequadas aos atuais e 

prováveis futuros desafios e demandas. Isto requer, notadamente, o seu  

realinhamento, tendo-se por referencial um novo paradigma cultural, o qual deve ser 

concebido de maneira integrada com a estratégia da instituição, isto é, coerente com 

uma visão institucional renovada e articulada com as políticas, objetivos e 

respectivas diretrizes. 

Essa diagnose considerou a análise dos seguintes critérios, que embasam o 

modelo de gestão existente na instituição : 

 

1 - liderança 

2 - estratégia e planos 

3 - clientes 

4- - informação 

5 - pessoas 

6 - processo 

7- resultados 

 
Liderança  

• O critério para escolha dos gerentes (diretores) é o da indicação; 

• A liderança é formal, em função da hierarquia dos cargos de comando; 

• Não há qualquer análise de perfil para esse fim; 



 83

• Também não existem avaliação dos cargos e o ciclo de gestão é de 2 anos, 

tendo em vista a troca da presidência; 

• Não foi identificado qualquer registro da prática de um planejamento 

estratégico; 

• Ausência das práticas modernas de gestão, seja participativa, criativa, 

proativa, etc, ressalvando-se alguns setores que informalmente assumem 

uma postura mais compartilhada de gestão; 

• Não foram encontrados estudos que identifiquem habilidades em termos de 

liderança; 

• Ausência de pesquisa sobre a qualidade da prestação do serviço. 

 
Estratégias e Planos  

• Não se aplicam quaisquer metodologias para levantamento de riscos e 

oportunidades para a organização; 

• Quase não há registros de nada;  

• Não ocorre o uso de indicadores para avaliação de melhorias;  

• Não se encontrou orientações para o processo de planejamento estratégico; 

• Não há metas de uma forma geral; 

• Não há reuniões formais para acompanhamento e discussão de resultados. 

 

Clientes  
• Apesar de terem uma noção de quem sejam seus clientes, internos e 

externos, não há uma postura gerencial mais voltada para o cliente 

cidadão/usuário; 

• Não há pesquisa de campo para medir a satisfação desses clientes nem 

nenhum mecanismo de coleta de sugestões ou reclamações desses clientes; 

• Não há padronização de procedimentos incorporados aos serviços 

desenvolvidos; 

• Não há um centro de serviço de atendimento ao cidadão; 

• Não trabalham a imagem institucional; 

• Não existe nenhuma preocupação em estabelecer parcerias. 

 

Informação  
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• Não há mecanismo de registro quanto ao desempenho dos processos 

finalísticos, bem como informações sobre o desempenho global da instituição 

dentro do seu setor de atuação, relativo aos clientes – no que se refere à 

quantidade de demanda atendida; 

• Poucas unidades utilizam algum mecanismo de segurança da informação, 

fazendo backup ou utilização de senha de acesso; 

• O Tribunal não utiliza indicadores de desempenho nas ações empreendidas . 

• Não há a prática de benchmarking; 

• A única prova documental encontrada sobre o desempenho da instituição são 

os relatórios anuais de cada subsecretaria que são reunidos para formular o 

relatório de atividades bienal da organização como um todo. Esses relatórios 

descrevem o desempenho físico-financeiro das subsecretarias e outras 

informações. 

 

Pessoas 

• A organização não estimula nos servidores a iniciativa, a criatividade, a 

inovação e o desenvolvimento de seu potencial;  

• Em virtude de a estrutura organizacional ser muito verticalizada, a 

comunicação fica comprometida; 

• A intranet não é do conhecimento de todos os servidores; 

• Não foi identificado relacionamento entre os sistemas de gestão de pessoas: 

programas de treinamento, de movimentação, de comissionamento, de 

fixação de metas individuais; 

• A política para distribuição de funções comissionadas é em função do 

relacionamento interpessoal, ou seja, por indicação;  

• Não há alinhamento entre as diretrizes observadas na elaboração dos planos 

de educação e treinamento com os objetivos da instituição; 

• Não há um procedimento para reconhecimento profissional e recompensa, 

ainda que informal; 

• Não existe um curso de integração para novos servidores;  

• Não existe nem um programa de qualidade de vida; 

• Foi relatado um alto índice de doenças mentais na organização;  
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• Não existe uma política de relotação dos servidores que aproveite o potencial 

desses servidores. 

 

Cotejamento do Diagnóstico (2001) com a realidade de hoje do TRF 
A partir do diagnóstico da Fundação Joaquim Nabuco, realizado no ano de 

2001, o TRF5 começou a implementar ações no sentido de buscar uma melhor 

prestação de serviços com a qualificação de seus servidores. Já no ano de 2002, na 

Gestão do Desembargador Federal Geraldo Apoliano, foi constituído o Escritório da 

Qualidade e implementado o Planejamento estratégico na instituição. 

Nos anos seguintes, a partir da gestão da Desembargadora Federal 

Margarida Cantarelli, o TRF5 passou a incentivar a qualificação de seus servidores 

criando bolsas de estudos para especialização e mestrado.  

A seguir expõe-se como se mostram os aspectos atuais no cotidiano do 

tribunal e realiza-se uma análise comparativa entre situação atual desta instituição 

com a situação encontrada pela Fundação Joaquim Nabuco no ano de 2001.   

 
Liderança  

• O critério para escolha dos diretores continua o mesmo: a indicação. Não há 

análise do perfil para o fim específico; 

• O ciclo de gestão é de 2 anos; 

• Já se tem registro de planejamento estratégico a partir de 2002 – sem muito 

sucesso, tendo em vista as trocas de gestão terem gerado o descontinuísmo; 

• Também se tem pesquisas de satisfação realizadas entre os clientes externos 

e também de clima, contudo, as ações de melhorias advindas das pesquisas 

não foram atendidas na ocasião; 

• Algumas práticas de gestão foram incorporadas à cultura da organização, 

como reuniões regulares, acesso à informação mais amplo, site, jornal interno 

de circulação diária e caixa de sugestões. 

 

Estratégias e planos  
• No ano passado foi apresentado um plano de ação para o TRF, objetivando 4 

estratégias macros e suas ações, a fim de envolver toda a instituição. O 

processo de reuniões melhorou consideravelmente desde o diagnóstico. 
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Clientes 
• Na organização se tem um boa noção de quem sejam os clientes internos e 

externos e a própria missão do TRF é direcionada para isso, valorizando-se o 

atendimento ao público em geral; 

• Já existe uma grande preocupação em se estabelecer parcerias, como é o 

caso da CEF – Caixa Econômica Federal, BB – Banco do Brasil, Comunidade 

do Pilar, Universidades, Escolas de Ensino Médio e ONGS, a fim de se 

apoiarem mutuamente nessa troca de experiências e saberes diversos. 

 

Informação 
• Não havia alguns sistemas de informática, que hoje dão conta desses dados 

com precisão; 

• Existe estatística com dados sobre os processos finalísticos utilizada de forma 

nacional; 

• Os relatórios de gestão a cada ano têm se modernizado e são excelentes 

fontes de pesquisa, mas carecem de que as informações sejam gerenciadas 

numa espécie de centralizador da informação, a fim de resguardá-las em sua 

confiabilidade; 

• Poucos indicadores de desempenho são utilizados, uma vez que existe o CNJ 

- Conselho Nacional Justiça que vem trabalhando com uma comissão 

formada por integrantes de toda Justiça Nacional priorizando tais indicadores, 

únicos para o país. 

 

Pessoas  
• Foi lançado o Programa Nacional de Capacitação, o qual vem atender antigos 

anseios dos servidores da Justiça Federal, incentivando o desenvolvimento 

contínuo. Em alguns cargos específicos o treinamento é obrigatório como 

instrumento para se manter no cargo. Tal programa se respalda no seguinte 

fundamento legal: Resolução 536 do CJF de 18 de dezembro de 2006; Anexo 

3 da Portaria Conjunta n°3 do CNJ e do STF de 31 de maio de 2007; Portaria 

Conjunta n°1 do STF e do CNJ( conforme anexo VI, VII e VIII 

respectivamente); 

• Já vinha sendo praticado no TRF um incremento promovendo bolsas para o 

servidor correspondentes a uma faixa de 50% a 80% da mensalidade para 
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pós-graduação, mestrado e doutorado, ocasionando uma boa procura. De 

acordo com o PNC, como recompensa a este diploma se soma um adicional 

de qualificação na ordem de 7,5%, 10% e 12,5% sobre o salário base, 

correspondendo respectivamente a Especialização, Mestrado e Doutorado. 

Além de ser uma recompensa ao esforço do servidor, é um reconhecimento à 

capacitação continuada; 

• O plano também prevê um curso de ambientação para os novos servidores, o 

qual se encontra em sua etapa final de formatação, com possibilidade de ser 

estendido aos estagiários de nível superior; 

• Observa-se a existência de muitas ações isoladas quanto à qualidade de vida, 

mas não um programa sedimentado. Ainda se observa um elevado índice de 

doenças mentais na organização, atribuindo-se também à organização boa 

parte da causa de tais transtornos, sugerindo-se um estudo mais profundo no 

assunto.  

• O TRF5 a cada ano sente a necessidade de uma política séria e 

institucionalizada de relotação de pessoal, tendo em vista o melhor 

aproveitamento do potencial desses servidores e a minoração do sofrimento 

que essa transição causa nesse universo de pessoas, que se tem observado 

não ser pequeno. O Plano de Ação do TRF para 2009, que também se 

encontra na fase final de sua concepção, contempla isso como uma de suas 

prioridades máximas. 

 

Como se vê, apesar de alguns problemas persistirem ao longo dos anos, 

outros já não se configuram mais como sendo um problema. Contudo, hoje a própria 

necessidade se impõe, fazendo com que não dê mais para adiar e eles vão 

seguindo com uma demanda cada vez mais exigente, buscando uma especial 

atenção. Alguns o tempo se encarregou de resolvê-los, outros as circunstâncias 

onde leis foram criadas, como por exemplo às exigências quanto a planejamento 

estratégico, capacitação e velhas questões como o nepotismo, o fizeram. 

Em 2002 foi aprovado pelo Pleno do Tribunal, o Planejamento Estratégico do 

TRF5 através da Resolução n°4, para o período de 2002 a 2006, contudo as trocas 

de gestão acabaram por descontinuá-lo. Contudo foi retomado recentemente na 

forma de um plano de ação para 2008, seguindo as premissas do planejamento 

estratégico original. 
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O PNC vem atuar como uma espécie de recompensa, reforçando a idéia de 

motivação, relacionada à Teoria de Herzberg, ao desenvolver e trazer os fatores 

motivacionais como ponto importantíssimo para que os servidores se mantenham 

envolvidos e ativos na organização . 

 

 

3.4.2 A área de treinamento e desenvolvimento do TRF da 5ª Região 
 

 

Na Justiça Federal, verifica-se a ausência de uma política institucionalizada 

de gestão de pessoas. Contudo, as áreas de treinamento e desenvolvimento (T&D) 

vêm discutindo a sua viabilização. Esse diálogo ocorre na tentativa de fazer frente à 

descontinuidade das ações da área, evidenciada pelo curto período de gestão da 

alta gerência e pela inexistência de um plano estratégico no âmbito da Justiça 

Federal. 

O Programa Nacional de Capacitação desenvolvido pelo Conselho da Justiça 

Federal já contribui de forma continuada para o processo de formação, adequado às 

necessidades peculiares de cada função e de cada órgão que compõe a Justiça 

Federal e dos servidores públicos engajados (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 

2007).  

Em função disto, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no seu plano 

institucional, está sendo conclamado a ter como objetivo central a implantação do 

modelo de gestão por resultados, sendo necessária a fixação de metas para cada 

Unidade da organização e para as funções, para que o gerente possa redirecionar 

os esforços de sua equipe de acordo com as metas propostas, fazendo com que os 

servidores compreendam a qualidade do serviço como sendo uma das prioridades a 

ser alcançada.  

Neste sentido, reconhece-se que esforços estão sendo empreendidos pela 

administração superior do TRF da 5ª Região, particularizando as gestões a partir do 

ano de 2000, introduzindo os planos institucionais de desenvolvimento, que contêm 

uma multiplicidade de propostas como avaliação de desempenho, treinamentos 

diferenciados, criação de multiplicadores, bem como a melhoria das condições e dos 

recursos para o desempenho das funções técnico-administrativas e judicantes.  
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Todavia, não se tem condições de formular uma análise sistemática da 

Política de Capacitação dos servidores da Justiça Federal de 2º Grau da 5ª Região, 

tendo em vista que alguns indicadores como a descontinuidade, a fragmentação, a 

superposição de ações, a precária utilização dos recursos internos têm contribuído 

para a dispersão de recursos, assim como para uma reduzida conquista de melhoria 

no desempenho funcional. 

Assim, esta pesquisa tem a finalidade precípua de analisar a percepção dos 

servidores do TRF da 5ª Região e complementarmente sugerir a implementação de 

diretrizes que venham a contribuir para uma participação mais ativa dos servidores 

enquanto sujeitos de direitos e obrigações, e ainda, que a instituição passe a 

fomentar as políticas de capacitação de forma que os servidores consigam auferir 

benefícios, não apenas para si como também para a sociedade, ou seja, que o 

desenvolvimento do servidor venha a proporcionar ganhos tanto na esfera individual 

quanto na esfera pública. 

Para o alcance dessa meta é necessário que os servidores sejam treinados 

dentro de uma perspectiva de aprendizagem contínua e capacitação continuada. A 

reciclagem de conhecimento e a capacitação continuada podem ser recursos 

poderosos para o desenvolvimento, motivação e integração das pessoas que 

compõem a organização, contribuindo, conseqüentemente, para a melhoria dos 

serviços prestados e alcance das metas da organização.  

Para implementar toda política de capacitação no TRF da 5ª Região, o Núcleo 

de Desenvolvimento de Recursos Humanos possui 4 servidores, o que evidencia a 

carência de pessoal para desenvolvimento das atividades, com prejuízo às ações de 

capacitação e desenvolvimento dos servidores na organização. 

Diante desse cenário, tem-se a atuação pouco significativa da área de 

treinamento e desenvolvimento do TRF da 5ª Região. Estes fatos fazem com que a 

atenção recaia sobre um aprimoramento da capacitação dos servidores do TRF5, no 

intuito de, cada vez mais, torná-los preparados para assumir o desafio de ocupar 

cargos gerenciais estratégicos de maior complexidade e responsabilidade. 

Com a concepção deste trabalho busca-se compreender como os atores 

desse processo percebem o panorama atual no seu ambiente se trabalho, e a partir 

de então averiguar necessidade e a viabilidade da implantação e manutenção de 

ações voltadas para a melhoria da capacitação dos servidores no Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região. 
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CAPÍTULO 4 – PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

 

Toda pesquisa científica necessita de um método para sua elaboração.  

Marconi e Lakatos (2003) prescrevem método como um conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que possibilitam o alcance de um objetivo. Gil (2002) 

complementa esta visão quando afirma que método pode ser conceituado como 

meio eficaz para se atingir um determinado fim. Ainda o mesmo autor assevera que 

método científico é o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados 

para se dominar o conhecimento. 

Para a construção da presente pesquisa utilizou-se a abordagem 

metodológica empírico-teórica. Assim, os procedimentos metodológicos empregados 

na presente pesquisa apóiam-se nos embasamentos prescritos por Malhotra (2001) 

e Copper e Schindler (2003). Desta forma, o estudo em tela é classificado como 

exploratório, tendo em vista que se busca descobrir idéias e dados para melhor 

compreensão do fenômeno em questão. 

Assim, a pesquisa em tela objetiva uma reflexão e maior proximidade com o 

objeto de estudo, exigindo um conhecimento com mais acuidade com vista ao 

envolvimento no universo do TRF5 buscando o aperfeiçoamento das idéias acerca 

do tema capacitação neste Órgão.  

Enquadra-se ainda este estudo como qualitativo pois além de se realizar um 

levantamento de opiniões através da aplicação de um questionário estruturado, o 

qual foi submetido a teste estatístico a ser descrito a seguir, realizou-se, pela própria 

natureza do estudo, reflexões acerca dos achados buscando-se a coadunação com 

a literatura vigente, emergindo no fim do estudo em tela uma proposição para o 

aperfeiçoamento do processo de capacitação desenvolvido pela instituição objeto da 

pesquisa. 

Dessa forma, inicialmente, foi realizado um levantamento documental e 

bibliográfico em normas, leis, decretos, livros, revistas, teses, dissertações e artigos 

científicos com a finalidade de se aprofundar o conhecimento sobre o tema e 

conceitos selecionados (capacitação, treinamento & desenvolvimento, gestão de 

pessoas), utilizando a análise de diversos autores sobre o assunto. 

Quanto ao emprego destes tipos de pesquisa, Beuren (2003) afirma que a 

pesquisa bibliográfica desenvolve-se fundamentada em material já elaborado, 
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constituído principalmente de livros e artigos científicos. Segundo a autora, a 

pesquisa documental utiliza materiais que ainda não receberam nenhuma análise 

aprofundada.  

É válido ressaltar que foi feito um levantamento em material disponível pela 

própria instituição das ações do TRF da 5ª Região, acerca da temática em questão 

em nível mais aprofundado, buscando, especialmente, as iniciativas inseridas a 

partir de 2003. 

Após a pesquisa documental-bibliográfica foi realizado o levantamento dos 

dados sobre a percepção do servidor do TRF da 5a Região necessários ao 

atendimento dos objetivos desta pesquisa. Este se deu por meio da aplicação de 

questionários estruturados. Antes de se obter os dados finais dos questionários 

optou-se pela realização de um pré-teste com uma amostra reduzida dos servidores 

do Tribunal. Tal procedimento se deu com intuito de averiguar a inteligibilidade das 

proposições, visto que os respondentes desta fase mostraram quais os pontos que 

se mostravam com dificuldade de entendimento, assim como foi possível que 

apontassem possíveis questionamentos que não estivessem compondo o 

questionário. 

Ressalta-se que após a aplicação do pré-teste o questionário foi revisado 

para que então se desse a aplicação definitiva. Comenta-se ainda que aqueles 

servidores que responderam ao pré-teste não fizeram parte da amostra que 

respondeu o questionário definitivo. 

Dessa forma a estratégia de coleta de dados foi feita através da utilização do 

método survey com a aplicação, no primeiro semestre do ano de 2009, do 

questionário estruturado aos servidores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 

Ao todo foram entrevistados 80 servidores. 

Dividiu-se o questionário em duas partes. A primeira parte possuiu perguntas 

com variáveis de natureza demográfica, a saber: gênero, cargo, tempo de serviço e 

área a qual o servidor estava vinculado. A segunda parte era composta por 8 

assertivas relacionadas ao programa de capacitação continuada desenvolvida pela 

instituição de análise, as quais visaram captar a percepção dos servidores sobre 

nuances deste programa.  

Em relação às 8 assertivas, os servidores deveriam expor suas percepções 

no preenchimento de uma escala Likert de cinco pontos indo de discordo totalmente 

(ponto 1) até concordo totalmente (ponto 5). 
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Os resultados foram analisados através do software estatístico SPSS 15.0 for 

Windows. Tendo em vista que os dados obtidos foram deduzidos de uma escala 

nominal, eles possuem uma natureza não-métrica e, por conseguinte, os testes 

estatísticos mais apropriados são não-paramétricos (MALHOTRA, 2001). Pretendeu-

se verificar o grau de dependência entre as variáveis analisadas e para isto foi 

utilizado o teste qui-quadrado. As hipóteses testadas foram as seguintes: 

 

• H0: As variáveis estudadas apresentam grau de independência.  

• H1: As variáveis estudadas não apresentam grau de independência 

 

Para que houvesse a aceitação da hipótese nula, foi necessário que o alpha 

do referido teste fosse superior a 0,05, nível de significância adotado na presente 

pesquisa. Com a aceitação desta hipótese, conclui-se que as variáveis pesquisadas 

não são dependentes. Para os valores inferiores ao nível crítico, rejeitou-se a 

hipótese nula, concluindo-se que as variáveis pesquisadas são dependentes. 

Após a análise dos dados promoveu-se com base na literatura e nos achados 

uma propositura de ações que contribuam para o aperfeiçoamento e otimização do 

programa capacitação dos servidores. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
5.1 Análise Demográfica 
 

 

Inicialmente se descreverá as características da amostra do estudo em tela, a 

saber: Gênero, Tempo de vinculo com a instituição, Área em que atua no TRF da 5ª 

Região e qual o cargo que ocupa atualmente. 

Identificou-se que responderam ao questionário proposto 80 servidores da 

instituição em análise. Com relação ao gênero percebeu-se uma quase paridade, 

haja vista que 41 respondentes (51,3%) referem-se ao gênero masculino e 39 

respondentes (48,7%) são mulheres. Os dados podem ser visualizados no gráfico a 

seguir: 
Gráfico 04 – Gênero dos respondentes 
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Fonte: elaboração própria 
 

A distribuição do tempo de serviço dos entrevistados no TRF 5ª Região pode 

ser visualizada na tabela a seguir: 
 

Tabela 10 – Tempo de serviço dos respondentes 

Tempo de Serviço Quantidade de 
Respondentes Percentual 

Até 4 anos 9 11% 
De 5 a 8anos 10 13% 

De 9 a 12 anos 9 11% 
De 13 a 16 anos 14 18% 
De 17 a 20 anos 38 48% 

Total 80 100% 
    Fonte: elaboração própria 
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Quanto ao tempo de serviço dos entrevistados no tribunal revelou-se que os 

entrevistados, em sua maioria, possuem um quantitativo elevado de tempo de 

vinculo com a instituição, haja vista que, quase 50% dos respondentes já estão 

vinculados há mais de 17 anos, além de apenas 11% dos entrevistados estarem no 

Tribunal há menos de 4 anos. Este resultado demonstra que a amostra é constituída 

de pessoas que têm vasta experiência com as nuances do TRF 5ª Região, o que 

auxilia nas constatações a serem realizadas por esta pesquisa. A distribuição deste 

dado demográfico fica melhor visualizada no gráfico a seguir: 

 
Gráfico 05 - Tempo de serviço dos respondentes 
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Fonte: elaboração própria 

 

Quanto à distribuição do por área em que os entrevistados atuam no TRF 5ª 

Região, tem-se a tabela a seguir: 

 
Tabela 11 – Área de atuação dos respondentes 

Área Quantidade de 
Respondentes Percentual

Administrativa 38 47,5% 
Judiciária 18 22,5% 
Gabinetes 24 30,0% 

Total 80 100,0% 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Percebe-se que as três áreas em que se enquadram os servidores da 

instituição em análise foram contempladas em relação à representatividade dos 
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respondentes. Contudo, tendo em vista a característica deste estudo, que se propôs 

a analisar uma amostra acidental por conveniência, não se observa uma distribuição 

equitativa entre as áreas, podendo se observar nos dados da tabela uma 

predominância dos respondentes vinculados à área administrava com 47,5% do 

total. Os servidores vinculados aos gabinetes foram 30% da amostra, já aqueles 

atrelados a área judiciária representaram 22,5%. Esta distribuição pode ser melhor 

observada com o gráfico disposto a seguir: 

 
Gráfico 06 – Área de atuação dos respondentes 
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Fonte: elaboração própria 

 

Já quanto ao cargo em que o entrevistado ocupa obteve-se a seguinte 

distribuição: 27 respondentes (33,8%) do total são Analistas, enquanto 53 

entrevistados (66,2%) se identificaram como Técnicos. Essa distribuição se 

assemelha a encontrada no quadro geral dos servidores do TRF 5ª Região, segundo 

o Relatório de Gestão 2007 – 2009. Assim a amostra obtida reflete parcialmente a 

composição do quadro geral de servidores. Os dados podem ser visualizados no 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 07 – Cargo ocupado pelos respondentes 
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Fonte: elaboração própria 

 

 

 

5.2 Análise das questões propostas 
 

 

Como consta no tópico de procedimento metodológico, o questionário foi 

composto por 8 afirmações, nas quais o entrevistado deveria indicar seu grau de 

concordância com a assertiva proposta. As análises deste tópico se pautaram por 

estas indicações. 

Assim pediu-se, inicialmente, aos entrevistados para se posicionarem acerca 

da afirmação: 

1. O TRF da 5a Região deve contribuir para um processo de aprendizagem 

contínua e de capacitação continuada dos seus servidores. 

Os resultados podem ser visualizados na tabela e no gráfico a seguir: 

 
Tabela 12 - Questão 01 

Respostas Obtidas Quantidade de 
Respondentes Percentual 

Discordo Totalmente 0 0,0% 
Discordo Parcialmente 0 0,0% 

Não discordo nem concordo 2 2,5% 
Concordo parcialmente 6 7,5% 
Concordo totalmente 72 90,0% 

Total 80 100,0% 
Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 08 – Questão 01 
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Fonte: elaboração própria 

 

Observa-se que não houve qualquer menção à discordância desse item por 

parte dos servidores e que quase 100% dos entrevistados apontaram para um 

indicativo de concordância da assertiva proposta. 

Percebe-se com este resultado que existe a compreensão por parte dos 

servidores do TRF da 5ª Região que a instituição deve contribuir para um processo 

de aprendizagem contínua e de capacitação continuada dos seus servidores, 

revelando com isso a percepção, por parte dos entrevistados, de que a entidade 

deve ser comprometida com o crescimento cognitivo de seus servidores e com isso 

atuar de forma ativa e austera na promoção desse objetivo. 

A segunda afirmação visou observar qual a percepção do servidor em relação 

ao seu papel no que concerne ao processo mencionado na primeira assertiva. Assim 

formulou-se a seguinte afirmativa: 

2. Entendo, enquanto servidor, que devo participar desse processo. 

Os resultados podem ser visualizados na tabela e no gráfico a seguir: 
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Tabela 13 - Questão 02 

Respostas Obtidas Quantidade de 
Respondentes Percentual 

Discordo Totalmente 0 0,0% 
Discordo Parcialmente 0 0,0% 

Não discordo nem concordo 4 5,0% 
Concordo parcialmente 7 8,8% 
Concordo totalmente 69 86,3% 

Total 80 100,0% 
Fonte: elaboração própria 
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Fonte: elaboração própria 

 

Novamente observa-se que nenhum dos entrevistados discordou da 

afirmação proposta. Ainda identificou-se que 95% dos respondentes possuem viés 

de concordância para a assertiva proposta, resultado que se assemelha ao 

encontrado nas respostas à 1ª afirmação. 

Assim, complementado a análise da 1ª assertiva, identifica-se que além de 

considerarem que o TRF5 deve ser um agente promotor do processo de 

aprendizagem e crescimento dos servidores, estes também se vêem como partes 

essenciais nesta ação, mostrando com isso um elevado nível de conscientização do 

servidor quanto a seu papel ativo neste processo. 

A terceira afirmativa pretendeu perceber qual o nível de satisfação dos 

servidores quanto à comunicação dos cursos de capacitação promovidos no TRF5. 

Dessa forma emergiu a seguinte assertiva: 

3. Existe no TRF 5a Região comunicação da promoção de cursos de 

capacitação de maneira satisfatória. 
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Os resultados podem ser visualizados na tabela a seguir: 

 
Tabela 14 - Questão 03 

Respostas Obtidas Quantidade de 
Respondentes Percentual 

Discordo Totalmente 5 6,3% 
Discordo Parcialmente 11 13,8% 

Não discordo nem concordo 26 32,5% 
Concordo parcialmente 32 40,0% 
Concordo totalmente 6 7,5% 

Total 80 100,0% 
Fonte: elaboração própria 

 

Gráfico 10 – Questão 03 
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Fonte: elaboração própria 

 

Identificou-se que 20% dos entrevistados se posicionaram discordantes a 

afirmativa proposta. 32,5% dos respondentes se mostraram indiferentes, enquanto 

47,5% esboçaram concordância ao tema proposto. 

Pode-se afirmar, com base nos dados, que a satisfação dos servidores 

quanto à comunicação da promoção de cursos de capacitação encontra-se num 

patamar mediano e que é necessária melhoria no processo de divulgação, haja vista 

que houve um percentual relevante dos que discordaram da assertiva proposta e 

que somados ao que se mostraram indiferentes constituem a maioria dos 

entrevistados. A comunicação é um fator essencial no processo de capacitação dos 

servidores. O que não é conhecido não pode ser desfrutado, e portanto deve o TRF5 

promover um aperfeiçoamento na divulgação para que se possa atingir em plenitude 

os objetivos propostos do programa. 
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A 4ª assertiva buscou aferir qual a percepção dos servidores quanto à 

preocupação da instituição em capacitar seu quadro de servidores, para tanto 

formulou-se a seguinte afirmativa: 

4. Percebo preocupação do TRF da 5a Região em capacitar os seus 

servidores.  

Os resultados podem ser visualizados na tabela a seguir: 

 
Tabela 15 - Questão 04 

Respostas Obtidas Quantidade de 
Respondentes Percentual 

Discordo Totalmente 4 5,0% 
Discordo Parcialmente 13 16,3% 

Não discordo nem concordo 22 27,5% 
Concordo parcialmente 37 46,3% 
Concordo totalmente 4 5,0% 

Total 80 100,0% 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 11 – Questão 04 
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Fonte: elaboração própria 

 

Os entrevistados que apontaram para um indicativo de discordância à 

afirmativa proposta corresponderam a 21,3%, enquanto os indiferentes totalizaram 

27,5% do total. Os que mostraram concordância a assertiva disposta perfizeram 

51,3% dos entrevistados. 

Assim constata-se que a sensível maioria dos servidores percebe a 

preocupação do TRF5 em capacitar seu corpo técnico. Contudo, mais de 20% 

discordaram deste posicionamento, ou seja, estes não percebem a preocupação da 
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instituição com sua promoção profissional por parte da capacitação. Endossando 

este resultado tem-se que 27,5% se mostraram indiferentes a afirmativa proposta, 

revelando que também não percebem esta preocupação por parte da entidade. 

Deve o TRF5 se fazer mais presente com o seu papel de promotor de 

desenvolvimento profissional de seus servidores, para que estes percebam 

positivamente as ações do Tribunal e com isso se vejam mais estimulados e 

comprometidos para o desenvolvimento de novos cursos e programas. 

A afirmação 5 foi elaborada com o intuito de avaliar se os servidores 

observaram melhorias na sua atuação profissional originada da participação em 

capacitações promovidas pela entidade. Assim esboçou-se a seguinte assertiva:  

5. Percebi melhorias profissionais na minha área de atuação decorrentes da 

participação em treinamento, palestra ou capacitação no TRF da 5a Região. 

Os resultados podem ser visualizados na tabela a seguir: 

 
Tabela 16 - Questão 05 

Respostas Obtidas Quantidade de 
Respondentes Percentual 

Discordo Totalmente 4 5,0% 
Discordo Parcialmente 11 13,8% 

Não discordo nem concordo 13 16,3% 
Concordo parcialmente 40 50,0% 
Concordo totalmente 12 15,0% 

Total 80 100,0% 
Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 12 - Questão 05 
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Fonte: elaboração própria 

 

Identificou-se que 65% dos entrevistados esboçaram um posicionamento de 

concordância com a afirmação proposta. Enquanto 13% dos servidores se 

mostraram indiferentes e 18,8% afirmaram que discordam da assertiva proposta. 

O resultado leva a concluir que uma parcela relevante dos servidores (65%) 

percebe avanços no seu desempenho profissional oriundos da participação de 

treinamentos e capacitações. Contudo, quase 20% dos entrevistados afirmaram que 

não observaram nenhuma melhoria decorrente dos cursos, esta constatação leva a 

uma reflexão sobre o foco do curso e seus resultados que não estão sendo 

percebidos pelos próprios entrevistados. A participação em um curso de capacitação 

só se justifica se os seus resultados forem postos em prática. A não percepção de 

melhorias por parte de alguns servidores traz a reflexão sobre os objetivos dos 

cursos que estes participaram e seu real foco. 

A 6ª assertiva buscou identificar se o entrevistado considera relevante que o 

próprio servidor, uma vez interessado em participar de algum curso de capacitação, 

comunique sua intenção em participar do mesmo. Descortinou-se portanto a 

seguinte afirmativa: 

6. Considero importante que o servidor interessado em participar de cursos de 

capacitação, indique qual gostaria. 

Os resultados podem ser visualizados na tabela a seguir: 

 



 103

Tabela 17 - Questão 06 

Respostas Obtidas Quantidade de 
Respondentes Percentual 

Discordo Totalmente 0 0,0% 
Discordo Parcialmente 0 0,0% 

Não discordo nem concordo 0 0,0% 
Concordo parcialmente 10 12,5% 
Concordo totalmente 70 87,5% 

Total 80 100,0% 
Fonte: elaboração própria 
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Fonte: elaboração própria 

 

Observou-se que todos os entrevistados indicaram um posicionamento de 

concordância a afirmação proposta. Revela, o resultado, que os servidores anseiam 

por poderem indicar qual(is) curso(s) desejam participar. Com esta 

discricionariedade atribuída aos servidores para a indicação da participação dos 

cursos, haveria, possivelmente, ganhos e melhorias na dia-a-dia do trabalho, pois o 

servidor faria cursos conforme suas demandas e seus resultados tenderiam a surtir 

efeito na execução de suas atividades. 

Ressalta-se que se faz necessário um contrabalanceamento no que diz 

respeito à iniciativa de realização de cursos de aperfeiçoamento, visto que há casos 

em que o superior hierárquico pode visualizar quais as necessidades inerentes ao 

desenvolvimento das atividades profissionais de seu subordinado. Tal distribuição 

concorre para que haja um equilíbrio entre o chefe e o subordinado nas proposições 

de aperfeiçoamento profissional. 
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Inquiriu-se com a afirmativa 7, que o servidor avaliasse se percebe ações 

ordenadas e planejadas no que se refere ao programa de capacitação do servidor. 

Emergiu-se a seguinte assertiva: 

7. Percebo ações sistemáticas e planejadas no que concerne ao programa de 

capacitação de servidor. 

Os resultados podem ser visualizados na tabela a seguir: 

 
Tabela 18 - Questão 07 

Respostas Obtidas Quantidade de 
Respondentes Percentual 

Discordo Totalmente 8 10,0% 
Discordo Parcialmente 17 21,3% 

Não discordo nem concordo 26 32,5% 
Concordo parcialmente 26 32,5% 
Concordo totalmente 3 3,8% 

Total 80 100,0% 
Fonte: elaboração própria 
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Fonte: elaboração própria 

 

As respostas para esta afirmação foram as mais distribuídas, haja vista que 

31,3% dos entrevistados indicaram discordância à assertiva elaborada, enquanto 

32,5% mostraram-se indiferentes e 36,3% dos servidores posicionaram-se como 

concordantes à afirmativa disposta. 

Percebe-se que o programa de capacitação dos servidores necessita de 

melhorias, tendo em vista que apenas pouco mais de um terço dos servidores 

indicaram que as ações deste programa são sistemáticas e planejadas. Constatou-
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se que a maioria dos servidores não visualiza as ações promovidas como algo 

sistêmico, percebendo, os servidores, que os cursos se dão de forma isolada e que 

não estão inseridas num plano maior de capacitação.  

Faz-se mister que o processo de capacitação dos servidores esteja inserido 

em um planejamento sistemático. A percepção de que se desenvolvem ações 

isoladas além de não contribuir para o crescimento e consolidação do programa 

também leva a um desencorajamento para a participação por parte dos servidores 

em relação às medidas nesse sentido.  

Por fim, pretendeu-se com a afirmativa 8, verificar se os servidores 

consideram que as participações em cursos de capacitação são realizadas em um 

vetor descendente entre o chefe e o chefiado, ou seja, se essa “escolha” se dá “de 

cima para baixo”. Assim elaborou-se a afirmativa a seguir: 

8. As atividades de promoção de capacitação para os servidores são 

realizadas em um processo descendente entre chefe e chefiado (de cima para 

baixo). 

Os resultados podem ser visualizados na tabela a seguir: 

 
Tabela 19 - Questão 08 

Respostas Obtidas Quantidade de 
Respondentes Percentual 

Discordo Totalmente 2 2,5% 
Discordo Parcialmente 8 10,0% 

Não discordo nem concordo 16 20,0% 
Concordo parcialmente 21 26,3% 
Concordo totalmente 33 41,3% 

Total 80 100,0% 
Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 15 – Questão 08 

0
5
10
15
20
25
30
35

 
Fonte: elaboração própria 

 

Apenas 12,5% dos entrevistados discordaram da afirmativa elaborada, ou 

seja, não consideram que o processo é realizado de forma descendente. Percentual 

de 20% se mostrou indiferente a assertiva formulada, enquanto 67,5% indicaram 

concordância à afirmação disposta. 

Esse resultado leva a crer que a maioria dos servidores identifica que o 

processo se dá por meio da imposição, via chefe e chefiado. Este resultado revela 

que os servidores não estão exercendo o arbítrio de escolher os cursos que desejam 

cursar. 

O descoberto por esta afirmativa revela que a intenção afirmada na assertiva 

6, em que o próprio servidor deveria indicar qual curso deseja participar, não está se 

revelando na prática. Esse fato pode levar a um desinteresse por parte dos 

servidores em participar de cursos que foram escolhidos exclusivamente por seus 

chefes, retirando dele a escolha e o arbítrio. 

Ressalta-se, contudo, que não se defende nesse estudo que o servidor 

detenha exclusivamente a escolha de quais cursos participar, esta escolha deve 

levar em conta tanto as demandas do setor (inseridas num planejamento sistêmico 

de capacitação), quanto as escolhas do servidor, coadunando-se anseios e assim 

acrescentando profissionalmente para servidor e ambiente de trabalho. 
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5.3 Análise do teste de confrontação de variáveis 
 

 

As provas de qui-quadrado foram efetuadas com o intuito de verificar relações 

de dependência e independência entre as variáveis pesquisadas. Nesse sentido, 

foram confrontadas as quatro variáveis demográficas definidas – Gênero, Cargo, 

Tempo de serviço e Área de atuação – com cada uma das assertivas. É relevante 

ressaltar que com base na análise da estatística descritiva, pôde-se perceber o 

direcionamento de cada um dos pares de variáveis. 

Os resultados encontrados foram os seguintes: 

 
Tabela 20 - Teste Q x Gênero 

Variáveis Testadas Nível de 
Significância 

Gênero Questão 1 0,377 
Gênero Questão 2 0,087 
Gênero Questão 3 0,880 
Gênero Questão 4 0,595 
Gênero Questão 5 0,154 
Gênero Questão 6 0,554 
Gênero Questão 7 0,192 
Gênero Questão 8 0,956 
Fonte: elaboração própria 

 

Com relação às variáveis observadas, gênero e questões, na tabela acima, 

observou-se que estas apresentam grau de independência, tendo em vista que em 

nenhuma das respostas houve a obtenção de um nível de significância inferior a 

0,050, o qual resultaria em rejeição à hipótese nula e conseqüentemente a aceitação 

de que as variáveis observadas seriam dependentes. 

Dessa forma conclui-se que o gênero dos entrevistados não foi determinante 

para resultar em um indicativo de resposta distinto. Ou seja, os servidores se 

posicionaram de forma semelhante em relação às assertivas propostas, 

independentemente do sexo. 

Com relação ao teste qui-quadrado em relação à variável cargo que o 

servidor ocupa e as respostas às afirmativas elaboradas, observou-se o seguinte: 
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Tabela 21 - Teste Q x Cargo 

Variáveis Testadas Nível de 
Significância 

Cargo Questão 1 0,371 
Cargo Questão 2 0,315 
Cargo Questão 3 0,275 
Cargo Questão 4 0,603 
Cargo Questão 5 0,104 
Cargo Questão 6 0,090 
Cargo Questão 7 0,193 
Cargo Questão 8 0,865 
Fonte: elaboração própria 

 

Acerca da verificação do grau de dependência entre as variáveis, cargo e 

questões, identificou-se que as mesmas são independentes. O alpha do teste 

utilizado foi superior a 0,050 em todas as confrontações, aceitando-se portanto a 

hipótese nula que prescreve que as variáveis estudadas são independentes. 

Assim, observou-se que independentemente do cargo que os servidores 

ocupam seus indicativos para as 8 assertivas foram semelhantes. Este achado 

coaduna-se com o encontrado quando da análise da variável gênero exposta 

anteriormente. 

Quanto aos resultados do teste adotado entre as variáveis, Tempo de Serviço 

e Questões, identificou-se o seguinte: 

 
Tabela 22 - Teste Q x Tempo de Serviço 

Variáveis Testadas Nível de 
Significância 

Tempo de Serviço Questão 1 0,730 
Tempo de Serviço Questão 2 0,567 
Tempo de Serviço Questão 3 0,933 
Tempo de Serviço Questão 4 0,085 
Tempo de Serviço Questão 5 0,080 
Tempo de Serviço Questão 6 0,498 
Tempo de Serviço Questão 7 0,267 
Tempo de Serviço Questão 8 0,406 
Fonte: elaboração própria 

 

No que concerne à verificação de dependência das variáveis supracitadas, 

observou-se, novamente, que as variáveis testadas revelaram-se independentes. Do 

mesmo modo que nas variáveis anteriores, aceitou-se a hipótese nula, a qual 

ressalta que o tempo de serviço dos servidores não é determinante para o indicativo 

dos servidores às assertivas. 
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Por fim, o teste qui-quadrado foi utilizado entre as variáveis, área de atuação 

e as questões propostas. Os resultados podem ser visualizados a seguir: 

 
Tabela 23 - Teste Q x Área 

Variáveis Testadas Nível de 
Significância 

Área Questão 1 0,843 
Área Questão 2 0,465 
Área Questão 3 0,043 
Área Questão 4 0,094 
Área Questão 5 0,310 
Área Questão 6 0,250 
Área Questão 7 0,389 
Área Questão 8 0,046 
Fonte: elaboração própria 

 

Quanto à aferição de dependência entre as variáveis testadas, revelou-se que 

a área na qual o servidor atua foi determinante no indicativo de resposta às 

assertivas 3 e 8. Como para estas questões o alfha do teste foi inferior a 0,050 

houve a rejeição da hipótese nula e a aceitação da hipótese alternativa que 

prescreve que as variáveis testadas possuem dependência.  

Em relação à questão 3, com auxílio da estatística descritiva, pode-se 

visualizar melhor o indicativo das respostas na tabela e no gráfico a seguir: 

 
Tabela 24 – Teste Q x Área – Questão 03 

Área 
Posicionamento 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
parcialmente

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente

Total 

Administrativa 4 7 9 12 6 38 
10,53% 18,42% 23,68% 31,58% 15,79% 100,00%

Judiciária 0 0 8 10 0 18 
0,00% 0,00% 44,44% 55,56% 0,00% 100,00%

Gabinetes 1 4 9 10 0 24 
4,17% 16,67% 37,50% 41,67% 0,00% 100,00%

Total 5 11 26 32 6 80 
Fonte: elaboração própria 

 

A assertiva em análise tratava da satisfação dos servidores com o processo 

de comunicação dos cursos de capacitação. O resultado do teste estatístico indicou 

dependência entre as variáveis, no caso entre a área que o servidor atua e a 

questão 3, tendo em vista que nenhum dos servidores da área judiciária indicou 

discordância da afirmativa proposta, enquanto relevante percentual tanto dos 
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servidores de gabinetes quanto da área administrativa indicaram discordância a 

asseveração disposta no questionário. 

Os dados revelam que os servidores de gabinetes são os mais satisfeitos com 

a comunicação da promoção de cursos de capacitação, haja vista que nenhum de 

seus servidores indicou discordar da afirmativa proposta, revelando-se com o maior 

percentual entre aqueles que se mostraram satisfeitos com a comunicação dos 

cursos. No que concerne à questão 8, os resultados foram os seguintes: 

 
Tabela 25 – Teste Q x Área – Questão 8 

Área 
Posicionamento 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
parcialmente

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente

Total 

Administrativa 1 5 6 9 17 38 
2,63% 13,16% 15,79% 23,68% 44,74% 100,00%

Judiciária 0 1 9 4 4 18 
0,00% 5,56% 50,00% 22,22% 22,22% 100,00%

Gabinetes 1 2 1 8 12 24 
4,17% 8,33% 4,17% 33,33% 50,00% 100,00%

Total 2 8 16 21 33 80 
Fonte: elaboração própria 

 

A afirmativa 8 inquiria o respondente a se posicionar se considerava que as 

atividades de promoção de capacitação para os servidores são realizadas em um 

processo descendente entre chefe e chefiado (de cima para baixo). Novamente o 

teste qui-quadrado identificou que há dependência entre as variáveis estudadas, de 

igual forma à assertiva 3. Este resultado foi decorrente do posicionamento dos 

servidores da área judiciária que se manifestaram indiferentes à afirmativa proposta. 

Percebe-se que os servidores da área judiciária são os que menos 

concordam com a assertiva disposta, e que optaram por um posicionamento 

indiferente, enquanto os servidores administrativos e de gabinetes se manifestaram 

majoritariamente a concordância da assertiva proposta. 

Revela-se com a análise das assertivas 3 e 8 que os servidores da área 

judiciária se mostraram mais satisfeitos com a comunicação dos cursos e que a 

promoção desta capacitação de forma descendente não é tão percebida entre os 

servidores dessa área. 
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CAPÍTULO 6 – CONTRIBUIÇÕES AO TRF DA 5ª REGIÃO 
 
 
6.1 Discussões 
 
 

Mesmo ressaltando as inúmeras razões para a queda do modelo burocrático, 

pode-se afirmar que a busca da padronização do desempenho humano representa 

uma das maiores deficiências do modelo em questão. A variabilidade do 

comportamento humano foi negada por Weber, gerando conseqüências imprevistas 

que os autores denominam disfunções da burocracia. 

Assim, os reflexos das disfunções do modelo burocrático, como observados 

por Pinchot (1993),  podem ser observados em diversas esferas, tais como: 

• Nas pessoas: gerando superconformidade em relação às regras e aos 

regulamentos, atitude de defesa em relação as pressões externas e 

resistências a mudanças; 

• Nos relacionamentos: promovendo a despersonalização dos 

relacionamentos e a diferenciação com a exibição de sinais de autoridade; 

• No processo decisório: gerando a categorização do processo decisório, ou 

seja, a decisão passa a ser prerrogativa do funcionário superior 

hierarquicamente, independente do conhecimento sobre o assunto 

decidido; 

• Nas comunicações: dificultadas pelo excesso de formalismo e de papelório; 

• No alcance dos objetivos organizacionais: limitado pela internalização das 

diretrizes. 

Essas disfunções podem ser facilmente identificadas nas organizações 

públicas e talvez por isso, quando se fala em serviço público, as características 

percebidas  pelos usuários são a morosidade, a indiferença, a inflexibilidade e o mau 

atendimento. 

Para autores como Albrecht (1992), por exemplo, muitas pessoas que 

trabalham em órgãos públicos, consciente ou inconscientemente, julgam estar em 

posição de influência burocrática em relação ao público, e não à sua disposição. 



 112

O serviço público é pago indiretamente, via impostos. Por conta disso, visto 

como um favor, uma concessão. Como se o salário pago ao funcionário não saísse 

do bolso do contribuinte.  

Assim, alastra-se a idéia de se reformar urgentemente as instituições 

públicas. Dentre os diversos aspectos ligados as disfunções do modelo burocrático, 

outros justificam tal posicionamento. Com base na análise do cenário atual e em 

autores como Teixeira (1996), pode-se destacar seis: 

• Má gestão dos recursos: o fato de que as organizações públicas tem 

dificuldade de se manter com os recursos que dispõe; 

• Pouca confiabilidade: não há indicação de que os escândalos e corrupção 

do passado não mais ocorrerão; 

• Dificuldade na resolução dos problemas: está muito difundida na 

sociedade, a idéia de que os órgãos públicos são, em sua maioria, 

incompetentes para resolver os problemas do país; 

• Falta de qualidade no atendimento: há consenso de que as instituições 

públicas não atendem as necessidades e expectativas dos seus usuários; 

• Aumento da consciência social: impera maior consciência social sobre o 

peso dos impostos e intensificam-se os movimentos da sociedade civil e da 

comunidade; 

• Inexistência de ameaças: não existe ameaça concreta à segurança 

nacional, em termos ideológicos ou econômico. 

Além desses, outros aspectos podem ser mencionados principalmente em 

relação a gestão de pessoas, tais como, a existência de uma política de recursos 

humanos perversa com grandes diferenças salariais, a subutilização dos talentos 

humanos, o reduzido investimento na capacitação dos servidores, com programas 

de treinamento mecanicistas, desconexos e sem sustentação nas diretrizes 

estratégico-institucionais. 

A existência de políticas públicas indefinidas e de pouca constância e 

coerência com os propósitos sociais representam pontos críticos também. Para 

Monteiro (1991), este cenário é consequência da chamada “síndrome dos quatro 

anos”, ou seja, o gestor preza por descontinuar as ações iniciadas pelo seu 

antecessor. Há quebras de continuidade e reinício a cada período, sendo fácil 

constatar obras inacabadas e desperdícios de dinheiro público.  
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No caso dos órgãos do Poder Judiciário esta situação é mais agravante, haja 

vista que as gestões duram apenas dois anos. 

O autor ainda relata, como marcas da síndrome, e que muito bem descreve o 

cenário atual dos serviços públicos: 

• Personalismo : a marca pessoal do dirigente se sobrepõe a da instituição; 

• Inconseqüência: pouca preocupação com gastos, custos e endividamento; 

• Sucateamento: não há manutenção dos bens; 

• Leviandade: preocupação apenas com a aparência; 

• Politicagem: confusão entre o cidadão-cliente e cidadão-eleitor; 

• Clientelismo: garantir o futuro próprio ou de seu grupo e não o da 

organização; 

• Imobilismo: oferta de serviços não mais necessários ou desatualizados. 

Além da descontinuidade administrativa, o serviço público é marcado ainda, 

pelo sucateamento dos serviços essenciais (saúde, educação, transporte e 

segurança) e pela fragilidade financeira do Estado. Os déficits orçamentários têm 

levado o governo a provocar cortes tempestivos no orçamento, eliminando e adiando 

muitas vezes, programas extremamente necessários ao bom andamento de suas 

empresas e à sociedade. 

Main (1994) menciona que há trinta anos os departamentos do governo 

viciaram-se nitidamente no uso dos mesmos procedimentos sofisticados, tanto para 

questões triviais quanto para questões importantes. 

Acrescenta-se aos aspectos críticos já mencionados, outros apontados por 

Teixeira (1996) como a duplicidade de órgãos e funções, tanto horizontal quanto 

verticalmente; organização (ministério, hospital etc) sobreposta à missão (educar, 

produzir atendimento médico, etc); o tempo não colocado como fator decisivo; a 

administração perdida em propósitos gerais e diretrizes abstratas; a ação formal 

preponderando sobre a obtenção de resultados; administração não vinculada a 

objetivos; e a falta de preocupação com os custos. 

Os administradores públicos parecem não ter percebido que a prestação de 

serviços de qualidade é um fator de sobrevivência, tornando raras as alternativa para 

o cliente. A garantia permanente de existência, a falta de qualquer força predatória 

no ambiente da organização pública gera um clima de indiferença que se infiltra em 

todos os cantos da maioria dos órgãos públicos. Albrecht vai mais longe e coloca 
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que "não é necessário, às entidades governamentais, que seja oferecido um bom 

serviço" (ALBRECHT,1992, p. 9). 

Na opinião de Monteiro (1991) despreocupados com seus produtos e seus 

clientes os serviços públicos transformam-se em entraves ao desenvolvimento, 

vorazes consumidores das receitas públicas e alvo de todas as pedras da 

sociedade. 

Também é importante atentar para o fato de que os órgãos governamentais 

enfrentam uma série de desafios que interferem na prestação de um serviço 

qualificado. Carr (1992), por exemplo, cita os terríveis déficits, o aumento de 

demanda no campo de serviços tradicionais, os problemas novos e incomuns 

criados por uma sociedade altamente competitiva e uma descrença cada vez maior, 

por parte da população, com relação à capacidade das instituições públicas em 

servir às suas necessidades. 

Acrescenta-se a esses aspectos, outros que refletem os problemas modernos 

como a crescente insegurança e complexidade do desenvolvimento científico e 

tecnológico e as catástrofes latentes, especialmente no âmbito da saúde e do meio 

ambiente. 

Assim, se a estrada para a eficiência é longa e difícil para o setor privado, 

diante do cenário atual, é ainda mais longa e difícil para o setor público. 

O desgaste a que chegou a função pública exige portanto, que qualquer 

esforço atual de mudança esteja apoiado num princípio claro de dignificação da 

mesma. Primar pela eficiência do setor público vai muito além de apenas oferecer 

um serviço melhor ao público, mas também envolve diminuir gastos do orçamento, 

descentralizar, conseguir e manter melhores funcionários e até mesmo sobreviver. 

O setor público precisa ter uma estrutura mais flexível e adaptável, para 

produzir serviços de alta qualidade e assegurar a alta produtividade aos 

investimentos. 
Quem se dirige hoje a um órgão público, não espera encontrar atrás do 
guichê a personificação do Estado autoritário, mas um técnico que, em 
primeiro plano, vê o cidadão como cliente e o trata com seriedade e 
respeito. (KETTL, 1998, p. 10). 
 

Para Osborne e Gaebler (1994) o ambiente contemporâneo demanda 

instituições que respondam às necessidades dos clientes, oferecendo-lhes opções 

de serviços personalizados; que influenciem pela persuasão e com incentivos, sem 

usar comandos; que tenham , para seus empregados, uma significação e um sentido 
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de controle, que eles as sintam como se fossem deles. Instituições que confiram 

poder aos clientes, em lugar de simplesmente servi-los. 

 

 

6.1.1 Recomendações ao TRF da 5ª Região 
 

 

Vale ressaltar que a fundamentação teórica proporcionou o entendimento da 

situação encontrada no TRF5 no que concerne à capacitação de seus servidores. 

Compreende-se que o mundo das organizações públicas está sendo conclamado a 

investir na qualificação dos seus quadros com o intuito de corresponder às 

exigências do mundo globalizado, conforme foi evidenciado na fundamentação 

teórica. 

A burocracia, a morosidade, a lentidão do processo decisório, a troca de 

servidores, as ações incompletas, a hierarquização não transparente de 

competências se constituem indicadores reconhecidos pelos teóricos como entraves 

à administração pública. Evidencia-se, então, um quadro de perplexidades que vem 

demandando mudanças na administração gerencial, podendo-se defender a visão 

holística, em que o trabalhador, enquanto ser humano, cidadão e profissional, passa 

a compreender sua contribuição produtiva como indispensável ao seu crescimento 

pessoal-social e profissional. 

Acercando-se do que teoricamente constitui a fundamentação deste estudo, 

visualiza-se que o TRF5, como uma das instituições envolvidas na reforma da 

administração pública federal e que também está inserida nas diretrizes do 

Programa Nacional de Capacitação do servidor, precisa ampliar as discussões sobre 

suas potencialidades. 

A adequação dos pressupostos gerenciais ao contexto das organizações é 

um dos pré-requisitos para a mudança de mentalidade. Neste sentido, é preciso que 

se qualifiquem, passando a deter conhecimentos que os preparem para o 

cumprimento das competências e atribuições inerentes à função que exercem. 

As explicitações que refletem a correlação com a fundamentação teórica são 

indicativas de que o material teórico encaminha a discussão restrita ao espaço 

produtivo da esfera privada para o espaço da administração pública. Este é um dos 

ganhos que resulta em mudanças substantivas, as quais contribuem para minimizar 
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e/ou eliminar a imagem do funcionário público criada culturalmente na sociedade 

brasileira. 

Verifica-se, assim, a existência de caminhos a percorrer e que, entre esses, 

encontram-se aqueles que, teoricamente, têm sustentação para fortalecer que o 

servidor do TRF5, enquanto trabalhador de uma instituição do Poder Judiciário 

Federal, pode também prestar serviços com qualidade. A capacitação requerida para 

esta função também implica em assimilação de conhecimentos e estes, para fazer 

valer a eficiência e a eficácia das ações, demandam maturação e aplicação no 

cotidiano do trabalho. 

As constatações, indagações, problematizações, interpretações identificadas 

na pesquisa, contribuem para que se possa redimensionar o processo de 

capacitação no TRF5. Está claro que este redimensionamento tem estreito 

relacionamento com a defesa da visão holística assumida como necessária para a 

conquista de mudanças no contexto da contemporaneidade globalizada. 

Além disto, tem-se a clareza de entendimento de que as recomendações que 

se inscrevem como sugestões que se adequam ao momento histórico da 

administração pública federal no país e mantêm o funcionamento da Justiça Federal 

com a redução do papel do estado. Nesta conjuntura, o TRF5 está inserido como 

uma das instituições que vem lutando e enfrentando os ditames governamentais, 

procurando romper os muros e abrir caminhos. 

Neste sentido, é necessário o entendimento de que estas recomendações 

integram a visão de fortalecimento do que foi conquistado, criado, inserido, 

especialmente após a criação do NDRH. Essa Unidade que tem como uma das suas 

atribuições a capacitação profissional, pode ampliar suas reflexões sobre seu 

comprometimento e responsabilidade com a melhoria das condições de trabalho.  

Considerando estes aspectos como essenciais, verifica-se que a enumeração 

de recomendações também está calcada na realidade existente no espaço produtivo 

dos servidores informantes neste estudo. Reconhecendo que os mesmos sabem ler  

também o mundo do trabalho, no caso de um órgão federal público, reforça-se a 

significação de suas contribuições para a melhoria desta Instituição. 

Partindo então desta realidade, dada e percebida como dinâmica, mutável, 

influenciada pela conjuntura nacional e local, tem-se como recomendações 

indicativas para o TRF5: 
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a- redimensionamento do processo de capacitação dos servidores, que 

contemple sua inserção num programa global, que se caracterize pela 

continuidade, sistematicidade, ordenação de atividades, que vise à 

igualização de oportunidades, a adequação às demandas efetivas do cargo, 

defendendo a visão holística da administração de RH, na contemporaneidade; 

b- inclusão, no programa de capacitação refletido e decido em consonância 

com a vontade política da administração superior, de conteúdos que 

envolvam as áreas gerencial, humana e as particularidades de cada Unidade 

do Tribunal onde atua cada servidor. 

A elaboração de diretrizes para treinamento implica no conhecimento prévio 

das condições e dos recursos do TRF5, incluindo como ponto de destaque a 

necessidade de maior divulgação das ações que deverão estar alinhadas aos 

propósitos institucionais. 

Considerando a fundamentação teórica que enfatizou a questão da 

participação dos colaboradores no próprio processo de trabalho, utilizando-se da 

criatividade que lhes são inerentes, devem ser observadas as recomendações 

provindas dos próprios servidores. 

Assim, pode-se esperar que sejam ampliadas as possibilidades de mudanças, 

que venham minimizar limitações, dificuldades pessoais-profissionais e 

institucionais. 

Considera-se ainda relevante enfatizar que a continuidade desta proposta de 

modificação não deve ser restrita, conforme foi evidenciado aos servidores 

particularizados neste estudo, mas ter um caráter de totalidade, abrangendo o 

segmento com suas diversas estratificações, assim como diretores e demais 

agentes do TRF5. 

 
 
6.1.2 O treinamento como instrumento de transformação 
 

 

As atividades de treinamento foram concebidas a partir de valores, premissas 

e necessidades oriundos da Revolução Industrial, guardando, portanto, identidade 

de propósito com eesta. Com os princípios do taylorismo, a indústria apropriou-se do 

saber operário e passou a determinar o conteúdo das tarefas, os gestos e 
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movimentos a serem executados e o tempo necessário para que cada tarefa fosse 

realizada. 

Nessa linha de entendimento, o treinamento é percebido como um 

instrumento capaz de desenvolver habilidades específicas, necessárias para o 

exercício das atribuições de um determinado cargo. Dessa forma, o referencial, 

sobre o qual este treinamento é planejado, é a tarefa, e seu objetivo primordial é a 

execução mais eficiente pelo treinando desta tarefa. 

Tem-se assim, que a atividade de treinamento constituía-se mais em um 

instrumento de consolidação da ideologia e prática de utilização do homem como 

instrumento, do que em um meio que contribuía para o seu desenvolvimento como 

profissional e como pessoa. 

Entretanto, com a modernização das organizações e o surgimento avançado 

das tecnologias, sobressaiu a necessidade de atividades mais específicas e 

técnicas, exigindo-se um novo tipo de trabalhador, mais capacitado para fazer muito 

mais do que o simples uso da sua força física ou da sua habilidade motora. 

Na observação de Serralvo (1996) e Drucker (2002) já faz algum tempo em 

que se está na fase de transição de mão-de-obra para o cérebro de obra. Essa 

mudança de postura, passa a exigir doravante, uma revisão de técnicas, 

procedimentos, metodologias e uma corajosa reconsideração de valores, atitudes e 

expectativas em relação ao ser humano e as atividades de treinamento. 

O cenário mundial atual, converge para a necessidade de um treinamento 

mais voltado para o que Drucker (2002) chama de trabalhadores do conhecimento 

(Knowledge workers), considerando o homem como um ser capaz de ter 

conhecimento, pensar e raciocinar. As capacitações oferecidas devem considerar 

não só a generalidade do compartilhamento de conhecimentos e habilidades 

específicas, ligados aos materiais e procedimentos próprios, mas também o cultivo 

das habilidades sociais, de hábitos que pertencem aos âmbitos da cordialidade e do 

respeito, das boas maneiras; do cultivo igualmente crítico, das habilidades de 

pensar, compreender relações causais, discriminar, escolher, aprender sozinho, 

aplicar princípios etc. 

No entanto, muitos estudiosos sobre a atividade de treinamento revelam que 

na prática, o treinamento ainda é programado e conduzido tradicionalmente, sem ter 

evoluído muito de sua concepção original. 
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As principais críticas à forma como as atividades de treinamento vêm sendo 

conduzidas na maioria das organizações são: 

• O homem no treinamento tradicional é adestrado para a realização de 

tarefas definidas, sendo desconsideradas suas habilidades intelectuais 

(Bomfim, 1995). 

• O homem é visto como um ser complexo, mas tratado como recurso para a 

produção (Gil, 1994). 

• Na concepção tradicional do treinamento o homem não é levado em conta 

nem com relação aos seus próprios objetivos pessoais nem com relação à 

sua totalidade como ser humano (Carvalho, 1991 apud Boog, 1994). 

• Os trabalhadores, nos treinamentos tradicionais, são colocados numa 

situação em que seus desejos não devem aparecer, isto porque o único 

desejo a ser considerado é o da organização (Enriques, 1974). 

• Os treinamentos tradicionais apenas reforçam a relação de submissão, 

promovendo uma adaptação às necessidades organizacionais (Faria, 

1979). 

• O treinamento procura a uniformidade de comportamento humano na 

organização, desconsiderando as peculiaridades setoriais e individuais (Gil, 

1994). 

Essas considerações, em conjunto, permitem concluir que o treinamento em 

uma concepção moderna deve resgatar o treinando como sujeito da ação, 

considerando as contribuições advindas dele, enquanto ser pensante e social. Só 

dessa forma o treinamento poderá ser considerado instrumento de transformação e 

efetivamente contribuirá para a melhoria dos serviços prestados. 

Paralelamente, uma análise crítica mais global sobre a atividade de 

treinamento, permite a afirmação de que as organizações, principalmente públicas, 

não estão criando um ambiente que viabilize os resultados da capacitação. Investe-

se grandes somas de dinheiro em treinamento, mas não há mudança na estrutura de 

trabalho de forma a possibilitar às pessoas fazerem algo diferente. Em outros casos, 

as técnicas são adquiridas, mas as barreiras internas não são derrubadas. Os 

conhecimentos adquiridos são da posse exclusiva de quem os recebeu. Como 

afirma um dos maiores especialistas brasileiros em treinamento de executivos, é um 

paradoxo gastar montanhas de dinheiro se a instituição não está disposta ou 
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acostumada a dar espaço para as pessoas aplicarem suas competências e 

conhecimentos adquiridos (MOTOMURA, 1992 apud NETZ, 1998). 

Outras críticas que devem ser consideradas quando o objetivo é destacar o 

treinamento como umas das mais importante ações de valorização das pessoas, e 

por conseqüência, de melhoria dos serviços públicos são: 

• Os treinamentos são oferecidos sem definição dos objetivos e 

necessidades que os justifiquem. Parte-se do pressuposto que todos 

necessitam de treinamento em quase tudo e de forma permanente (Toledo, 

1992). 

• Não é estabelecido o nível de desempenho almejado, as metas que se 

pretende alcançar com o treinamento (Pomi 1995 apud Netz, 1998). 

• Os treinamentos não apresentam vinculação com os objetivos de 

desenvolvimento das pessoas e/ou da organização (Marques, 1994). 

• Treinamento, muitas vezes, está distanciado das necessidades 

estratégicas da empresa. (Carvalho 1991 apud Netz, 1998). 

• Os treinamentos têm caráter reativo, sendo ministrados apenas em 

resposta a problemas severos ou recorrentes (Rabelo, Bresciani e Oliveira, 

1995). 

• Os programas de treinamento não conseguem levar os conceitos à prática. 

Há muito academicismo. (Rosa 1993 apud Netz, 1998). 

• Os treinamentos chamados training on-the-job, ocorrem sem planejamento, 

desconsiderando princípios educacionais e de conteúdo (Barcelos, 1997). 

Percebe-se portanto, que uma análise da atividade de treinamento permite 

identificar muitos aspectos críticos, fundamentais à formulação de ações de 

treinamento que efetivamente valorize as pessoas e auxilie na melhoria dos serviços 

prestados. 

Resumidamente, a análise permite definir os seguintes pontos que 

sustentarão a proposta de ações e diretrizes de treinamento no TRF5: 

• O treinamento foi concebido a partir de valores, premissas e necessidades 

oriundos da Revolução Industrial, guardando, portanto, identidade de 

propósito com ela; 

• O cenário atual exige uma outra concepção de treinamento, considerando 

o homem em todas as suas dimensões; 
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Percebe-se que o treinamento na prática, não evoluiu muito da sua 

concepção original. A seguir algumas críticas da forma como o treinamento vem 

sendo conduzido:  

• Centrado na tarefa;  

• Trata o homem como recurso de produção;  

• Desconsidera os objetivos pessoais dos treinandos;  

• Centrado nos objetivos organizacionais;  

• Reforçam a submissão;  

• Realizado sem definição clara dos objetivos e resultados esperados; 

• Distanciado das estratégias organizacionais;  

• Tem caráter reativo; etc. 
 

 

6.2 Diretrizes para capacitação no TRF da 5ª Região 
 
 

Neste contexto, são as seguintes as diretrizes propostas para as ações de 

treinamento no TRF5, de acordo com concepção de Ferreira (1999): 

 

a) Orientação geral do treinamento: 
• Intensa formação e instrução absolutamente concentrada naquelas 

capacidades primordiais da instituição; 

• Formação do pessoal projetada para uma carreira; 

• A formação como prenúncio de um novo esforço estratégico; 

• Transparência, consenso e legitimidade; 

• Apoio e estímulo ao investimento pessoal do funcionário em seu 

desenvolvimento; 

• Divulgação dos propósitos e objetivos; 

• Objetivo comum (visão compartilhada); 

• Pensamento sistêmico. 

 

b) Ação continuada: 
• Re-instrução com regularidade; 
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• Responsabilidade do gestor pelo desenvolvimento de sua equipe de 

trabalho e co-responsabilidade do servidor pelo seu autodesenvolvimento; 

• Apoio, liderança, envolvimento e exemplos dos dirigentes e gerentes; 

• Sinalização da continuidade do trabalho. 

 

c) Aspectos operacionais: 
• Controle dos gastos de tempo e/ou de dinheiro; 

• O volume de técnicas e de conhecimentos que se pode transmitir 

proveitosamente a  todos os servidores não tem limite; 

• Decisões sobre treinamento compartilhadas entre subordinados e chefias, 

levando em conta as necessidades individuais e organizacionais; 

• Clara compreensão das necessidades da clientela; 

• Flexibilidade para adequação do formato ao perfil e às necessidades da 

clientela; 

• Consistência das ações e projetos; 

• Prestígio e prioridade aos projetos e ações; 

• Recursos disponíveis (humanos, financeiros, infra-estruturais); 

• Planejamento; 

• Atividades de treinamento intensivas, cíclicas e obrigatórias; 

• Aprendizagem coletiva (em equipe); 

• Maestria pessoal e flexibilização do modelo mental. 

 

d) Avaliação: 
• Contabilização dos resultados; 

• Adequação das práticas de treinamento às diferenças individuais das 

pessoas. 
 

O treinamento deve, portanto, ser o guia do profissional no caminho da 

perfeição técnica e na busca da melhor qualidade de vida. Quando bem 

programadas as atividades de treinamento podem transformar as pessoas de meros 

agentes passivos para novos empreendedores do conhecimento. 

Segundo Ferreira (1999), o treinamento pode ainda, quando bem estruturado, 

possibilitar o estudo e análise das necessidades de treinamento; definir prioridades 

de treinamento; definir formas de treinamento considerando a relação custo-



 123

benefício, viabilidade etc; permitir a elaboração de planos de treinamento a curto, 

médio e longo prazos, integrando-os às metas globais da organização, entre outros. 

Neste contexto, apresenta-se na seqüência o projeto de treinamento proposto. 

 

 

 
6.2.1 Projeto de treinamento proposto 
 

 

Diante da percepção apresentada pelos servidores nos questionários e na 

forma descrita por Ferreira (1999), o planejamento de treinamento proposto ao TRF5 

deverá envolver as seguintes etapas: 

 

a) Levantamento das Necessidades 
É uma etapa fundamental na programação do treinamento. É um diagnóstico 

que possui dois objetivos primordiais:  

1) identificar as carências individuais e grupais para a execução das tarefas 

necessárias para o alcance dos objetivos organizacionais e,  

2) identificar as potencialidades individuais e grupais que poderão ser 

desenvolvidas. 

Com base no levantamento serão traçadas as diretrizes para que as 

atividades de treinamento sejam conduzidas em consonância com os objetivos 

individuais e organizacionais. 

A experiência e autores como Bastos (1990, apud Boog, 1994) mostram que 

pela sua importância e para realmente render bons resultados, torna-se 

imprescindível que o levantamento de necessidades de treinamento seja: 

1. Sistêmico -O diagnósticos para fins de treinamento é integrado e holístico. 

2. Pró-ativo - O quadro de necessidades está ligado a objetivos futuros e a 

atividade de treinamento é preventiva e facilitadora do desenvolvimento 

organizacional. 

3. Compartilhado - O esforço do diagnóstico é um trabalho conjunto de 

profissionais de diversas áreas. 

4. Contínuo - A atividade de diagnóstico é contínua e permanente. 
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Cabe ainda atentar para o fato de que o levantamento normalmente acontece 
em três dimensões conforme figura abaixo: 
 

Figura 02 - Dimensões do levantamento de necessidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: Boog (1994) adaptada 
 

Estes três níveis de análise foram muito bem explicados por Chiavenato 

(1994): 

• Análise da organização total: envolve a análise da empresa no que tange 

aos seus objetivos, estratégias, necessidades globais de competências e 

habilidades, além da análise do ambiente sócio-econômico e tecnológico 

no qual a organização está inserida. 

• Análise dos recursos humanos: procura verificar se as pessoas na 

organização são suficientes quantitativa e qualitativamente para as 

atividades atuais e futuras da mesma. 

• Análise das tarefas e operações: envolve a análise das diferenças entre os 

requisitos exigidos pelo cargo e as habilidades atuais dos ocupantes do 

mesmo. 

Existem muitas formas para a realização do levantamento, sendo difícil 

apontar a melhor. O interessante é que cada organização tente identificar as 

vantagens e desvantagens de cada uma. Da mesma forma, é importante destacar 

que alguns instrumentos de levantamento podem e/ou devem ser utilizados em 

conjunto, tornando os resultados da pesquisa mais realísticos. 

As principais formas de levantamento de necessidades de treinamento 

apontadas pelos estudiosos do assunto são: 

• Entrevistas com pessoal de linha, supervisores e gerentes, entrevistas de 

saída; 

• Questionários; 

• Avaliação de desempenho; 

ORGANIZAÇÃO

TAREFAS PESSOAS 
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• Observação; 

• Solicitação de supervisores e gerentes; 

• Reuniões; 

• Conversas informais; 

• Pesquisas de atitude; 

• Exames de conhecimentos; 

• Análise de cargo; 

• Relatórios periódicos da organização. 

Além desses, existem outros elementos indicadores da necessidade de 

treinamento, tais como: alterações no quadro de funcionários; mudança de métodos 

e processos de trabalho; modernização do processo produtivo; produção e 

comercialização de novos produtos e serviços; problemas relacionados com a 

produção (baixa produtividade e qualidade, excesso de erros e desperdícios, 

elevado número de acidentes etc); e problemas relacionados às pessoas, ao clima 

da organização (falta de motivação, falta de envolvimento, desinteresse etc). 

 
b) Programação 

A programação, ou planejamento, é a etapa realizada após e com base no 

levantamento de necessidades, que pode ser concebida e desenvolvida com base 

na ferramenta da metodologia da gestão da qualidade conhecida como 6W2H. 

Todavia, neste trabalho, pela necessidade de adaptação optou-se por 6W3H, 

conforme especificado: 

Why – Porque: 

porque do treinamento: quais os objetivos e resultados esperados. 

What – O que: 

que deve ser ensinado: conteúdo do treinamento. 

Where – Onde: 

Onde deve ser ensinado: local de treinamento. 

Who – Quem: 

Quem deve ensinar: instrutor. 

For Whom – Para quem: 

Quem deve aprender: treinandos. 

When – Quando: 
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Quando deve ser ensinado: época ou periodicidade. 

How – Como: 

Como se deve ensinar: métodos e recursos instrucionais. 

How much – Quanto: 

quanto deve ser gasto: volume de recursos financeiros. 

How many – Quanto: 

Quanto treinar: duração e intensidade. 

A programação de treinamento deve ainda atentar para a relevância do 

treinamento; a coerência com os objetivos e missão da organização; o realismo do 

mesmo; e a ética, isto é, o respeito às pessoas envolvidas no processo e ao seu 

ambiente. 

 
c) Execução 

Significa colocar em ação a programação de treinamento. Assim a execução 

do treinamento dependerá dos seguintes aspectos: 

1. Gerais do treinamento: 

• Adequação do programa de treinamento às necessidades da organização; 

• A cooperação dos chefes e dirigentes da empresa. 

2. Operacionais: 

• A qualidade do material de treinamento apresentado; 

• A qualidade e preparo dos instrutores; 

• A qualidade dos aprendizes. 

Percebe-se portanto, que na etapa de execução o foco maior está nos 

aspectos operacionais. Tal afirmação é reforçada por Gil (1994), quando expõe que 

a execução do treinamento foca-se na relação instrutor-treinando. É interessante 

ressaltar ainda, que este trabalho não apresentará os aspectos relacionados com a 

aquisição de conhecimento e com a abordagem pedagógica. Tais temas não estão 

relacionados com o objetivo geral e com os objetivos específicos desta dissertação e 

além disso, pela amplitude dos assuntos, demandariam um outro trabalho. 

 
d) Avaliação: 

Esta é uma etapa de grande importância, pois permitirá a monitoração, 

avaliação e medição do programa, possibilitando a comparação da situação atual 
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com a situação anterior, garantindo a melhoria contínua do programa de 

treinamento. Enfim, visa verificar os pontos críticos que demandem ajustamentos ou 

modificações no programa para melhorar sua eficácia. 

Em linhas gerais a avaliação de treinamento deve considerar dois pontos 

principais:  

1) determinar até que ponto o treinamento realmente produziu as modificações 

desejadas no comportamento das pessoas; e  

2) demonstrar se os resultados do treinamento apresentam relação com a 

consecução das metas da empresa (Chiavenato, 1994). 

Os tipos mais comuns de avaliações são: avaliação de reação, avaliação de 

aprendizagem e avaliação de comportamento. 

A avaliação de reação é a primeira avaliação a ser realizada, ocorrendo logo 

após o término do treinamento. Tem como objetivo determinar como o treinamento 

ministrado foi recebido pelos treinandos, instrutores e pela coordenação da 

atividade. A técnica utilizada normalmente é a do questionário e envolve as seguinte 

variáveis: 

• Atendimento das expectativas; 

• Organização geral (divulgação, atendimento etc); 

• Atuação do instrutor: domínio do conteúdo; capacidade de transmissão; 

apresentação pessoal; cumprimento de horário; programa; entre outros; 

• Recursos didáticos: qualidade do material, equipamentos; entre outros; 

• Programa do curso: conteúdo programático; carga horária; adequação do 

programa às atividades realizadas pelo treinando; 

• Ambiente: condições de iluminação, ventilação, conforto; limpeza e higiene 

etc. 

Por outro lado, a avaliação de aprendizagem objetiva aferir a eficiência do 

processo de ensino e aprendizagem. Podem ser utilizados como instrumentos testes 

de entrada e saída, prova no final da atividade, exercícios, entre outros. 

A avaliação de comportamento objetiva verificar a aplicação dos 

conhecimentos, técnicas e habilidades do treinamento na situação real de trabalho. 

Normalmente envolve uma conjugação de técnicas como questionários, observação 

e entrevistas. Alguns autores como Martins (1998) indicam que a avaliação deve 

acontecer três meses após o final de cada atividade de treinamento, permitindo a 
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constatação da incidência de mudança do comportamento do treinando em relação 

aos seus métodos de trabalho e atitude. 

A avaliação só terá validade portanto, se seu resultado gerar melhoras no 

programa de treinamento. 

 
e) Registro: 

Diz respeito ao agrupamento de todas as informações pertinentes ao 

programa de treinamento. É uma fase extremamente importante, mas que parece 

não ser reconhecida como tal. Percebe-se que uma das maiores dificuldades para 

quem lida hoje com treinamento é obter informações confiáveis sobre o treinamento 

dos servidores públicos. Com raras exceções, não existem dados consolidados 

sobre gastos, número de servidores capacitados e o tipo de treinamento oferecido. 

Segundo Regina Pacheco (1998), presidente da Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP), as informações que existem estão dispersas e ninguém sabe ao 

certo quanto, como se treinou e quanto se gastou. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A crescente demanda de RH altamente qualificados para o desenvolvimento 

da prestação jurisdicional reforça o papel do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

como sendo de suma importância para o desenvolvimento regional e nacional. A 

função pública dos Tribunais Regionais Federais, com prestação de serviços aos 

jurisdicionados, deve ser mantida, coerentemente, no contexto das exigências 

constitucionais e das necessidades da sociedade. 

Para fazer frente a este desafio, torna-se premente que, possua, além de 

outros requisitos, um corpo de servidores estruturado e com capacidade e 

qualificação para atuar na prática da ação pública e administrativa, imprimindo 

eficiência e eficácia na prestação de serviços aos usuários internos e externos. 

Dessa forma, acredita-se que a capacitação dos servidores do Poder 

Judiciário Federal, possa ser uma estratégia para alavancar este processo de 

melhoria contínua nas organizações públicas. Com esta preocupação, este estudo 

teve como centralidade as propostas inerentes à capacitação dos servidores do 

TRF5, a partir da sua própria percepção.  Além disto, procurou discutir e analisar 

esta capacitação como um processo contínuo para todos os segmentos de 

servidores.  

Neste intuito, procurou-se efetuar uma fundamentação teórica que evidencia 

os pressupostos na gestão de pessoas, sinalizando-os no novo ambiente das 

organizações e do trabalho em face do mundo globalizado e da redução do espaço 

do aparato estatal. Também foram expostos aspectos básicos do referencial 

explicativo sobre burocracia e a reforma na administração gerencial pública no 

Brasil, enfocando a capacitação como recurso estratégico. Além disto, retratou-se ao 

Programa Nacional de Capacitação dos servidores da Justiça Federal (PNC), 

procurando singularizar aspectos essenciais que contribuem para entendê-lo no 

âmbito do Tribunal Regional Federal. 

Neste estudo, o TRF5 foi apresentado, procurando condensar a trajetória 

histórica desta instituição; a configuração organizacional e o desenvolvimento das 

atividades de capacitação institucionais, seguida da análise sobre a capacitação dos 

servidores, procurando enfocar desafios e perspectivas que podem contribuir para 

ampliar e expandir a qualificação dos seus profissionais. 
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Após a interpretação da pesquisa de campo, pode-se concluir que, apesar de 

muitas atividades realizadas, principalmente ao se considerar o foco na prestação 

jurisdicional, muito se tem ainda a fazer em prol da capacitação continuada dos 

servidores. 

A partir dos dados coletados nos questionários, pode-se perceber que o 

caminho para a satisfação dos anseios dos servidores ainda está no seu início. 

Ressalte-se ainda que no TRF5 foi reconhecida a importância da criação e do 

funcionamento do NDRH, na sua totalidade e nos seus vínculos internos e externos. 

A experiência do NDRH na condução do processo de capacitação também se 

verifica nas dificuldades, nos entraves burocráticos, problemas de comunicação 

aliados à necessidade de ser trabalhada a auto-estima dos servidores. Entretanto, 

em meio a um quadro de não muita motivação, foi possível identificar, no decorrer da 

pesquisa e através de conversas informais com os envolvidos, a esperança por parte 

dos servidores no sentido de acreditar nas mudanças. 

Alguns servidores sinalizaram que querem continuar o diálogo, em 

decorrência do questionário respondido, no sentido de colocar em prática, ajudando 

com projetos, a implantação de mudanças proativas. Neste propósito, cabe 

mencionar que a experiência em efetuar a pesquisa tornou-se gratificante e 

enriquecedora ao ter proporcionado uma maior aproximação entre os servidores, 

ainda pouco conscientes e articulados no sentido de internalizar que, unidos, 

possuem força e capacidade para o bom encaminhamento das ações do Tribunal. 

Verificou-se que, em meio ao prazo para as respostas do questionário, teve-

se a oportunidade de vivenciar momentos de ricas discussões e expectativas dos 

servidores que esperam, almejam, pleiteiam, urgem por mudanças, visando à 

ampliação das ações e os benefícios da capacitação. A administração 

contemporânea valoriza e muito a participação dos colaboradores nas organizações 

e é chegado o momento de se explorar mais as sugestões dos trabalhadores do 

Tribunal. 

Necessário se faz ampliar este debate entre os servidores, com a união dos 

gerentes e usuários externos no sentido de produzir a sinergia necessária para que 

as mudanças ocorram. Assim, com o apoio, colaboração e cooperação dos diversos 

segmentos internos e dos usuários externos, pode-se esperar a conquista da 

ampliação do espaço do TRF5 no que tange aos ideais da reforma gerencial. Essa 

ampliação sinaliza também a discussão e negociação com o aparato estatal de 
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maneira realista, considerando as mudanças contemporâneas que estão ocorrendo 

no mundo do trabalho. 

Também se fazem necessários o estabelecimento de metas de desempenho 

e de processo de avaliação com relação aos servidores e institucional; 

descentralização da execução, maior autonomia aos gerentes, distribuição de 

recursos destinados à capacitação condizentes com a avaliação de projetos futuros 

e de desempenho passado, conforme critérios objetivos, transparentes e de domínio 

público. 

Considera-se e reforça-se que implantar capacitação continuada e avaliação 

é uma via de mão dupla. Exige-se uma cultura responsável, ética, comprometida e 

com instâncias legítimas e transparentes, gerenciadas por profissionais de 

reconhecida competência, que assumam a responsabilidade de avaliar, incentivar e 

desenvolver. 

Em consonância com as observações supracitadas e após a valiosa 

colaboração do corpo funcional da Instituição, principalmente daqueles que 

participaram ao responder o questionário, foram apresentadas recomendações. 

Estas visam à adoção de mecanismos estratégicos, sejam atividades de 

desenvolvimento gerencial, atividades diversas de capacitação profissional nos 

diversos cargos que, uma vez colocadas em prática, podem contribuir para o 

redimensionamento do processo de capacitação dos servidores. 

Observa-se que, com os resultados obtidos, os objetivos deste estudo foram 

alcançados. Entretanto, este estudo não pretendeu, em nenhum momento, exaurir o 

assunto, mas deixar subsídios para que a discussão e prática, no âmbito do TRF5, 

seja estimulada e ampliada. O tema exposto é de fundamental relevância para a 

Instituição, pois a pesquisa possui aplicação prática à organização estudada, 

podendo se tornar uma oportunidade de retroalimentação com informações ricas 

para a implementação de um verdadeiro "processo" de capacitação continuada no 

TRF5. 

Diante do que foi exposto é possível concluir que a realização do trabalho 

possibilitou: 

• organizar referências bibliográficas atualizadas; 

• comprovar que as atitudes visando a valorização dos servidores são um 

fator decisivo na melhoria da prestação do serviço público; 
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• demonstrar que programas bem estruturados de desenvolvimento de 

pessoal permitem identificar e suprir carências que vão refletir na eficiência 

dos serviços; 

• comprovar que a valorização do servidor promove uma melhoria da 

qualidade dos serviços prestados; 

• propor um projeto de treinamento, adaptado ao serviço público, baseado no 

suporte teórico e prático. 

Sejam quais forem as ênfases que sobressairão em cada realidade, o certo é 

que o processo de capacitação proposto pressupõe uma atenção vigorosa à gestão 

de recursos humanos e a modernização desse processo no TRF5. 

As recomendações a seguir, sugerem, na sua maioria, uma maior 

investigação de muitos aspectos deste trabalho, além da aplicação de outras 

metodologias relacionadas com a capacitação nas organizações públicas: 

• a realização de um diagnóstico mais amplo, talvez em nível nacional, que 

identifique as diversas ações adotadas para o alcance da melhoria dos 

processos de capacitação; 

• a realização de um pesquisa de maior amplitude, sobre os reflexos das 

ações de valorização das pessoas no serviço público; 

• a ampliação da pesquisa apresentada para outras organizações públicas, 

em nível nacional, poderia gerar subsídios para conclusões mais amplas e 

generalizadas; 

• as ações relacionadas principalmente com a valorização das pessoas 

poderiam ser mais aprofundadas. Trabalhos mais específicos, por exemplo, 

sobre a relação entre remuneração e desempenho no setor público 

poderiam ser úteis; 

• um estudo sobre mudança organizacional, relações de poder e 

organização da aprendizagem na área pública é outra possibilidade que se 

abre com o estudo; 

• um estudo sobre a qualidade de vida nas organizações públicas também 

seria útil. 

Na verdade, todos os temas abordados, devido a sua importância, estão 

aptos de serem pesquisados sob outros âmbitos e sujeito a modificações e 

aperfeiçoamentos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA  
PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
 
 
Este é o instrumento utilizado para a coleta de dados da pesquisa desenvolvida pelo 
mestrando Onaldo Mangueira de Melo, no intuito de subsidiar o trabalho de 
conclusão de curso, que tem por título: CAPACITAÇÃO CONTINUADA: UMA 
ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DO SERVIDOR SOBRE O PROCESSO DE 
APERFEIÇOAMENTO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. 
 
 
Gênero 

 Masculino 
 Feminino 
 

Cargo ocupado no TRF da 5ª Região 

 

 

 

Tempo de serviço no TRF da 5ª Região 

 Até 4 anos 
 De 5 a 8 anos 
 De 9 a 12 anos 
 De 13 a 16 anos 
 De 17 a 20 anos 
 

Área em que atua no TRF da 5ª Região 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analista 
 Técnico 

 Administrativa 
 Judiciária 
 Gabinete 
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Para as questões a seguir, deve-se assinalar apenas uma opção de 1 a 5, que 
corresponde a uma escala que vai de discordo totalmente até concordo 
totalmente, conforme a tabela a seguir: 
 

1 Discordo totalmente 
2 Discordo parcialmente 
3 Nem discordo nem concordo 
4 Concordo parcialmente 
5 Concordo totalmente 

 
 

1.  O TRF da 5a Região deve contribuir para um processo de aprendizagem contínua 

e de capacitação continuada dos seus servidores. 

 
    Discordo totalmente  Concordo totalmente 
  

 

2. Entendo, enquanto servidor, que devo participar desse processo.  

 
    Discordo totalmente  Concordo totalmente 
  

 

3. Existe no TRF 5a Região comunicação da promoção de cursos de capacitação de 

maneira satisfatória. 

 
    Discordo totalmente  Concordo totalmente 
  

 

4. Percebo preocupação do TRF da 5a Região em capacitar os seus servidores.  

 
    Discordo totalmente  Concordo totalmente 
  

 

 

5. Percebi melhorias profissionais na minha área de atuação decorrentes da 

participação em treinamento, palestra ou capacitação no TRF da 5a Região. 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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    Discordo totalmente  Concordo totalmente 
  

 

6. Considero importante que o servidor interessado em participar de cursos de 

capacitação, indique qual gostaria. 

 
    Discordo totalmente  Concordo totalmente 
  

 

7. Percebo ações sistemáticas e planejadas no que concerne ao programa de 

capacitação de servidor. 

 
    Discordo totalmente  Concordo totalmente 
  

 

8. As atividades de promoção de capacitação para os servidores são realizadas em 

um processo descendente entre chefe e chefiado (de cima para baixo). 

 
    Discordo totalmente  Concordo totalmente 
  

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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LEI Nº 11.416, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006. 

Dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União; revoga as 
Leis nos 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 10.475, de 27 de junho de 2002, 10.417, 
de 5 de abril de 2002, e 10.944, de 16 de setembro de 2004; e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  As Carreiras dos Servidores dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário 
da União passam a ser regidas por esta Lei. 

Art. 2o  Os Quadros de Pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas 
seguintes Carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo: 

I - Analista Judiciário; 

II - Técnico Judiciário; 

III - Auxiliar Judiciário. 

Art. 3o  Os cargos efetivos das Carreiras referidas no art. 2o desta Lei são 
estruturados em Classes e Padrões, na forma do Anexo I desta Lei, de acordo com 
as seguintes áreas de atividade: 

I - área judiciária, compreendendo os serviços realizados privativamente por 
bacharéis em Direito, abrangendo processamento de feitos, execução de mandados, 
análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do 
Direito, bem como elaboração de pareceres jurídicos; 

II - área de apoio especializado, compreendendo os serviços para a execução dos 
quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da 
profissão ou o domínio de habilidades específicas, a critério da administração; 

III - área administrativa, compreendendo os serviços relacionados com recursos 
humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, 
controle interno e auditoria, segurança e transporte e outras atividades 
complementares de apoio administrativo. 

Parágrafo único.  As áreas de que trata o caput deste artigo poderão ser 
classificadas em especialidades, quando forem necessárias formação especializada, 
por exigência legal, ou habilidades específicas para o exercício das atribuições do 
cargo. 

Art. 4o  As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o 
seguinte: 
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I - Carreira de Analista Judiciário: atividades de planejamento; organização; 
coordenação; supervisão técnica; assessoramento; estudo; pesquisa; elaboração de 
laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de 
complexidade; 

II - Carreira de Técnico Judiciário: execução de tarefas de suporte técnico e 
administrativo; 

III - Carreira de Auxiliar Judiciário: atividades básicas de apoio operacional. 

§ 1o  Aos ocupantes do cargo da Carreira de Analista Judiciário – área judiciária 
cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos 
processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual 
civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, é conferida a denominação de Oficial 
de Justiça Avaliador Federal para fins de identificação funcional. 

§ 2o  Aos ocupantes do cargo da Carreira de Analista Judiciário – área 
administrativa e da Carreira de Técnico Judiciário – área administrativa cujas 
atribuições estejam relacionadas às funções de segurança são conferidas as 
denominações de Inspetor e Agente de Segurança Judiciária, respectivamente, para 
fins de identificação funcional. 

Art. 5o  Integram os Quadros de Pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União 
as Funções Comissionadas, escalonadas de FC-1 a FC-6, e os Cargos em 
Comissão, escalonados de CJ-1 a CJ-4, para o exercício de atribuições de direção, 
chefia e assessoramento. 

§ 1o  Cada órgão destinará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do total das 
funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das 
Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União, podendo designar-
se para as restantes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não 
integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observados 
os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. 

§ 2o  As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas 
preferencialmente por servidores com formação superior. 

§ 3o  Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em 
que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em 
regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento 
gerencial oferecido pelo órgão. 

§ 4o  Os servidores designados para o exercício de função comissionada de 
natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento 
gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até um ano da 
publicação do ato, a fim de obterem a certificação.  

§ 5o  A participação dos titulares de funções comissionadas de que trata o § 4o 
deste artigo em cursos de desenvolvimento gerencial é obrigatória, a cada 2 (dois) 
anos, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União. 
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§ 6o  Os critérios para o exercício de funções comissionadas de natureza não 
gerencial serão estabelecidos em regulamento. 

§ 7o  Pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos cargos em comissão, a que se 
refere o caput deste artigo, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão 
destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal, na forma 
prevista em regulamento. 

§ 8o  Para a investidura em cargos em comissão, ressalvadas as situações 
constituídas, será exigida formação superior, aplicando-se o disposto nos §§ 3o, 4o e 
5o deste artigo quanto aos titulares de cargos em comissão de natureza gerencial. 

Art. 6o  No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo é vedada a nomeação ou 
designação, para os cargos em comissão e funções comissionadas, de cônjuge, 
companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 
inclusive, dos respectivos membros e juízes vinculados, salvo a de ocupante de 
cargo de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder 
Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir 
perante o magistrado determinante da incompatibilidade. 

Do Ingresso na Carreira 

Art. 7o  O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras 
dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe 
“A” respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e 
títulos. 

Parágrafo único.  Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como 
etapa do concurso público, programa de formação, de caráter eliminatório, 
classificatório ou eliminatório e classificatório. 

Art. 8o  São requisitos de escolaridade para ingresso: 

I - para o cargo de Analista Judiciário, curso de ensino superior, inclusive 
licenciatura plena, correlacionado com a especialidade, se for o caso; 

II - para o cargo de Técnico Judiciário, curso de ensino médio, ou curso técnico 
equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso; 

III - para o cargo de Auxiliar Judiciário, curso de ensino fundamental. 

Parágrafo único.  Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos 
formação especializada, experiência e registro profissional a serem definidos em 
regulamento e especificados em edital de concurso. 

Do Desenvolvimento na Carreira 

Art. 9o  O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das 
Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á mediante 
progressão funcional e promoção. 
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§ 1o  A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o 
seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os 
critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de 
desempenho. 

§ 2o  A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe 
para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de um ano em 
relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, 
cumulativamente, do resultado de avaliação formal de desempenho e da 
participação em curso de aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente, pelo órgão, 
na forma prevista em regulamento. 

Art. 10.  Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, 
aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no 
âmbito de suas competências, instituir Programa Permanente de Capacitação 
destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao 
desenvolvimento gerencial, visando à preparação dos servidores para 
desempenharem atribuições de maior complexidade e responsabilidade. 

Da Remuneração 

Art. 11.  A remuneração dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos 
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário é composta pelo Vencimento Básico do 
cargo e pela Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 

Art. 12.  Os vencimentos básicos das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder 
Judiciário são os constantes do Anexo II desta Lei. 

Art. 13.  A Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ será calculada mediante 
aplicação do percentual de 50% (cinqüenta por cento) sobre os vencimentos básicos 
estabelecidos no Anexo II desta Lei. 

§ 1o  A diferença entre o percentual da GAJ fixado por esta Lei e o decorrente da 
Lei no 10.475, de 27 de junho de 2002, com a redação dada pela Lei no 10.944, de 
16 de setembro de 2004, será implementada em parcelas sucessivas, não 
cumulativas, incidindo sobre os valores constantes do Anexo IX desta Lei, observada 
a seguinte razão: 

I - 33% (trinta e três por cento), a partir de 1o de junho de 2006; 

II - 36% (trinta e seis por cento), a partir de 1o de dezembro de 2006; 

III - 39% (trinta e nove por cento), a partir de 1o de julho de 2007;  

IV - 42% (quarenta e dois por cento), a partir de 1o de dezembro de 2007;  

V - 46% (quarenta e seis por cento), a partir de 1o de julho de 2008;  
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VI - integralmente, a partir de 1o de dezembro de 2008. 

§ 2o  Os servidores retribuídos pela remuneração do Cargo em Comissão e da 
Função Comissionada constantes dos Anexos III e IV desta Lei, respectivamente, 
bem como os sem vínculo efetivo com a Administração Pública, não perceberão a 
gratificação de que trata este artigo. 

§ 3o O servidor das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário cedido 
não perceberá, durante o afastamento, a gratificação de que trata este artigo, salvo 
na hipótese de cessão para órgãos da União, na condição de optante pela 
remuneração do cargo efetivo. 

Art. 14.  É instituído o Adicional de Qualificação – AQ destinado aos servidores 
das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, em razão dos 
conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou 
certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de 
interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento. 

§ 1o  O adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso 
constituir requisito para ingresso no cargo. 

§ 2o  (VETADO) 

§ 3o  Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados somente os cursos 
e as instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação, na forma da 
legislação. 

§ 4o  Serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente com duração 
mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas. 

§ 5o  O adicional será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, 
somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuado 
do cômputo o disposto no inciso V do art. 15 desta Lei. 

Art. 15.  O Adicional de Qualificação – AQ incidirá sobre o vencimento básico do 
servidor, da seguinte forma: 

I - 12,5% (doze vírgula cinco por cento), em se tratando de título de Doutor; 

II - 10% (dez por cento), em se tratando de título de Mestre; 

III - 7,5% (sete vírgula cinco por cento), em se tratando de certificado de 
Especialização; 

IV – (VETADO) 

V - 1% (um por cento) ao servidor que possuir conjunto de ações de treinamento 
que totalize pelo menos 120 (cento e vinte) horas, observado o limite de 3% (três por 
cento). 
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§ 1o  Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um 
percentual dentre os previstos nos incisos I a IV do caput deste artigo. 

§ 2o  Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no inciso V 
deste artigo serão aplicados pelo prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data de 
conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 (cento e vinte) horas.  

§ 3o  O adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação do 
título, diploma ou certificado. 

§ 4o  O servidor das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário cedido 
não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que trata este artigo, salvo na 
hipótese de cessão para órgãos da União, na condição de optante pela 
remuneração do cargo efetivo. 

Art. 16.  Fica instituída a Gratificação de Atividade Externa – GAE, devida 
exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário referidos no § 1o do 
art. 4o desta Lei. 

§ 1o  A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% (trinta e cinco por 
cento) do vencimento básico do servidor. 

§ 2o  É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor 
designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em 
comissão. 

Art. 17.  Fica instituída a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, devida 
exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico 
Judiciário referidos no § 2o do art. 4o desta Lei. 

§ 1o  A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% (trinta e cinco por 
cento) do vencimento básico do servidor. 

§ 2o  É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor 
designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em 
comissão. 

§ 3o  É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme 
disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput 
deste artigo. 

Art. 18.  A retribuição pelo exercício de Cargo em Comissão e Função 
Comissionada é a constante dos Anexos III e IV desta Lei, respectivamente. 

§ 1o  O valor fixado no Anexo III desta Lei entrará em vigor a partir de 1o de 
dezembro de 2008, adotando-se, até essa data, as retribuições constantes do Anexo 
VI desta Lei. 

§ 2o  Ao servidor integrante das Carreiras de que trata esta Lei e ao cedido ao 
Poder Judiciário, investidos em Função Comissionada ou em Cargo em Comissão, é 
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facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, 
acrescida: 

I - até 30 de novembro de 2008, dos valores constantes dos Anexos VII e VIII 
desta Lei; 

II - a partir de 1o de dezembro de 2008, de 65% (sessenta e cinco por cento) dos 
valores fixados nos Anexos III e IV desta Lei.  

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 19.  Os cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal 
do Poder Judiciário, a que se refere o art. 3o da Lei no 10.475, de 27 de junho de 
2002, são estruturados na forma do Anexo V desta Lei. 

Art. 20.  Para efeito da aplicação do art. 36 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, conceitua-se como Quadro a estrutura de cada Justiça Especializada, 
podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, da Justiça 
do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar.  

Art. 21.  Os concursos públicos realizados ou em andamento, na data da 
publicação desta Lei, para os Quadros de Pessoal dos Órgãos do Poder Judiciário 
da União são válidos para ingresso nas Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder 
Judiciário, observados a correlação entre as atribuições, as especialidades e o grau 
de escolaridade. 

Art. 22.  O enquadramento previsto no art. 4o e no Anexo III da Lei nº 9.421, de 24 
de dezembro de 1996, estende-se aos servidores que prestaram concurso antes de 
26 de dezembro de 1996 e foram nomeados após essa data, produzindo todos os 
efeitos legais e financeiros desde o ingresso no Quadro de Pessoal. 

Art. 23.  (VETADO) 

Art. 24.  Os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em ato próprio a lotação 
dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas 
unidades componentes de sua estrutura. 

Parágrafo único.  Os órgãos de que trata este artigo ficam autorizados a 
transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções 
comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, vedada a 
transformação de função em cargo ou vice-versa. 

Art. 25.  Serão aplicadas aos servidores do Poder Judiciário da União as revisões 
gerais dos servidores públicos federais, observado o que a respeito resolver o 
Supremo Tribunal Federal. 

Art. 26.  Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, 
aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no 
âmbito de suas competências, baixar os atos regulamentares necessários à 
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aplicação desta Lei, observada a uniformidade de critérios e procedimentos, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação.  

Art. 27.  A elaboração dos regulamentos de que trata esta Lei pode contar com a 
participação das entidades sindicais. 

Art. 28.  O disposto nesta Lei aplica-se aos aposentados e pensionistas. 

Art. 29.  As despesas resultantes da execução desta Lei correm à conta das 
dotações consignadas aos Órgãos do Poder Judiciário no Orçamento Geral da 
União. 

Art. 30.  A diferença entre o vencimento fixado por esta Lei e o decorrente da Lei 
no 10.475, de 27 de junho de 2002, será implementada em parcelas sucessivas, não 
cumulativas, observada a seguinte razão: 

I - 15% (quinze por cento), a partir de 1o de junho de 2006; 

II - 30% (trinta por cento), a partir de 1o de dezembro de 2006; 

III - 45% (quarenta e cinco por cento), a partir de 1o de julho de 2007;  

IV - 60% (sessenta por cento), a partir de 1o de dezembro de 2007;  

V - 80% (oitenta por cento), a partir de 1o de julho de 2008;  

VI - integralmente, a partir de 1o de dezembro de 2008. 

§ 1o  Os percentuais das gratificações previstas nos arts. 13, 14, 16 e 17 desta Lei 
incidirão sobre os valores constantes do Anexo IX desta Lei mencionados no caput 
deste artigo. 

§ 2o  O percentual das gratificações de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei será 
implementado em parcelas sucessivas, não cumulativas, incidindo sobre os valores 
constantes do Anexo IX desta Lei, observada a seguinte razão: 

I - 5% (cinco por cento), a partir de 1o de junho de 2006; 

II - 11% (onze por cento), a partir de 1o de dezembro de 2006; 

III - 16% (dezesseis por cento), a partir de 1o de julho de 2007;  

IV - 21% (vinte e um por cento), a partir de 1o de dezembro de 2007;  

V - 28% (vinte e oito por cento), a partir de 1o de julho de 2008; 

VI - integralmente, a partir de 1o de dezembro de 2008. 

§ 3o  Até que seja integralizado o vencimento básico previsto no Anexo IX desta 
Lei, será facultado, excepcionalmente, aos servidores referidos no § 1o do art. 4o 
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desta Lei optar pela percepção da Gratificação de Atividade Externa - GAE ou da 
Função Comissionada que exerçam, observado o disposto no art. 18 desta Lei. 

Art. 31.  A eficácia do disposto nesta Lei fica condicionada ao atendimento do § 1o 
do art. 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei Complementar 
no 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 32.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 33.  Ficam revogadas a Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, a Lei no 
10.475, de 27 de junho de 2002, a Lei no 10.417, de 5 de abril de 2002, e a Lei no 
10.944, de 16 de setembro de 2004. 

Brasília,  15  de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
Paulo Bernardo Silva 
Dilma Rousseff 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2006 - Edição extra e republicado no DOU de 
19.12.2006. 

ANEXO I – CARREIRAS DOS QUADROS DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO 
DA UNIÃO 

 ANEXO I 

(Art. 3o da Lei no 11.416, de  15  de dezembro de 2006) 

CARGO CLASSE PADRÃO
   15 
   14 
  C 13 
   12 
   11 
   10 
   9 

ANALISTA JUDICIÁRIO B 8 
   7 
   6 
   5 
   4 
  A 3 
   2 
   1 
   15 
   14 
  C 13 
   12 
   11 
   10 
   9 

TÉCNICO JUDICIÁRIO B 8 
   7 
   6 
   5 
   4 
  A 3 
   2 
   1 
   15 
   14 
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  C 13 
   12 
   11 
   10 
   9 

AUXILIAR JUDICIÁRIO B 8 
   7 
   6 
   5 
   4 
  A 3 
   2 
   1 

ANEXO II 

(Art. 12 da Lei no 11.416, de  15  de dezembro de 2006) 

CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO
   15 6.957,41 
   14 6.754,77 
  C 13 6.558,03 
   12 6.367,02 
   11 6.181,57 
   10 5.848,22 
   9 5.677,88 

ANALISTA JUDICIÁRIO B 8 5.512,51 
   7 5.351,95 
   6 5.196,07 
   5 4.915,86 
   4 4.772,68 
  A 3 4.633,67 
   2 4.498,71 
   1 4.367,68 
   15 4.240,47 
   14 4.116,96 
  C 13 3.997,05 
   12 3.880,63 
   11 3.767,60 
   10 3.564,43 
   9 3.460,61 

TÉCNICO JUDICIÁRIO B 8 3.359,82 
   7 3.261,96 
   6 3.166,95 
   5 2.996,17 
   4 2.908,90 
  A 3 2.824,17 
   2 2.741,92 
   1 2.662,06 
   15 2.511,37 
   14 2.403,23 
  C 13 2.299,74 
   12 2.200,71 
   11 2.105,94 
   10 1.992,37 
   9 1.906,58 

AUXILIAR JUDICIÁRIO B 8 1.824,48 
   7 1.745,91 
   6 1.670,73 
   5 1.580,63 
   4 1.512,57 
  A 3 1.447,43 
   2 1.385,10 
   1 1.325,46 
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ANEXO III 

(Art. 18 da Lei no 11.416, de  15  de dezembro de 2006) 

CARGO EM COMISSÃO VALOR (R$) 
CJ-4 11.686,76 
CJ-3 10.352,52 
CJ-2 9.106,74 
CJ-1 7.945,86 

ANEXO IV 

(Art. 18 da Lei no 11.416, de  15  de dezembro de 2006) 

FUNÇÃO COMISSIONADA VALOR (R$) 
FC-6 4.726,70 
FC-5 3.434,43 
FC-4 2.984,45 
FC-3 2.121,65 
FC-2 1.823,15 
FC-1 1.567,95 

ANEXO V 

(Art. 19 da Lei no 11.416, de  15  de dezembro de 2006) 

CARGO SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 
CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO

   15   15
   14   14
  C 13 C 13
   12   12
   11   11
   10   10
   9   9

ANALISTA JUDICIÁRIO B 8 B 8
   7   7
   6   6
   5   5
   4   4
  A 3 A 3
   2   2
   1   1
   15   15
   14   14
  C 13 C 13
   12   12
   11   11
   10   10
   9   9

TÉCNICO JUDICIÁRIO B 8 B 8
   7   7
   6   6
   5   5
   4   4
  A 3 A 3
   2   2
   1   1
   15   15
   14   14
  C 13 C 13
   12   12
   11   11
   10   10
   9   9

AUXILIAR JUDICIÁRIO B 8 B 8
   7   7
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   6   6
   5     5
   4   4
  A 3 A 3
   2   2
   1   1

ANEXO VI 

CARGO EM COMISSÃO INTEGRAL 

(Art. 18, § 1o, da Lei no 11.416, de  15  de dezembro de 2006) 

CARGO EM 
COMISSÃO 

Vigência

junho/2006 dez/2006 Julho/2007 dez/2007 julho/2008 dez/2008

15% 30% 45% 60% 80% 100%

CJ – 4 8.375,51 8.959,85 9.544,18 10.128,52 10.907,64 11.686,76
CJ – 3 7.419,31 7.936,93 8.454,56 8.972,18 9.662,35 10.352,52
CJ – 2 6.526,50 6.981,83 7.437,17 7.892,51 8.499,62 9.106,74
CJ – 1 5.694,53 6.091,83 6.489,12 6.886,41 7.416,14 7.945,86

ANEXO VII 

CARGO EM COMISSÃO – OPÇÃO PELO CARGO EFETIVO 

(Art. 18, § 2o, da Lei no 11.416, de  15  de dezembro de 2006) 

CARGO EM 
COMISSÃO 

Vigência

junho/2006 dez/2006 julho/2007 dez/2007 julho/2008 dez/2008

CJ – 4 3.545,75 4.151,50 4.803,99 5.503,23 6.508,26 7.596,39
CJ – 3 3.179,23 3.711,27 4.283,77 4.896,73 5.776,97 6.729,14
CJ – 2 2.819,64 3.284,92 3.785,22 4.320,56 5.088,83 5.919,38
CJ – 1 2.465,24 2.870,61 3.306,41 3.772,66 4.441,68 5.164,81

ANEXO VIII 

FUNÇÃO COMISSIONADA – OPÇÃO PELO CARGO EFETIVO 

(Art. 18, § 2o, da Lei no 11.416, de  15  de dezembro de 2006) 

FUNÇÃO 
COMISSIONADA 

Vigência

junho/2006 dez/2006 julho/2007 dez/2007 julho/2008 dez/2008

FC-6 1.984,09 2.176,13 2.368,18 2.560,23 2.816,29 3.072,36
FC-5 1.629,64 1.736,00 1.842,37 1.948,74 2.090,56 2.232,38
FC-4 1.356,62 1.459,55 1.562,48 1.665,41 1.802,65 1.939,89
FC-3 1.044,04 1.103,17 1.162,29 1.221,41 1.300,24 1.379,07
FC-2 837,33 898,69 960,05 1.021,42 1.103,23 1.185,05
FC-1 660,61 723,89 787,16 850,44 934,80 1.019,17
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ANEXO IX 

(Art. 30 da Lei no 11.416, de  15  de dezembro de 2006) 

      Vigência do Vencimento Básico 
CARGO CLASSE PADRÃO Inciso I Inciso II Inciso III Inciso IV Inciso V Inciso VI

      15% 30% 45% 60% 80% 100%
    15 5.301,50 5.593,72 5.885,94 6.178,16 6.567,78 6.957,41
    14 5.127,97 5.415,05 5.702,13 5.989,22 6.371,99 6.754,77
  C 13 4.960,13 5.242,11 5.524,09 5.806,08 6.182,05 6.558,03
    12 4.797,79 5.074,71 5.351,64 5.628,56 5.997,79 6.367,02
    11 4.640,79 4.912,69 5.184,60 5.456,50 5.819,03 6.181,57
    10 4.465,96 4.709,89 4.953,82 5.197,74 5.522,98 5.848,22

Analista   9 4.319,75 4.559,42 4.799,09 5.038,76 5.358,32 5.677,88
Judiciário B 8 4.178,36 4.413,80 4.649,23 4.884,67 5.198,59 5.512,51

    7 4.041,61 4.272,84 4.504,08 4.735,32 5.043,63 5.351,95
    6 3.909,34 4.136,41 4.363,48 4.590,55 4.893,31 5.196,07
    5 3.762,08 3.965,69 4.169,30 4.372,91 4.644,38 4.915,86
    4 3.638,92 3.839,00 4.039,07 4.239,15 4.505,92 4.772,68
  A 3 3.519,80 3.716,37 3.912,93 4.109,50 4.371,59 4.633,67
    2 3.404,60 3.597,68 3.790,76 3.983,83 4.241,27 4.498,71
    1 3.293,18 3.482,80 3.672,41 3.862,03 4.114,86 4.367,68
    15 3.185,40 3.371,59 3.557,78 3.743,96 3.992,22 4.240,47
    14 3.081,18 3.263,96 3.446,75 3.629,53 3.873,24 4.116,96
  C 13 2.980,37 3.159,79 3.339,20 3.518,61 3.757,83 3.997,05
    12 2.882,87 3.058,94 3.235,02 3.411,09 3.645,86 3.880,63
    11 2.788,57 2.961,34 3.134,11 3.306,88 3.537,24 3.767,60
    10 2.683,35 2.838,83 2.994,32 3.149,80 3.357,11 3.564,43

Técnico   9 2.595,53 2.748,19 2.900,85 3.053,51 3.257,06 3.460,61
Judiciário B 8 2.510,62 2.660,48 2.810,33 2.960,19 3.160,00 3.359,82

    7 2.428,47 2.575,56 2.722,64 2.869,73 3.065,84 3.261,96
    6 2.349,03 2.493,37 2.637,71 2.782,04 2.974,50 3.166,95
    5 2.260,42 2.390,26 2.520,09 2.649,93 2.823,05 2.996,17
    4 2.186,44 2.313,93 2.441,43 2.568,92 2.738,91 2.908,90
  A 3 2.114,90 2.240,06 2.365,23 2.490,40 2.657,29 2.824,17
    2 2.045,70 2.168,56 2.291,42 2.414,29 2.578,10 2.741,92
    1 1.978,78 2.099,36 2.219,93 2.340,51 2.501,28 2.662,06
    15 1.903,08 2.010,42 2.117,77 2.225,12 2.368,24 2.511,37
    14 1.835,54 1.935,72 2.035,90 2.136,08 2.269,65 2.403,23
  C 13 1.770,43 1.863,84 1.957,24 2.050,65 2.175,20 2.299,74
    12 1.707,65 1.794,66 1.881,67 1.968,68 2.084,69 2.200,71
    11 1.647,13 1.728,09 1.809,06 1.890,03 1.997,98 2.105,94
    10 1.585,33 1.657,16 1.728,99 1.800,82 1.896,60 1.992,37

Auxiliar   9 1.529,22 1.595,81 1.662,41 1.729,00 1.817,79 1.906,58
Judiciário B 8 1.475,11 1.536,77 1.598,42 1.660,07 1.742,27 1.824,48

    7 1.422,93 1.479,92 1.536,92 1.593,92 1.669,91 1.745,91
    6 1.372,63 1.425,23 1.477,84 1.530,45 1.600,59 1.670,73
    5 1.321,39 1.367,14 1.412,89 1.458,64 1.519,63 1.580,63
    4 1.274,73 1.316,70 1.358,67 1.400,64 1.456,61 1.512,57
  A 3 1.229,73 1.268,15 1.306,57 1.344,98 1.396,21 1.447,43
    2 1.186,34 1.221,41 1.256,49 1.291,57 1.338,33 1.385,10
    1 1.144,50 1.176,44 1.208,37 1.240,30 1.282,88 1.325,46
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