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RESUMO 

 
 O cerne desta pesquisa é a investigação da cultura organizacional no TRF-5ª Região, 
através do uso da ferramenta pesquisa de clima para compreender o clima 
organizacional da Diretoria Geral com sede em Recife, Pernambuco.  
O quadro teórico tomou como base as reflexões de autores como Maslow, Herzberg e 
Bergamini, no manejo das teorias motivacionais. De modo  análogo, foram utilizados 
teóricos reconhecidos como: Sérgio Alves, Schein, e Fleury Fischer na formulação dos 
conceitos de cultura organizacional e suas variáveis. 
Após contextualizar o TRF-5ªR no âmbito abrangente do Poder Judiciário  e no serviço 
público nacional, volta-se um olhar retrospectivo aos primórdios da cultura burocrática 
brasileira,  onde detecta-se uma profunda  influência patrimonialista em suas raízes, 
dito de outra maneira, um amálgama cultural  com repercussões até os dias atuais. 
Por meio do estudo das teorias motivacionais, procurou-se entender um pouco mais 
sobre o fenômeno da desmotivação funcional dentro do universo organizacional. De 
fato, a Nova Administração Pública - NAP  tem direcionado o foco para um outro 
paradigma de funcionalismo, inclinado para a competência de suas atribuições, a 
qualificação e a relação  funcional harmoniosa entre seus pares.  
A etnografia utilizada permitiu uma maior densidade na elaboração de perfis físicos e 
culturais, concomitantemente à utilização de outras  fontes de evidências como 
entrevistas semi-estruturadas com servidores identificados, entrevistas espontâneas 
anônimas e questionários com perguntas fechadas e abertas, além das fontes 
documentais. Com este procedimento metodológico obtêm-se uma triangulação na 
pesquisa ao tempo que se faz convergir vários olhares para a interpretação de artefatos 
e mitos.  
A análise dos questionários é o esteio para apontar possíveis disfunções à Diretoria 
Geral. Ao tempo que se ambiciona contribuir para o debate acadêmico, espera-se, 
também, subsidiar os gestores a ela subordinados, com um conhecimento mais 
minucioso da cultura organizacional e do clima da instituição. 
Tal procedimento representa um passo importante na implementação de novas políticas 
institucionais, onde o novo e o velho se manifestam de forma heterogênea e as 
inovações resultantes de um mundo globalizado convivem, simultaneamente, com a 
arraigada cultura burocrática e paternalista nacional. 
Mais do que um conjunto de regras, hábitos e artefatos - cultura significa a construção 
de significados partilhados pelo coletivo de pessoas pertencentes a um mesmo 
contexto social, agindo e interagindo numa inter-relação contínua com o ambiente 
circundante. Do que foi registrado, os principais  resultados apontam que a dificuldade 
de comunicação, a ausência de uma política de gestão de pessoas institucionalizada e 
a carência de reconhecimento por trabalhos realizados, alimentam uma cultura 
centralizadora, autoritária, verticalizada e extremamente burocratizada, o que provoca 
um clima de desconfiança, desconforto e desmotivação. 

 
 
Palavras Chaves: motivação, cultura, clima organizacional, organização, TRF-

5ªRegião. 



  

ABSTRACT 

 
The main core of  this research is to investigate the organizational culture of the Federal 
Court  Tribunal of the fifth region  – in Portuguese, Tribunal Regional Federal – 
5°Região – TRF, 5°th Region, through a research to understand the organizational 
mood of the general  board of directors whose base  is in Recife, Pernambuco, Brazil. 
The theoretical study is grounded on the thoughts of Maslow,  Herzberg  and Bergamini,  
to analyse the  motivational theories. It was also studied known  experts like Sergio 
Alves, Schein, Fleury and Fischer to stablish the concepts of organizational culture and 
its effect. 
After contextualizing the TRF – 5°th region inserted the judiciary power and inside the 
national public service, giving a retrospective looking at the beginning of the Brazilian , 
where can be detected  a strong patrimonialist influence in its deep roots, in another 
words , a cultural amalgam whose repercussion has been felt to  the actual days. 
By means of a  vertical study on the motivational theories, it was tried to understand a 
little more  about the functional motivation phenomenon inside an organizational 
universe. In fact, the New Public Administration, called in Portuguese  the Nova 
Administração Pública whose acronym  is NAP, has  targed  its focus to other 
functionalism  paradigm, inclined to  the competence of the assignment, the qualification 
and the harmonious functional among the peer groups. 
The use of the  ethnography to base the research helped to give a better density  to 
elaborate the physhical and cultural profile of the organization. Concomitantly the use of 
other  evidence resources like semi-structured, anonymous and  common  interviews 
with specific civil servants. The interview  had open and closed questions, besides that it 
was used documental archives. Through such methodological proceedings  it was 
possible to have a triangulated research and at the same time to converge several looks 
to interpret the artifacts and myths. 
The analyse of the questionnaire is the buttres to point out possible dysfunctions to the 
board of general directors. At the same time, the research aspires to contribute to the 
academic debate and it also intends to subsidize the managing agents and their 
employees to have a searching knowledge of the organizational culture and the 
institucional climate. 
Such proceedings represents  an important step to implement new institucional policies, 
where the new and the old manifest themselves in a heterogeneous way and the 
innovations are resultant of  a globalised world lives concurrently with the old and rooted  
national  and paternalistic  bureaucracy . 
More than a group of rules, habits and devices – culture means the building of 
significances shared by the collective of people belong to the same social ambit, acting 
and interacting in a constant interrelation with the atmosphere around. The research, 
showing what it was registered, shows there is a strong lack of communication, an 
absence of a management policy for institucionalised  people and a deficiency to 
valorize the work has been done by the civil servants, everything feeds a centralized, 
authoritarian, vertical and extremely bureaucratic culture, it  causes a mood of suspicion, 
discomfort and disinclining. 
 
Key words:  motivation, culture, organizacional climate, organization, TRF-5ªRegião. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O cenário mundial, impulsionado por diversos fatores, impõe uma competição 

sem precedentes entre as organizações, sejam elas públicas ou privadas. A fim de 

fazer frente a tais mudanças e manter sua hegemonia, as instituições devem ser 

capazes de aprender e reaprender a desenvolver novas formas de se interagir com 

seus servidores para que os mesmos possam sentir-se motivados a trabalhar, pois o 

clima organizacional de uma empresa é um fator relevante para que isso ocorra.  

A cultura organizacional exerce um fator negativo ou positivo para que o 

desempenho dos funcionários se sobressaia. Este estudo buscou conhecer a 

percepção dos funcionários da DG-Diretoria Geral do Tribunal Regional Federal – 5ª 

Região, acerca da cultura e do clima organizacional. Ouvindo-os sobre suas 

vivências e histórias no órgão, sob uma perspectiva etnográfica.  

Pesquisas sobre clima organizacional são imprescindíveis para os gestores 

detectarem problemas no âmbito da organização, ofertando informações para 

análises de causa e efeito. Alguns autores consideram-na como uma variável em 

termos potenciais, devendo ser aplicada pelos que buscam explicações e 

perseguem uma melhor qualidade do trabalho realizado, primando pela melhoria 

contínua. 

 A pesquisa ainda analisa os fatores motivacionais que mais estimulam os 

servidores para o pleno exercício de suas funções. 

O fundamento para este Trabalho de Conclusão de Mestrado se deu através 

de consultas bibliográficas, análises documentais, entrevistas semi-estruturadas e 

aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas, como análises 

qualitativas para se resgatar o significado dos elementos simbólicos. 

Entende-se que é um grande desafio analisar a cultura da instituição, pois um 

estudo que se baseie na questão cultural de um órgão é de difícil mensuração, 

possuindo um alto grau de subjetividade. E que só pode ser apreendido de forma 

etnográfica, dito de outra forma, através da pesquisa hermenêutica, interpretativa e 

analítica. 

Conforme mencionada acima, o cerne desta pesquisa tangencia a cultura, o 

clima e os aspectos motivacionais da instituição, o que poderá contribuir a partir dos 

enfoques relacionados à compreensão de uma temática pouco explorada no serviço 

público de uma forma geral. Levando-se em consideração que cada vez mais a 
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sociedade cobra eficiência das instituições públicas, sendo necessário que as 

mesmas invistam mais no seu capital humano, criando uma ambiência favorável ao 

desenvolvimento de competências, como criatividade e inovação, aspectos 

conseguidos através de uma força de trabalho motivada. Saliente-se ainda que tal 

estudo servirá para ampliar as pesquisas em torno da gestão pública no TRF-

5ªRegião. 

O tema em questão necessita no contexto acadêmico de mais  investigação 

científica, haja vista a escassez de produção  literária na área pública, a fim de 

melhor fundamentar tais pesquisas, auxiliando os pesquisadores na sedimentação 

de suas convicções sobre o tema motivação e cultura no serviço público, 

caracterizando assim sua importância . 

A pesquisa se faz relevante, porque irá trazer à baila, a trilogia cultura, clima 

organizacional e motivação em um contexto em que as influências de um mundo 

globalizado e exigente conclama mudanças pontuais no comportamento dos 

servidores, perseguindo resultados significativos. Assim, a contribuição da pesquisa 

causa impacto na medida em que busca discutir como o conhecimento do clima e da 

cultura da instituição podem subsidiar os gestores na implementação de medidas 

que influenciem na motivação dos servidores, visto que os mesmos encontram-se 

inseridos em um ambiente que sofre as pressões internas e externas de uma 

sociedade mutante. Justificando-se por isso como de relevância no contexto social, 

uma vez que rebate diretamente na eficiência e eficácia dos trabalhos realizados no 

TRF-5ªR . 

O estudo de caso pretende abordar a cultura, o clima organizacional  e como 

esses fatores influenciam  na motivação dos funcionários da DG do TRF- 5ª Região. 

Considerando : 

- A administração pública vem mudando o paradigma, voltando-se a resultados e 

eficácia organizacional, perseguindo a satisfação do jurisdicionado (no caso da 

Justiça Federal), onde se  torna imprescindível aos servidores que dão sustentação 

à essa engrenagem encontrem-se envolvidos e conseqüentemente  motivados; 

De acordo com Sherman apud Faller  : 

não há um único aspecto ou técnica de gerência que não afete a 
motivação do pessoal, de um modo ou outro. Inversamente, não há 
um único recurso que baste, por si só, para provocá-la.  A motivação 
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é um ponto crítico em qualquer organização, assim é preciso 
familiarizar-se com a teoria motivacional para se pensar os 
comportamentos nas organizações como forma até de assistir ao 
planejamento Institucional. Sherman apud Faller (2004, p. 24) 

- Pois a missão1 do TRF 5ª região é “julgar as questões de interesse federal com 

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

sua jurisdição” (TRF, 2002),  deve ser perseguida por todos que o compõem, nos 

seus vários níveis hierárquicos, na promoção de um serviço público de maior 

efetividade para a sociedade; 

- E finalmente, acreditou-se na viabilidade desta pesquisa, não só pelo acesso às 

fontes e informações pertinentes ao ambiente do TRF-5ªRegião, como também a 

experiência da autora somadas às impressões causadas por várias administrações 

que contribuíram na moldagem desta construção. Dessa maneira, tornou-se possível 

no tempo previsto. 

A proposta deste estudo de caso foi conhecer a percepção dos servidores da 

Diretoria Geral do TRF-5ªR acerca da cultura e do clima organizacional. Para isso 

tomou-se como questionamento a seguinte pergunta de pesquisa : 

 

- O conhecimento da cultura e do clima organizacional contribuem para os 
gestores implementarem políticas motivacionais entre os servidores? 

 

Conhecer a cultura e o clima organizacional do TRF-5ª Região, 

especificamente na DG, através da aplicação da ferramenta pesquisa de clima entre 

os servidores daquela Diretoria, para que de posse desse conhecimento consiga 

identificar os fatores organizacionais que influenciam na motivação e satisfação  dos 

servidores,  com a finalidade de subsidiar a DG na implementação de políticas  

fomentadoras, criando uma ambiência favorável  à melhoria do clima institucional se 

constitui no objetivo desse estudo de caso. 

O estudo proposto se resumiu a uma discussão teórica sobre como o 

conhecimento da cultura e do clima organizacional ajudam a identificar o fator 

motivação e como este  afeta o desempenho funcional.  

                                                 
1 Missão extraída do Planejamento Estratégico do TRF-5ª Região (2002), que se encontra nos anexos  
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Também se propõe a deixar claro os limites que tal estudo impõe, pois o 

mesmo não teve a pretensão de: 

- Aplicar o questionário em todo o TRF sede em Recife, muito menos entre os 

servidores espalhados na área geográfica abrangida pelo TRF-5ª Região; 

- Analisar o comportamento humano e motivacional na organização, e sim identificar 

os aspectos motivacionais presentes no órgão; 

- Determinar o que leva à desmotivação funcional entre os funcionários que 

compõem a DG; 

 - Propor modelos à Diretoria Geral ou soluções mágicas aos problemas 

identificados. 

 

 Do ponto de vista metodológico e dos procedimentos praticados na pesquisa,  

abordou-se a trilogia cultura, clima e motivação, onde no aprofundamento desses 

temas, procurou-se  responder a pergunta de pesquisa: 

 

- O conhecimento da cultura e do clima organizacional contribuem para 
os gestores implementarem políticas motivacionais entre os servidores? 
 

A partir do objetivo - Conhecer a cultura e o clima organizacional do TRF-5ª 

Região, especificamente na DG, através da aplicação da ferramenta pesquisa de 

clima entre os servidores daquela Diretoria, para que de posse desse conhecimento 

consiga identificar os fatores organizacionais que influenciam na motivação e 

satisfação  dos servidores,  com a finalidade de subsidiar a DG na implementação de 

políticas  fomentadoras, criando uma ambiência favorável  à melhoria do clima 

institucional - foram definidas as fases constitutivas da pesquisa. 

 

Consoante as muitas vivências e observações empíricas, a autora encontrou em 

Lakatos e Marconi (200, p.159) que “um problema é uma dificuldade teórica ou 

prática, no conhecimento de alguma coisa de real importância, para a qual se deve 

encontrar uma solução.” 

Para a realização da pesquisa, utilizou-se a estratégia do estudo de caso, 

considerando que o estudo da cultura e do clima organizacional no TRF, 

especificamente na DG, vem contribuir para tornar a instituição mais motivada e 

produtiva perante a sociedade. Pois, para Yin (2002), “o estudo de caso é uma 
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investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo, dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos.” 

Ainda de acordo com Yin , “a coleta de  evidências de dados para os estudos 

de caso pode se basear em muitas fontes de evidências. O autor cita 6 fontes 

importantes: documentação; registro em arquivos; entrevistas; observação direta; 

observação participante; artefatos físicos. 

A documentação é relevante a todos os tópicos de estudo de caso. Pode 

assumir muitas formas e deve ser o objeto de plano explícito da coleta de dados. O 

uso mais importante de documentos é para corroborar e valorizar as evidências 

oriundas de outras fontes. 

  Os registros em arquivos podem variar de um estudo de caso para outro e em 

muitos casos podem se tornar objeto de ampla restauração e análise ou adquirir 

importância superficial.  

As entrevistas podem assumir diversas formas. A entrevista pode ser 

espontânea, focal (tempo limitado e formulada) e formal (onde se faz um estudo de 

caso). Identificada ou Anônima. 

A observação direta pode se dividir em atividades formais e informais de 

coleta de dados.  Na observação formal o pesquisador de campo avalia a incidência 

de certos tipos de comportamento durante certo período de tempo no campo; na 

observação informal o pesquisador realiza observações diretas ao longo da visita de 

campo. Tais provas observacionais são em geral úteis para fornecer informações 

adicionais sobre o tópico que está sendo estudado.  

A observação participante dá ao pesquisador o senso de ação, ele não  é um 

ser passivo no processo de pesquisa pois assume diversas funções dentro de um 

estudo de caso e pode, de fato, participar dos eventos que estão sendo estudados. 

  Os artefatos físicos ou culturais podem ser coletados como parte de uma 

visita de campo e podem ser utilizados extensivamente na pesquisa antropológica. 

Os artefatos têm uma importância menor em termos potenciais na maioria dos 

exemplos típicos de estudo de caso. Quando um artefato se torna importante, o 

mesmo se constitui num componente essencial do caso inteiro. 

Várias fontes se complementam e um bom estudo de caso utilizará o maior 

número possível de fontes”, conforme dito  por Yin (2001, pp.107-109) 
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A metodologia adotada para a coleta de dados, baseou-se em todas as 

evidências citadas acima por Yin, inicialmente em uma pesquisa qualitativa, que 

empregou a técnica do auto-preenchimento, com a utilização do questionário. E 

também a entrevista espontânea e a estruturada, visando enriquecer o estudo com a 

participação dos servidores. Com o intuito de embasar o tema em consonância com 

as teorias compiladas. Além do olhar da etnografia, onde abordou-se a observação 

direta e por vezes a observação participante da autora. Bem como a descrição dos 

artefatos físicos, também citados por Alves e Schein.  

Gil (1999) confirma que a pesquisa exploratória é realizada quando o tema 

escolhido não é muito explorado ou existe pouco conhecimento sistematizado na 

área de trabalho em que foi realizado. Levando-se em conta a pequena 

disponibilização de produção de pesquisa na área pública e no Tribunal Regional 

Federal, logo, este estudo enquadra-se como exploratória, o que também é 

referendado por outros autores. 

Para a classificação da pesquisa, cite-se  como base Vergara (2006), que a 

qualifica quanto aos fins: 

- do tipo descritiva e exploratória, pois tem como principal objetivo tornar algo 

inteligível, descrevendo-lhe os fatos, e por vezes interpretando-os.  

Descritiva porque se propõe a descrever o ambiente organizacional numa 

perspectiva etnográfica. E ainda segundo Vergara (2006): a pesquisa 

descritiva expõe características de determinado fenômeno; não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base 

para tal explicação; 

- exploratória porque será realizada onde há pouco conhecimento 

sistematizado sobre o campo de investigação.  

Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, para a 

ocorrência de determinado fenômeno. Por exemplo: Identificar aspectos 

culturais observados no clima organizacional, que comprometam a motivação 

no desempenho dos funcionários do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

ou ainda,  o conhecimento da cultura e do clima organizacional contribuem 

para os gestores implementarem políticas motivacionais entre os servidores? 

- e quanto aos meios, pode-se classificá-la como bibliográfica e documental, 

um estudo de caso, em que a investigação empírica, a ser realizada no local 
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(TRF) em que o fenômeno ocorre ou não e que dispõe de elementos para 

explicá-lo. 

 

Inicialmente, no 1º capítulo tem-se - Contextualizando o Poder Judiciário 

Brasileiro e o TRF-5ªRegião - situando-o no cenário nacional, inserindo um resumo 

histórico sobre sua concepção e competências.  

No segundo capítulo traz-se uma Análise dos Modelos da Administração 
Pública Brasileira, com  um olhar retrospectivo às origens de uma herança 

patrimonialista reinante até os dias atuais. 

 No terceiro capítulo examinou-se As Teorias Motivacionais e a Cultura 
Organizacional, assim como a  influência  de seus aspectos no ambiente de 

trabalho e as variantes dessa cultura, finalizando assim o esboço teórico. 

No IV capítulo, sob o título de O Velho e o Novo – Resgatando as Memórias 
do TRF,  onde compilou-se  com um olhar etnográfico, as impressões não só da 

autora, como dos servidores ouvidos, além da aplicação dos modelos teorizados por 

autores renomados da temática em epígrafe, objetivando conhecer o universo 

corporativo do TRF, a partir de sua história, contemplando aspectos diversos dessa 

dimensão.  

Por fim, o V e último capítulo detalha a Análise e as Considerações Finais,  

contendo a tabulação dos dados obtidos nos questionários, onde foi utilizado o 

software estatístico – Sphinx de Dados Quantitativos  e Qualitativos, por intermédio 

da elaboração de gráficos e tabelas, acompanhados da análise, que fundamentará 

as considerações finais às quais servirão de apoio às proposições sugeridas à DG,  

não tendo, pois este trabalho, nenhuma intenção de apontar falhas, criar modelos ou 

apresentar soluções. 

Com a teoria, pôs-se em destaque o objetivo da pesquisa que foi conhecer a 

cultura e o clima organizacional, a fim de subsidiar os gestores na implementação de 

práticas motivadoras que influenciam o desenvolvimento e resultado no trabalho dos 

servidores. 

As barreiras encontradas na condução da pesquisa respaldam-se em 

Gonzalez Rey (2005) ao declarar a realidade como um domínio infinito de campos 

inter-relacionados e que o acesso às informações é sempre parcial. 
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2. CAPÍTULO I 
 

CONTEXTUALIZANDO O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO E O TRF DA 5ª 
REGIÃO 

 
 Da Perspectiva Histórica – Um resgate da Justiça Portuguesa  

De acordo com Gandra “nas origens do Reino Português, a 

administração da Justiça era função do rei. Em muitos documentos e leis da época, 

a Justiça era considerada a primeira responsabilidade do rei. Por ser ambulante, a 

corte real na Idade Média, tornava-se necessária a presença de juízes que o 

auxiliavam na função judicante. Tais magistrados recebiam o nome de ouvidores do 

cível e ouvidores do crime, conforme a matéria de especialização que julgavam, e 

passaram a compor o que se denominou de Casa da Justiça da Corte”. (GANDRA, 

v.1, n°5).  

Ainda segundo Gandra, “a Casa de Justiça da Corte constitui-se como 

um tribunal de apelação e é a denominação de Casa da Suplicação, duas Mesas 

foram formadas, uma do Cível e outra do Crime, sendo a última o Desembargo do 

Paço julgava as apelações nas causas criminais em que a pena aplicada resultante 

do julgamento fosse capital e para as quais se exigia a clemência do rei. Após o ano  

de 1521, o Desembargo do Paço tornou-se corte independente e especial. Em 1532, 

foi criada a Mesa de Consciência e Ordens,  para a resolução dos casos jurídicos e 

administrativos referentes às ordens militar-religiosas, que tinham foro privilegiado, a 

exemplo das Ordens de Cristo, de Avis e de Santiago”. (GANDRA, 1999, v.1, n°5). 

“A Casa da Suplicação tornou-se a Corte Suprema para Portugal e suas 

Colônias, com a instituição dos Tribunais de Relação como cortes de 2ª instância, 

sendo criadas as Relações do Porto para Portugal, da Bahia para o Brasil, e de Goa, 

para a Índia. Dessa forma a Casa da Suplicação passou a ser o intérprete máximo 

do Direito Português, constituindo suas decisões, assentos a serem acolhidos pelas 

instâncias inferiores como jurisprudência vinculante’’. (GANDRA, 1999, v.1, nº 5).  

                   Assim, diz Calgaro (2005), a evolução do “Judiciário se inicia quando 

Portugal toma posse do Brasil, e transfere para cá suas instituições e cultura. Desse 
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modo, desde o final da idade Média, Portugal tinha utilizado a jurisdição para 

estender e solidificar a autoridade real perante os povos. (CALGARO, 2005, p.10). 

Da Evolução da Justiça no Brasil 

                   Segundo Gandra, “Martin Afonso de Sousa desembarcou no Brasil em 

1530, com a primeira expedição colonizadora, chegando com amplos poderes, 

inclusive os judiciais e policiais. O mesmo se deu com os donatários das capitanias 

hereditárias. O marco inicial da estruturação do Judiciário Brasileiro cristaliza-se com 

a instalação do Governo Geral. O Ouvidor Geral era responsável pela administração 

da Justiça no Brasil. Atuava na Bahia, e para lá afluíam todos aqueles que recorriam 

das decisões dos ouvidores das comarcas, que cuidavam da solução das contendas 

jurídicas nas vilas. As funções administrativas e policiais se confundiam. Devido a 

isso, surgiram, durante o período colonial, os chanceleres, contadores e vereadores 

que compunham os Conselhos ou Câmaras Municipais. A colonização  ampliava-se 

e exigia uma estrutura burocrática e administrativa mais complexa ; tornava-se 

necessário  criar cargos de corregedores, provedores, juízes ordinários e juízes de 

fora. Os juízes do povo surgiram na Bahia,  eram eleitos pela população local. Isso 

perdurou de 1644 até 1713. Havia, também,os almotacés cuja responsabilidade era  

julgar causas relativas a obras e construções, cabendo de sua decisão recurso para 

os ouvidores da comarca  que deixaram de existir pela Lei de 26 de agosto de 

1830”. (GANDRA, 1999, v.1, n° 5) 

                   O corregedor, em cada comarca, “passou a ser a autoridade judiciária 

superior sobre ouvidores e demais juízes. No entanto, esse sistema monocrático de 

estruturação judiciária era fraco no que concernia ao abuso de poder pelo qual a 

Justiça era administrada em muitas capitanias e na própria sede do governo-geral”. 

(GANDRA, 1999, v.1, nº 5).              

Dos Primeiros Tribunais Brasileiros 

                   No entender de Gandra, “Felipe II, monarca da União Ibérica de Portugal 

e Espanha, entre 1580 a1640, para diminuir os poderes dos ouvidores no Brasil, 

criara na colônia um órgão colegiado e institui o Tribunal de Relação no Brasil. 

Dessa forma surge a Relação da Bahia, concebida em 1587, mas instalada com 

efetividade em 1609. A nova forma de administração colegiada da Justiça feria os 
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interesses dos governadores-gerais e assim eles conseguem a supressão da 

Relação em 1626. Os donatários com sua influência também se faziam sentir sobre 

os ouvidores em suas comarcas, razão pela qual também se fez mister afastar essa 

ingerência indevida do poder administrativo sobre o poder judicial”. (GANDRA, 1999, 

v.1, n°5). Assim a Justiça no Brasil se estrutura através da criação de Cortes de 

Justiça responsáveis pela revisão das sentenças dos magistrados singulares de 1º 

grau. 

Figura 1 - Organograma da justiça brasileira no séc. XVII 

 

Fonte: GANDRA (1999, volume 1, nº 5). 

Esse novo modelo assegurava um melhor julgamento da causa em primeira 

instância “em face da confiança de que a sentença seria revista por um órgão 

superior colegiado, mas trouxe a deficiência do distanciamento dos fatos, registrados 

nos autos, mas sem que o magistrado superior tivesse ouvido as testemunhas, o 

que dificulta a perfeita captação do efetivamente ocorrido. A verdade dos autos 

passa a ser o fato, embora os depoimentos testemunhais não tenham sido 

perfeitamente retratados nos registros feitos nos processos, é importante frisar que 

dentre as normas de caráter processual editadas logo no início do período imperial, 

a Lei de 31 de março de 1824 - que recomendava aos juízes que fundamentassem 

suas sentenças-mostra que antes da independência, a discricionariedade na 

administração da Justiça foi nota característica da magistratura colonial”. (GANDRA, 

1999, v.1, nº 5). 
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Da Estrutura Judiciária Brasileira durante a Colônia – 1500 a 1822 

Com tribunais próprios e magistrados, a Justiça Brasileira possuía no 

fim do período colonial uma estrutura jurídica, embora suas instâncias recursais 

derradeiras estivessem instaladas em Portugal e estruturava-se da seguinte forma:              

  Quadro nº 1 - Justiça brasileira no período colonial 
                         JUSTIÇA BRASILEIRA NO PERÍODO COLONIAL  

1ª Instância  Juiz de Vintena  Juiz de paz para os lugares com mais de 20 famílias, 

decidindo verbalmente pequenas causas cíveis, sem 

direito a apelação ou agravo (nomeado por um ano 

pela Câmara Municipal).  

  Juiz Ordinário  Eleito na localidade, para as causas comuns.  

  Juiz de Fora  Nomeado pelo rei, para garantir a aplicação das leis 

gerais (substituía o ouvidor da comarca).  

2ª Instância  Relação da Bahia  Fundada em 1609, como tribunal de apelação (de 

1609 a 1758, teve 168 desembargadores).  

  Relação do Rio de Janeiro  Fundada em 1751, como tribunal de apelação.  

3ª Instância  Casa da Suplicação  Tribunal supremo de uniformização da interpretação 

do direito português, em Lisboa.  

  Desembargo do Paço  Originariamente fazia parte da Casa da Suplicação, 

para despachar as matérias reservadas ao rei, tornou-

se corte autônoma em 1521, como tribunal de graça 

para clemência nos casos de penas de morte e 

outras.  

  Mesa da Consciência e 
Ordens  

Para as questões relativas às ordens religiosas e de 

consciência do rei (instância única).  

Fonte: GANDRA, 1999, vol. 1, nº 5. 

 “Com a vinda em 1808 da família real ao Brasil, a Relação do Rio de Janeiro 

foi transformada em Casa da Suplicação para todo o Reino e possuía 23 

desembargadores (Alvará de 10 de maio de 1808). São criadas então, as Relações 

do Maranhão, em 1812, e a de Pernambuco, em 1821”. (GANDRA, 1999, v.1, nº. 5). 

Da Formação Judiciária no Brasil Império 
 

Do ponto de vista da Constituição de 1824 
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Esclarece ainda Calgaro que quando a “coroa portuguesa sancionou a 

Constituição Política do Império, datada de 1824, adotou o princípio da divisão de 

poderes e consagrou a independência do Poder Judiciário. Assim, essa Constituição 

cedeu certas garantias e vedações à magistratura para que esta pudesse 

desempenhar suas funções com independência. Apesar de todas as garantias 

constitucionais que davam autonomia ao Poder Judiciário, essa independência era 

relativa”. Calgaro (2005, p.12). 

Nas palavras de Gandra “a Constituição Imperial de 1824 deu uma nova 

feição à Justiça Brasileira tornando-a um dos Poderes do Estado e a estruturando da 

seguinte forma": 

 

Quadro nº 2 - Justiça Brasileira no Período Imperial – 1822 A 1889 
                                   Justiça Brasileira no Período Imperial  

1ª Instância  Juízes de Paz  Para conciliação prévia das contendas cíveis e, 

pela Lei de 15 de outubro de 1827, para 

instrução inicial das criminais, sendo eleitos em 

cada distrito.  

  Juízes de Direito  Para julgamento das contendas cíveis e crimes, 

sendo nomeados pelo Imperador.  

2ª Instância  Tribunais de Relação 
(Provinciais)  

Para julgamento dos recursos das sentenças 

(revisão das decisões)  

3ª Instância  Supremo Tribunal de Justiça  Para revista de determinadas causas e solução 

dos conflitos de jurisdição entre Relações 

Provinciais.  

 Fonte: GANDRA, 1999, v. 1, nº. 5 

“O Supremo Tribunal de Justiça, criado pela Lei de 18 de setembro de 1828, 

era composto de 17 Ministros. A Constituição de 1824 não contemplou qualquer 
sistema semelhante aos modelos atuais de controle de constitucionalidade. Assim, a 

problemática criada foi a de se atribuir a Assembléia legislativa a função 

uniformizadora da interpretação da lei e isso ela não exerceu, levando o Conselho 

de Estado, instituído pela Lei de 23 de novembro de 1841, a ser o órgão 

interpretativo da lei. Assim, o Supremo Tribunal de Justiça se limitava a apreciar os 
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recursos de revista que lhe eram oferecidos, com base exclusiva em nulidade 

manifesta ou injustiça notória no julgamento da causa pelas instâncias inferiores. 

Tratava-se, na verdade, de uma Corte de distribuição de Justiça e não de um 

tribunal de uniformização de jurisprudência, já que seus julgados não vinculavam os 

Tribunais de Relação das Províncias. Além disso, os juízes não tinham a garantia da 
inamovibilidade, a prova disso foi o fato que levou o Imperador, em 1850, a 

determinar a aposentadoria compulsória de juízes que inocentaram traficantes de 

escravos”. (GANDRA, 1999, v.1, nº 5). 

Sob a Égide da Regência 
 

Gandra afirma que o “período regencial do Império, durante a menoridade de 

D. Pedro II, foi marcado pela extinção das antigas figuras dos ouvidores, 

corregedores e chanceleres como magistrados de acordo com o Decreto de 5 de 

dezembro de 1832 que universalizaram a figura do juiz como magistrado de 1ª 

instância, em suas diversas modalidades: 

• Juiz Municipal – Apenas o Presidente da Província podia escolhê-lo, dentre os 

nomes existentes em uma lista de três nomes eleita pela Câmara Municipal, 

em substituição da antiga figura do juiz ordinário local. 

• Juiz de Paz – Sempre eleito pela população da cidade ou vila, para mandato 

de 4 anos. Durante o período regencial teve seu poder aumentado para incluir 

o próprio julgamento das questões penais de pequena monta. 

• Juiz de Direito – Escolhido pelo Imperador, em substituição a figura do juiz de 

fora, recebeu poderes especiais durante a regência, para atuar como chefe de 

polícia”. (GANDRA, 1999, v.1, n°5). 

Gandra afirma que “os poderes especiais concedidos aos juízes de paz e 

juízes de direito durante o período regencial em matéria criminal foram devidos aos 

fortes distúrbios da ordem pública ocorridos então. (GANDRA, 1999, v.1, nº 5). 

Da Formação Judiciária Republicana – de 1889 até os dias atuais 
 

Da Perspectiva da Constituição de 1891 
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 “O estabelecimento da dualidade da Justiça Comum caracterizou a primeira 

Constituição Republicana. Essa mesma Carta Magna institui a Justiça Federal para 

apreciar as causas em que a União estivesse envolvida. Todas as questões de 

natureza constitucional passaram a ser da competência dos juízes federais, que 

poderiam declarar a inconstitucionalidade das leis nos casos concretos, surge dessa 

forma o controle difuso de constitucionalidade das leis em nosso país. O Supremo 

Tribunal de Justiça passava a ser chamado Supremo Tribunal Federal, composto por 

15 Ministros. Passou a ter função uniformizadora da jurisprudência em matéria de 

direito constitucional e federal e repara o erro do sistema judiciário imperial, que não 

fora corrigido com a promulgação da Carta Magna Republicana em 1891”. 

(GANDRA, 1999, v.1, nº 5). 
Da ótica da Constituição de 1934 

Conforme Martins a “Revolução de 1930 leva Getúlio Vargas ao poder e dá 

fim à República Velha. Institui a Justiça Eleitoral, através da promulgação do Código 

Eleitoral pelo Decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. A Justiça do Trabalho 

então criada ficava fora do Poder Judiciário, cujas garantias da magistratura 

passavam a ser, além da vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos, a da 

inamovibilidade. O Supremo Tribunal Federal tem sua composição diminuída para 

11 ministros, e com a Constituição de 1934 passa a ser denominado de Corte 
Suprema. A Constituição de 1934 introduziu significativas alterações no sistema de 

controle de constitucionalidade. Mantém, no art. 76, III, b e c, as disposições 

contidas na Constituição de 1891, determinam que a declaração de 

inconstitucionalidade somente pudesse ser realizada pela maioria da totalidade de 

membros dos tribunais. É consagrada a competência do Senado Federal para 

suspender a execução de qualquer lei ou ato declarado inconstitucional pelo Poder 

Judiciário, emprestando efeito erga omnes à decisão do Supremo Tribunal Federal”. 

(MARTINS, 1979, p.54). 

Sob a aba da Constituição de 1937 

  Gandra cita que “a Carta Magna de 1937, imposta por Getúlio Dornelles 

Vargas, altera a atividade do Poder Judiciário na medida em que extingue a Justiça 

Federal e a Justiça Eleitoral. A Carta de 1937 pode ser considerada um retrocesso 

no que tange ao sistema de controle de constitucionalidade. O Chefe do Poder 
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Executivo informa que a atividade de controle de constitucionalidade das leis, 

exercido pelo Supremo Tribunal Federal, não seria respeitada pelo governo, se este 

considerasse que a decisão do STF contrariasse o interesse nacional. Assim, o 

controle de constitucionalidade existiria, na realidade, apenas no papel”. (GANDRA, 

1999, v.1, nº 5). 

Da perspectiva das Constituições de 1946 e 1967 

                   No entender de Gandra “a Constituição democrática de 1946 restabelece 

a Justiça Federal, e cria o Tribunal Federal de Recursos, composta por 9 ministros, 

como instância revisional das sentenças prolatadas pelos juízes federais, composto 

pelo mesmo número de componentes. O Ato Institucional nº 2, de 1965, elevou para 

13 o número de ministros. O Tribunal foi regulamentado pela Lei nº 33, de 13 de 

maio de 1947 e instalado em 23 de junho de 1947. Restabeleceu a Justiça Eleitoral, 

como instituição responsável, não apenas pelo julgamento das contendas eleitorais, 

mas como organizadora dos pleitos. Na Constituição de 1946 o mérito de trazer para 

o seio do Poder Judiciário a Justiça do Trabalho, transformou seus Conselhos em 

Tribunais. Manteve a Justiça Militar como foro especial para os militares, cujos 

órgãos de base passaram a ser as auditorias militares. No campo do controle da 

constitucionalidade das leis, a grande novidade da constituição de 1946 foi a 

introdução da instituição da ação direta de inconstitucionalidade contra a lei em tese, 

adotando-se o controle concentrado, mas sem dispensar o controle difuso nos casos 

concretos. A Constituição autoritária de 1967 e sua Emenda Constitucional nº 1, de 

1969, frutos do Regime Militar implantado pela Revolução de 1964, mantiveram a 

estrutura básica do Poder Judiciário. O Ato Institucional nº 5, de 1968, deu ao chefe 

do poder executivo a possibilidade de demitir, remover, aposentar ou colocar em 

disponibilidade os magistrados, sendo suspensas as garantias constitucionais da 

vitaliciedade e inamovibilidade. O Ato Institucional nº 6, que se lhe seguiu, atingiu 

diretamente o Supremo Tribunal Federal, reduzindo de 16 para 11 o número de seus 

ministros”. (GANDRA, 1999, v.1, n°5). 

Da promulgação da Constituição de 1988 

Segundo Calgaro na “Constituição Federal de 1988, implantou-se um capítulo 

designando as atribuições do Poder judiciário que dá ao mesmo uma certa 

autonomia. É a oitava constituição brasileira sendo promulgada durante o governo 



32 

  

José Sarney. A mesma proporcionou uma maior liberdade e direitos ao cidadão, 

reduzidos durante o regime militar, e viabilizando a incorporação de emendas 

populares e mantendo o status do Estado como república presidencialista.” 

(CALGARO, 2005, p.22). 

Para Gandra ”a maior inovação da Constituição de 1988 quanto à estruturação do 

Poder Judiciário, foi a criação do Superior Tribunal de Justiça-STJ como Corte de 

uniformização de jurisprudência em torno da legislação federal, permitindo que o 

Supremo Tribunal Federal- STF - pudesse assumir feições de Corte Constitucional, 

como guardião maior da Constituição. O STJ, que surgiu da transformação do 

Tribunal Federal de Recursos- TFR - em tribunal superior, passou a ser o órgão de 

cúpula da Justiça Comum, tanto Estadual quanto Federal, ao lado do Tribunal 

Superior do Trabalho-TST, Tribunal Superior Eleitoral - TSE e o Superior Tribunal 

Militar - STM nas justiças especializadas. Adotou-se, como sistemática recursal no 

âmbito do STJ e STF, a orientação segundo a qual o STJ apenas apreciava a 

questão infra-constitucional debatida na decisão do Tribunal Regional Federal- TRF 

ou do Tribunal de Justiça-TJ. Havendo matéria constitucional envolvida, a parte 

deverá interpor, simultaneamente, recurso especial para o STJ e recurso 

extraordinário para o STF, aguardando a apreciação do primeiro para, só então, 

discutir a matéria constitucional”. (GANDRA, 1999, v.1, n°5). 

Ainda de acordo com Gandra “o modelo tem suas deficiências, na medida em 

que exige a interposição antecipada de recurso que, possivelmente, poderá não ser 

necessário, se a questão for resolvida com a correta exegese apenas da legislação 

infraconstitucional. Os juizados especiais, cíveis e criminais, para pequenas causas-

causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 

ofensivo - foi inovação da Carta Política de 1988 que se vai tornando realidade, com 

a implementação do ideal de melhor acesso à Justiça. A simplificação do 

procedimento que neles se verifica, com dispensa de advogados, promoção da 

conciliação e revisão por turma de juízes de 1º instância, contribui para a 

generalização desse modelo rápido e barato de composição de conflitos em 

sociedade”. (GANDRA, 1999, v.1, n°5). 

 

Observe-se figura 2 a seguir : 
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Figura 2 - Organograma do Poder Judiciário Federal Brasileiro atual. 

 

Fonte: Gandra, 1999, v.1, nº5 

A seguir segue o modelo explicativo dos graus de recursos na justiça, para 

melhor compreensão da justiça brasileira nos dias atuais, no quadro 3. 

Quadro nº 3 - Justiça brasileira nos dias atuais  
Justiça Brasileira nos dias atuais  -  Modelo Explicativo dos Graus de Recurso

1ª Instância  Juízes de Direito  Para as causas criminais, cíveis e 

comerciais (Justiça Estadual).  

 Juízes Federais  Para as causas em que a União for parte 

(tributárias, administrativas, e 

previdenciárias).  

2ª Instância  Tribunais de Justiça  Para julgar as apelações das sentenças 

(reexame do direito e dos fatos).  

 Tribunais Regionais 
Federais  

Criados pela Constituição de 1988 para 

julgar as apelações na Justiça Federal.  

3ª Instância  Superior Tribunal de 
Justiça  

Criado pela Constituição de 1988 

(mediante transformação do antigo 

Tribunal Federal de Recursos) para 

uniformização da jurisprudência em 
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torno da lei federal (tanto na Justiça 

Estadual quanto na Federal).  

4ª Instância  Supremo Tribunal
Federal  

Para interpretação e resguardo da 

Constituição (desde a Constituição de 

1891 até a de 1988, também atuava 

como órgão uniformizador da 

jurisprudência federal).  

Fonte: Gandra, 1999, v.1, nº 5. 

Ao longo da história do judiciário brasileiro, mesmo enfrentando a ausência de uma 

bibliografia ampla sobre o tema, percebe-se que o poder judiciário passou por várias 

fases e conseqüentemente por várias crises que determinaram o seu formato atual. 

 

O Poder Judiciário e Suas Competências de acordo com a Carta Magna 
 

Para Calgaro “cabe ao Estado o poder de dizer o direito, aplicando a norma 

genérica e abstrata a um caso concreto. Mesmo existindo diversos órgãos ou 

instituições do Estado exercendo essa dificuldade, como, por exemplo, o júri, a 

competência do legislativo para julgar em casos determinados, cabe, ao poder 

judiciário, o exercício da função jurisdicional do Estado”. (CALGARO, 2005, p.36). 

E ainda de acordo com o autor acima, “no Brasil, o Judiciário é um Poder, 

exercendo a função jurisdicional, por determinação do povo, através do instituto de 

representatividade, expressa no sistema constitucional. O poder judiciário atua 

somente quando é provocado, necessitando, para se pronunciar, no exercício da 

função jurisdicional, da direta provocação dos jurisdicionados“. Calgaro (2005, p.37). 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 92, são os seguintes os 

órgãos do Poder Judiciário Brasileiro:   

São órgãos do Poder Judiciário: 

I - O Supremo Tribunal Federal; 

     I A – O Conselho Nacional de Justiça; 

II - O Superior Tribunal de Justiça; 

III - Os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais; 
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IV - Os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - Os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI – Os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - Os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios. 

 

Tendo em vista serem os órgãos STF, STJ e JF relacionados diretamente ao 

TRF, tornam-se necessário discorrer sobre as suas competências, as quais se 

encontram no anexo I. 

Também se encontra como apêndice A, um breve histórico do TRF, a fim de 

se melhor compreender o contexto e as circunstâncias em que o mesmo foi criado, 

como forma de se abstrair um pouco de sua cultura. Contudo, devido à natureza 

investigativa dessa pesquisa mais especificamente na Diretoria Geral deste TRF, 

faz-se necessário que seja parte do corpo deste capítulo trazer a estrutura 

organizacional, objetivando situar o leitor quanto ao laboratório em que se passará 

tal investigação científica. 

 

Da Estrutura Funcional do TRF-5ªR e seu Organograma 
 

Este trabalho parte do princípio de que a estrutura organizacional do 

Tribunal é composta de uma área judiciária (fim)2, que apóia a parte jurisdicional 

propriamente dita, e de uma área administrativa (meio)3, cuja principal atribuição é a 

de dar suporte ao bom funcionamento de todo o corpo administrativo, suprindo as 

necessidades físicas da Corte em todos os aspectos concernentes ao patrimônio do 

Tribunal, bem como de pessoal e de serviços essenciais ao desempenho das 

atribuições do corpo funcional em sua totalidade. 

O TRF 5ª Região funciona com uma estrutura hierárquica tradicional, 

bastante verticalizada, em que se dividem as áreas finalísticas e de apoio, sendo a 

primeira formada pelos gabinetes dos Desembargadores e Secretaria Judiciária – SJ 

- (suas diversas unidades se agrupam da seguinte forma: Subsecretarias, Divisões, 

Núcleos, Seções e Setores) e a segunda, constituída pela Secretaria Administrativa 

–SA - (também formada por Subsecretarias, Divisões, Núcleos, Seções e Setores). 

Enquanto essas duas grandes Secretarias (Judiciária e Administrativa) estão 
                                                 
2 Área Fim -  Abrange o conjunto de atividades voltadas à missão da instituição, à prestação jurisdicional, ao fim 
a que se propõe o TRF. ( grifo da autora). 
3 Área Meio – Abrange as atividades voltadas à administração, dando o suporte necessário às funções 
julgadoras do TRF. ( grifo da autora). 
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subordinadas a uma Diretoria Geral-DG4, responsável em tese pela articulação e 

planejamento das estratégias norteadoras da gestão, através do traçado das metas 

e acompanhamento das ações.  

 
Os organogramas 5 do TRF e da DG encontram-se nas duas próximas páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Diretoria Geral – A quem compete supervisionar, coordenar e dirigir todas as atividades administrativas de 
secretaria, de acordo com a orientação da Presidência e deliberações do TRF. 
5 Organograma – A autora optou por não constar dos anexos, tendo em vista facilitar a consulta nesse ponto de 
leitura, nas páginas 36 e 37. 
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Da Força de Trabalho do TRF e da DG 
 

                   Com o intuito de ter uma visão do todo que compõe o quantitativo de 

servidores no TRF-5ªR que conta com um número de pessoal na ordem de 687 

colaboradores, entre magistrados e servidores, sendo 525 do quadro Permanente, 

188 requisitados6 dos mais diversos órgãos e 26 em cargos de confiança, 

conforme demonstrativo abaixo: 

Tabela 1 - Demonstrativo da Força de Trabalho do TRF, lotados na sede. 

DEMONSTRATIVO DA FORÇA DE TRABALHO DO TRF - 2007 

 SITUAÇÃO FUNCIONAL TRF 

 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 (-) 00 

 TOTAL 687 
Fonte: Subsecretaria de Pessoal do TRF, 2007. 

 
    

A DG possui uma força de trabalho num quantitativo de 234 integrantes, cujo 

ingresso de servidores no quadro permanente deu-se através de concurso público, 

conforme distribuição detalhada na tabela abaixo; 

 

 
 

                                                 
6 Requisitados - Servidores concursados em outros órgãos, quer seja da esfera Federal, Estadual ou Municipal, 
a serviço do TRF              
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Tabela 2 - Demonstrativo da Força de Trabalho da DG 

DEMONSTRATIVO DA FORÇA DE TRABALHO DA DG - 2007 

Categorias SA SJ Secretaria DG TOTAL 

Analista 27 32 7 66 

Técnico 97 54 16 167 

Auxiliar  -  - 1 1 

TOTAL 124 86 24 234 
Fonte: Subsecretaria de Pessoal do TRF, 2007. 

 
Da contribuição do TRF-5ªR à Sociedade 

 

 O TRF-5aR, tem como sua missão, de acordo com o Planejamento 

Estratégico do TRF-5ªR(2002): “Julgar as questões de interesse federal com 

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

sua jurisdição”. 

 

A fim de cumprir com esse objetivo maior, o TRF divulga os resultados abaixo: 

 
Tabela 3 - Movimentação Processual TRF–5ªR 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL - TRF 5ª Região 
    Série        Histórica 2004 2005 % 2006 % 2007 % 

Distribuídos 29.429 37.175 26% 37.743 2% 48.417 28%
Julgados 33.548 37.038 10% 42.035 13% 46.708 11%

Remanescente 67.741 71.738 6% 66.208 -8% 77.585 17%
Fonte: Relatório de Gestão do TRF, 5ª R, 2007ncia, eficácia e  

 

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 40 salários-mínimos. 

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

seguir: 
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Tabela 4 – Série Histórica dos Requisitórios de Pequeno Valor – RPV – na 5ª região 
Série Histórica dos Requisitórios de Pequeno Valor – RPV – na 5ª região 

Histórico 2004 2005 2006 2007 
Valor pago 258.739.162,6 360.056.879,5 501.784.547,0 523.084.066,3 
Quantidade 28.395 35.981 53.999 80.875 
Beneficiários 45.696 66.249 102.767 164.692 
Fonte: Relatório de Gestão do TRF - 5ªR, 2007. 

 

De acordo com o quantitativo acima 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 na tabela 4 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 da 

NAP- Nova Administração Pública, personagem importante no cenário  

administrativo nacional. 
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3. CAPÍTULO II  
 

ANÁLISE DOS MODELOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 
 

 
O Serviço Público e a Administração Patrimonialista 

 
De acordo com Martins (apud, Marcelino, 2003), a administração pública 

brasileira evoluiu através de três modelos básicos: o modelo patrimonialista, o 

modelo burocrático e o modelo gerencial.   No patrimonialismo,  o aparelho do 

Estado é caracterizado como uma extensão do poder do soberano. Há uma certa 

dificuldade em se delimitar o que venha a ser patrimônio público e o que venha a ser 

patrimônio privado. Não há uma diferenciação da res principis e da res pública. Isso 

gera, como conseqüência, a proliferação do empreguismo, nepotismo, favoritismo, 

má administração, má apropriação dos recursos públicos e corrupção. O bem 

público transforma-se em propriedade particular. É da herança colonial portuguesa o 

modelo patrimonialista transplantado para o Brasil. Portugal via o Brasil como um 

espaço fértil para a produção do açúcar cujo destino era a Europa. A 

comercialização do produto açucareiro era monopólio da Coroa Portuguesa e os 

engenhos de açúcar só funcionava com a licença do Estado Português. A 

manutenção de uma estrutura complexa de tal porte exigia um sistema burocrático 

complexo. Funcionários empregados na gerência colonial eram conhecidos como 

filhos da folha, em outras palavras, vivendo às custas da folha de pagamento do 

Estado.  

A independência do Brasil não elimina o que se gestou no período colonial: 

latifúndio, escravidão e coronelismo. O perfil da ação do Estado não mudou 

significativamente. Pois,  segundo Stork:  
A história da administração pública brasileira é a história do 
patrimonialismo, do rei senhor das terras, das gentes e dos cargos, 
dos amigos do rei, os quais modernamente se inserem no tecido da 
administração pública pela via do contrato sem concurso, sem 
aferição prévia da capacitação. (STORK, 1988, p.7). 

 
Ainda no início da República em 1989, ocorreram alterações significativas no 

processo político de detenção do poder, que deixou de ser centralizado no 

imperador e passou a ser disputado pelas oligarquias locais, e, mesmo assim, o 

perfil das ações do Estado não mudou significativamente, de acordo com Pires e 

Macêdo (2006).  
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Começaram nos anos 30, o controle das práticas patrimonialistas, com a 

ascensão do Estado Novo. Nesse período, o aparelho do Estado, as elites 

industriais e a administração pública iniciam um movimento para instaurar e viabilizar 

o processo industrializante. Tal processo exigia uma burocracia eficiente, preparada 

e moderna conectada com a construção de um Estado moderno que fosse capaz de 

implementar um projeto de industrialização nacional e desenvolvimentista. Bresser 

(1988). 

Essas transformações passaram a induzir o crescimento econômico, ao 

mesmo tempo em que apoiaram a profissionalização do funcionamento e a 

expansão das organizações burocráticas públicas. Foram nesse período que 

surgiram as primeiras características do Estado brasileiro como Estado do bem-

estar, com a criação de novas áreas de atuação, novas políticas e novos órgãos, tais 

como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e 

Saúde Pública, conforme Pires e Macêdo (2006).  

Na ótica de Marcelino, com relação às organizações públicas, a década de 30 

viveu uma fase em que: 
 
Foram no período entre 1930 e 1945 que se desenvolveram ações 
de renovação e inovação do poder governamental. Nesse período, 
as perspectivas e tendências nesse sentido, tinham como premissas 
fundamentais, a reforma do sistema de pessoal, a implantação e 
simplificação de sistemas administrativos e das atividades de 
orçamento, visando promover eficiência à administração pública. 
(MARCELINO, 2003, 641). 

  

Já na década de 60, consolida-se, no Brasil o modelo chamado 

“administração para o desenvolvimento”, voltado fundamentalmente para a 

expansão da intervenção do Estado na vida econômica e social, para a substituição 

das atividades de trabalhadores estatutários por celetistas e para a criação de 

entidades da administração descentralizada para realização da intervenção 

econômica do Estado. O clima político-institucional dos governos autoritários gerou 

um modelo organizacional no país que se caracterizou pela centralização de um 

complexo aparelho burocrático. Marcelino (2003). 
E, na década de 80, o desafio era instalar sistemas administrativos que 

pudessem acelerar o desenvolvimento e possibilitar ao país o uso efetivo de seus 

recursos. No entanto, a reforma administrativa vincula-se ao contexto econômico, 

social, político e cultural do país, não podendo, dessa forma, ser enfatizado somente 
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sob os aspectos legal e técnico, principalmente, porque esse processo era bastante 

complexo, conforme Pires e Macedo (2006).           

 Nunes (1997) afirma que foram identificadas 4 políticas que fundamentaram 

as relações entre o Estado e a sociedade brasileira: o corporativismo, o clientelismo, 

o universalismo de procedimentos e o insulamento burocrático. Os primeiros 

ideólogos conceberam o corporativismo como um meio para organizar as relações 

entre o Estado e a sociedade de uma forma mais solidária.  

De acordo com Nunes (1997),  o corporativismo pode ser entendido como um 

sistema de base econômica que tem como gestor e mantenedor o Estado. O 

clientelismo faz parte de uma cultura e prática das elites brasileiras, e foi herdado do 

período colonial. A partir do Estado Novo, e com a criação do DASP em 1938 é que 

foi possível estabelecer-se a implantação e consolidação de um Estado moderno, 

tudo isso fruto da instauração de procedimentos universalistas na administração 

pública brasileira,  que estabeleceu mecanismos de méritos. 

 Ainda de acordo com Nunes (1997),  a burocracia pública cria um mecanismo 

de defesa contra interferências ou ingerências externas, a isso é dado um nome: 

insulamento burocrático. Tal burocracia tende a defender seu espaço e qualquer 

interesse que possa ser ameaçado ou alijado por interesses exógenos aos 

aparelhos burocráticos. Os principais grupos que podem ameaçar os interesses da 

burocracia estatal são os políticos (eleitos por sufrágio universal), os partidos 

políticos e grupos sociais que tenham legitimidade e por razões normativas possam 

exigir e sujeitar a burocracia ao conhecimento público tais como ONGS e 

associações religiosas. 

Corroborando com a idéia de Martins, Bendix diz que: 
No patrimonialismo, o governante trata toda a administração política 
como seu assunto pessoal, ao mesmo tempo que explora a posse 
do poder político confere poderes a seus funcionários, caso a caso, 
selecionando-os e atribuindo-lhes tarefas específicas com base na 
confiança pessoal que neles deposita sem estabelecer nenhuma 
divisão de trabalho entre eles. Os funcionários, por sua vez,  tratam 
o trabalho administrativo, que executam para o governante,  como 
um serviço pessoal, baseado em seu poder de obediência e 
respeito. Em suas relações com a população, eles podem agir de 
maneira tão arbitrária quanto aquela adotada pelo governante em 
relação a eles, contanto que não violem a tradição e o interesse do 
mesmo na manutenção da obediência e da capacidade produtiva de 
seus súditos. Em outras palavras, a administração patrimonial 
consiste em administrar e proferir sentenças caso por caso, 
combinando o exercício discricionário da autoridade pessoal com a 
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consideração devida pela tradição sagrada ou por certo direitos 
individuais estabelecidos. Bendix (1986, p.253). 

Faoro numa análise a respeito do Estado Patrimonialista afirma que, 

O estamento burocrático desenvolve padrões típicos de conduta 
ante a mudança interna e no ajustamento à ordem internacional. 
Gravitando em órbita própria não atrai, para fundir-se, o elemento de 
baixo, vindo de todas as classes. Em lugar de integrar, comanda; 
não conduz, mas governa. Incorpora as gerações necessárias aos 
seus serviços valorizando pedagógica e autoritariamente as 
reservas para os seus quadros, cooptando-os, com a marca de 
cunho tradicional. O brasileiro que se distingue há de ter prestado a 
sua colaboração ao aparelhamento estatal, não na empresa 
particular, no êxito dos negócios, nas contribuições à cultura, mas 
na ética confunciana do bom servidor, com carreira administrativa e 
currículo vitae aprovado de cima para abaixo.  Faoro (2001, p. 350). 

 
Tendo em vista o que se expõe pelos autores acima, tornam-se claros alguns 

traços apresentados pelas organizações públicas de nossos dias, haja vista que 

“entre as demandas das organizações públicas, a principal que todos devem 

considerar é a tentativa de transformação da cultura imposta a elas, desde o 

princípio da criação do serviço público. Castor e José (1998). 

 

O Serviço Público e a Administração Burocrática 
 

Há, pelo menos três, grandes causas, complementares e não concorrentes, 

que levaram à formação da administração pública burocrática: o processo de 

racionalização capitalista, expansão e complexificação do papel do Estado, a 

ampliação da liberal-democracia e a criação de políticas públicas para garantir 

direitos sociais.  A administração burocrática tem, como princípio, o 

desenvolvimento de ações baseadas na centralização de decisões, na estrutura 

piramidal do poder, em rígidas rotinas, no controle dos processos administrativos e 

na hierarquia. Para evitar o nepotismo e a corrupção os controles administrativos 

são sempre realizados de forma antecipada.  Assim, os controles rígidos dos 

processos possuem justificativas para garantir o equilíbrio do sistema e 

previsibilidade. Chiavenato coloca que a administração burocrática tem as seguintes 

características: 
.  A organização se caracteriza por uma sistemática e 

criteriosa divisão do trabalho organizacional em cargos, órgãos e 
funções específicas; 
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.  A organização adota normas e regulamentos com caráter 
legal estatutário que define por escrito e por antecipação como tudo 
vai funcionar; 

.  A organização é ligada por comunicações escritas e 
formais. Tudo é documentado; 

. As relações entre os membros são impessoais. As pessoas 
são ocupantes de cargos e se relacionam em função dos cargos; 

. Há uma hierarquia rígida de autoridade que define as 
relações de poder e comando; 

. As rotinas e os procedimentos são padronizados segundo 
normas técnicas; 

. A escolha das pessoas é baseada na competência técnica 
e na meritocracia comprovada por testes, exames e avaliações de 
desempenho. Chiavenato (2000, p.10). 

 
 De um modo geral, os cidadãos passaram a chamar de burocracia aos 

defeitos do sistema, em outras palavras, as disfunções e não ao sistema 

organizacional. Rigidez de processos caracterizam quaisquer organizações 

burocráticas. Tais organizações são vistas como aquelas em que há um excesso na 

quantidade de papel utilizado, excessivo apego aos regulamentos e rotinas e uma 

certa ausência de vontade para propor soluções rápidas e eficientes. Chiavenato 

(2000). 

 Max Weber (1963) tem um conceito diferente para a palavra burocracia. Para 

o filósofo alemão,a burocracia está relacionada à eficiência do planejamento 

antecipado e numa forte descrição da forma de se operar as coisas e funcionando, 

também, como um instrumento de combate ao nepotismo,  já que possibilita um 

sistema administrativo impessoal. 

Ainda de acordo com Weber a administração burocrática possui as seguintes 

características, Weber (1963): 

Hierarquia de autoridade; 
Divisão do trabalho; 
Competência técnica 
Normas de procedimentos para atuação no cargo; 
Normas que controlam o comportamento do empregado; 
Autoridade limitada do cargo; 
Gratificação diferencial por cargo; 
Separação entre propriedade e administração; 
Ênfase nas comunicações escritas; 
Disciplina racional;. 
 Especialização da administração que é separada da 

propriedade; 
Profissionalização dos participantes e 

           Completa previsibilidade do funcionário. 
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Max Weber não foi o único a abordar o fenômeno da burocracia.  

Graciani salienta que: 

a administração burocrática não só emergiu do Estado Moderno - 
apesar de ser o tipo legal de dominação mais característico - mas 
penetrou como um tipo de organização gradualmente em quase 
todas as instituições sociais, inclusive na organização universitária. 
Graciani (1984, p.41).  

De acordo com Tratgtenberg : 
a burocracia protege uma generalidade imaginária de interesses. As 
finalidades do Estado são as da burocracia e as finalidades desta se 
transformam em finalidades do Estado. A burocracia é sinônima de 
toda casta, seja hindu ou chinesa. Ela possui o Estado como sua 
propriedade, a autoridade é a ciência, e a idolatria da autoridade, 
seu sentimento mais profundo. Tratgtenberg (1984, p.34). 

Weber (1963) tendo sido considerado o pai da burocracia, diz que a 

burocracia não se apresenta de uma forma enfática no pensamento marxista. Marx 

acreditava que só há sentido em se discutir a prática burocrática se for analisada a 

forma como o Estado em sua administração pública se articula com a sociedade 

civil. Para Marx a burocracia é um grupo social específico e não como uma classe 

social. Na ótica marxista, a burocracia não está vinculada a nenhum processo de 

produção e sua existência é temporária e parasitária e sua principal função é manter 

o status quo.  

   Nesse sentido, se pode constatar: 
que as organizações públicas são mais vulneráveis à interferência 
do poder político, pois são geridas pelo poder público. Elas, 
também, têm a missão de prestar serviços à sociedade. 
Evidentemente, esta prestação de serviços está, habitualmente, em 
contradição com a limitação dos recursos por elas. E, quando há 
recursos disponíveis, eles tendem a depender da decisão política e 
das flutuações da capacidade econômica do Estado. Pires e 
Macedo (2006, p. 96). 

 

 E ainda de acordo com os mesmos autores: 

 
o funcionamento das organizações públicas são sistemas 
complexos, em outras palavras, o tipo de regulamento desenvolvido 
na burocracia estatal tende a ser aplicado a qualquer organização 
pública. Dessa maneira, as condições e a organização do trabalho 
tendem a se tornarem uniformes no setor público, ou seja, os 
trabalhadores das organizações públicas tendem a encontrar-se em 
idênticas situações laborais e de organização do trabalho, 
proporcionadas pela burocracia estatal, uma vez que os seus 
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administradores são responsáveis perante uma autoridade externa à 
organização pública, devido ao alto índice de sua burocracia 
existente gerando, assim, uma tendência à centralização das 
decisões. Pires e Macedo (2006, p. 96). 

. 

O Serviço Público e a Administração Gerencial 
 

O modelo de gestão pública gerencial é o mais recente dos três modelos de 

gestão pública conhecidos. Ele está articulado com o movimento de reforma do 

Estado. Esse movimento iniciou-se no Brasil,  na década de 90, com o governo 

Collor, voltado para a reforma econômica de matriz liberal. Tal plano continha 

estratégias de ações possuidoras de pressupostos que identificava a existência de 

uma administração pública ineficiente, caracterizada pela baixa qualidade no 

atendimento, repleta de funcionários públicos recebendo altos salários 

incompatíveis com a realidade do país. Como conseqüências de tais idéias, a 

administração pública foi desorganizada e moralmente atacada: demissões, 

extinções de ministérios e de secretarias, ausência de uma política pública de 

gestão, conforme  Abrúcio e Loureiro, (2005). 

 De acordo com de Paula (2002),  o movimento gerencialista possui três 

grandes abordagens: 

1) A Nova Gestão Pública, de inspiração americana; 

2) A Nova Administração Pública, possuidora de uma orientação mais liberal 

e com moldes adotados pela Inglaterra na gestão da Margareth Tatcher; e o 

3) Managerialism, de tradição inglesa. 

De acordo com de Paula (2002) a  NAP - Nova Administração Pública   tem 

em comum com outras vertentes voltadas para o gerencialismo as seguintes 

premissas: 

- Crítica ao formalismo e ritualismo existente no modelo burocrático de 

gestão; 
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 - Valorização da cultura do management, posicionando-a como salvaguarda 

dos valores e interesses da sociedade, na medida em que o management  se volta 

para o lucro e as vantagens  do mercado consumidor; 

 - A adoção de diversas práticas de modismos gerenciais que moldou as 

décadas de 80 e 90, com a adoção de diversas práticas administrativas e inovações 

gerenciais tais como reengenharia e qualidade total. Tais práticas invadiram o 

mundo empresarial e o setor público.  

    Ainda conforme de Paula (2005), propaga-se nas décadas de 70 até os anos 

90 do mundo contemporâneo, o modelo conhecido e rebatizado no Brasil como a NAP. 

Esse modelo provocou mudanças significativas no cenário público e privado da 

administração brasileira, tais como demissões de funcionários públicos e privatizações 

de empresas públicas. No Brasil, a nova administração pública foi chamada de a “tábua 

de salvação” para solucionar todos os males públicos. De acordo com os defensores 

desta nova administração pública, a reforma administrativa traz em seu bojo uma 

proposta para superar tanto a crise fiscal do Estado como o modelo burocrático de 

gestão que são - segundo os seus defensores - a causa da ineficiência e baixa 

qualidade dos serviços públicos oferecidos no Brasil. A NAP,  gestada no Brasil através 

do modelo gerencial, destaca-se nos seguintes pontos: 

- visa uma melhor capacitação da burocracia; 

- bom funcionamento dos mercados e garantia de contratos; 

- gestor público com autonomia e capacidade gerencial e. 

- a forte certeza de que o cliente-cidadão deve ter em mãos os melhores 

serviços públicos e controle do que é realizado pela sociedade. 

Conforme de Paula (2005), para que tais objetivos sejam alcançados é 

necessário ajustes nas organizações públicas,  através de uma administração pública 

profissionalizada em torno de carreiras valorizadas e sólidas no setor público, 

descentralização administrativa e indicadores de desempenho para que as 

organizações públicas possam melhorar seus desempenhos na qualidade de 

prestações dos seus serviços.  
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O gerencialismo foi implantado tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra sob 

os auspícios da poderosa vertente financeira. Tal modelo também é conhecido como 

managerialism. O gerencialismo concretiza uma política de gestão que prioriza a 

diminuição de gastos,  num quadro de ausência de recursos financeiros. Tal política de 

redução de custos,  seguiu-se a implantação de políticas de ajustes fiscais e 

racionalização orçamentária. Em outras palavras, o governo deve fazer mais com 

menos, de acordo com Abrúcio (1997). 

Ainda segundo esse mesmo autor, críticas são feitas ao gerencialismo, devido à 

aproximação dele com práticas gerenciais características de empresas privadas que se 

buscam adotar no setor público. Uma outra crítica,  bastante contundente ao 

gerencialismo,  é a idéia que a despolitização da administração pública pode surtir 

como efeito à eficiência governamental. 

 
O Serviço Público Brasileiro e a Reforma Administrativa do Estado 

 
 Baseado em de Paula (2005),  nas últimas décadas, assiste-se a um 

contexto em que as organizações públicas estão enfrentando fortes mudanças com 

o objetivo de melhorar de forma permanente a imensa gama de prestação de 

serviços à população em geral. Essa nova visão da administração pública visa 

motivar usuários e servidores. 

Para se ter uma  idéia da necessidade de melhoria na qualidade dos serviços 

prestados pela Administração Pública, um dos fatores detectados como prioridade 

básica, foi a introdução de novas tecnologias de informação aliadas às novas formas 

de gerenciamento das organizações, baseadas no planejamento estratégico e no 

conhecimento, de acordo com de Paula (2005).  

E, que de acordo com a autora acima citada, no caso específico da 

Administração Pública, esta deve estar voltada para um forte enfoque no 

atendimento das expectativas e necessidades dos seus usuários, isto é, da 

sociedade e dos seus cidadãos, que nela habitam, trabalham, estudam, precisam de 

atenção básica de saúde, entre outros. Nesse sentido, todas as mudanças se fazem 

necessárias e acabando por  provocar uma transformação nas estruturas do Estado. 

 Portanto, os conceitos e modernas ferramentas de gestão voltadas para 

aplicação no setor público, são hoje, reconhecidos e, aplicadas em todos os 

segmentos da prestação dos serviços da administração pública em nível mundial.  
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Estas surgem com uma filosofia dentro da qual se busca alcançar a modernização 

das instituições e, por conseguinte, uma melhoria contínua dos produtos e serviços 

postos à disposição dos cidadãos. Mas, é fundamental que os servidores se sintam 

motivados para prestar serviços com qualidade, e, para tanto,  os processos 

produtivos devem ser melhorados para que os funcionários públicos desenvolvam 

suas funções também com eficácia e eficiência, segundo de Paula (2005). 

 De Paula (2005) enfatiza que,  no Brasil, já se verificam diversos estudos 

teóricos e aplicações práticas de instrumentos de gestão, todos modernos e 

aplicados em diversas instituições públicas, tais como governança, gestão do 

conhecimento, governo eletrônico, motivação, sempre com o apoio do planejamento 

estratégico, dos modelos de mensuração de resultados, entre diversas outras áreas 

do conhecimento humano e das inovações tecnológicas. 

  É importante lembrar, que a essência de qualquer Estado, de qualquer 

sociedade juridicamente organizada com fins políticos, é o da legalidade, igualdade, 

eqüidade e justiça social, sendo, fins, específicos do Estado de Direito, ou seja, 

justamente aquelo que o qualifica e que lhe dá a identidade própria. Pode-se dizer, 

ainda, que esse princípio é o fruto da submissão do Estado à lei. E a idéia que se 

tem, é de que a: 
administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e 
que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, 
infralegal, consistente na expedição de comandos complementares 
à lei. (BANDEIRA DE MELO, 2007, p. 97). 

 

     Partindo desta constatação, os argumentos para a melhoria da (e na) 

presteza dos serviços da administração pública motivaram o movimento 

reinventando o governo, que se baseia nos princípios gerencialistas da 

administração privada moderna, embora se mantenha a dicotomia entre a legislação 

da Administração Pública e as indicações de mudanças (ou não), que partem de 

alguns setores da política. 

     Segundo de Paula: 
a contribuição desse movimento para a consolidação da nova 
administração pública, está no gerencialismo, este sim, contribui para 
esvaziar as práticas neoconservadoras de sua substância política 
original, pois atribui às medidas de reforma um verniz de eficiência e 
significados aparentemente progressistas, como excelência, 
renovação, modernização e empreendedorismo. De Paula (2005, p. 
53). 
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A Administração Pública e os Novos Paradigmas para Reinventar o 

Governo 
 

 
  Taylor e Fayol são, respectivamente, representantes da Escola de 

Administração Científica e da Escola Clássica da Administração e que ao longo de 

várias décadas, apontam os caminhos da gestão empresarial.  

“O gerencialismo, nos Estados Unidos, se manifestou pelo culto à excelência, 

que segue o mesmo padrão do empreendedorismo britânico”, de Paula (2005, p. 

56). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a tendência de absorção das idéias do 

setor privado pela gestão pública, é uma constante na história daquele país, que 

ganhou um novo status com o trabalho dos consultores David Osborne e Ted 

Gaebler.  Pois para eles, o governo deve “Abrir mão de sua benevolência em nome da 

eficiência”, corroborando assim com a idéia observada por de Paula: 
Esses consultores defendem a falência da organização burocrática e 
argumentam que essas características organizacionais não se 
adaptam mais ao atual contexto, que existe instituições flexíveis, 
adaptáveis, produtivas e voltadas para a qualidade. (DE PAULA 
2005, p. 60 – 61) 
 

Partilhando das premissas gerencialistas, de Paula (2005) ainda conceitua os 

10 princípios que levariam a uma reinvenção do governo brasileiro no sentido de 

seguir a tendência mundial seriam por meio dos seguintes passos:  
- o governo catalisador, navegando em vez de remar - a 

prestação de serviços públicos não é uma tarefa governamental, mas 
algo que se deve assegurar aos cidadãos. Logo, é muito importante 
a habilidade do Estado em formar parcerias com a iniciativa privada 
para realizar privatizações; 

- governo que pertence à comunidade, dando 
responsabilidade ao cidadão em vez de servi-lo; 

- governo competitivo; 
- governo orientado por missões; 
- governo de resultados, financiando resultados, não recursos; 
- governo e seus clientes, atendendo às necessidades dos 

clientes e não da burocracia; 
- governo empreendedor, gerando receitas e não despesas; 
- os governos devem investir em programas de prevenção e 

atuar de forma mais estratégica, planejando suas ações e a adoção 
orçamentária; 

- as organizações descentralizadas são mais rápidas em 
responder às necessidades dos clientes e também mais motivadoras 
para os funcionários.  (DE PAULA, 2005, p. 61 - 62). 
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Com isso, observa-se que na reprodução de técnicas administrativas do setor 

privado e na questão da eficiência, o foco se mantém a serviço da administração 

pública. Assim, faz-se uso da utilização de técnicas e práticas da administração do 

setor privado e delegação de responsabilidades públicas para a comunidade. Logo, 

esse movimento na reforma do Estado brasileiro, reforça a ênfase dada ao modelo e 

ao sistema de uma NAP, mantendo a ênfase tecnicista, buscando a separação entre 

os domínios da administração e da política. 

 

A Reforma Administrativa do Estado Brasileiro 
 

No entanto, tal argumentação até bem pouco tempo ainda era bem aceita por 

determinados setores, principalmente, por parte de alguns legisladores que 

elaboram leis e adotam medidas legais e jurídicas visando atender tão somente, 

muito mais aos grandes detentores do poder, deixando a grande massa da 

população sem meios legais para atender as  suas necessidades básicas.  

De acordo com Paiva (2005),  as mudanças político-econômica em nível 

global fizeram aumentar a crise e a estagnação econômica no Brasil no final dos 

anos 90. Esses fatores causaram uma rachadura no sistema neoliberal: a 

ineficiência no campo do desenvolvimento econômico abalando sua legitimidade, 

assim como reforçando as críticas quanto às mudanças de reestruturação do 

governo, particularmente, da Administração Pública. Entretanto, a Reforma do 

Estado tornou-se o tema central, não só do Brasil mas também, da agenda política 

mundial, conforme documento elaborado pelo Conselho Científico do CLAD7 – 

Centro Latino Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD, 1998). 

Tal documento recebeu a seguinte denominação: “Uma nova gestão pública para a 

América Latina”, tendo origem, o modelo de Estado montado pelos países 

desenvolvidos no pós-guerra, responsável por uma era de prosperidade sem igual 

no capitalismo. No entanto, o modelo de gestão devido a questões político-

econômicas em nível mundial, levou muitos deles a entrarem em crise no final da 

década de setenta.  

                                                 
7CLAD - Organismo público internacional, de caráter intergovernamental. Foi constituído no ano de 1972 sob a 
iniciativa dos governos do México, Peru e Venezuela. Sua criação foi recomendada pela ONU , com a idéia de 
estabelecer uma entidade regional que tivesse como eixo de sua atividade a modernização das administrações 
públicas, tido como fator estratégico no processo de desenvolvimento econômico e social. 
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Ainda nesse contexto, contém o documento, a resposta para esta situação a 

princípio, foi a neoliberal-conservadora, que tinha como proposta a redução do 

tamanho do Estado e, principalmente, o domínio total do mercado. Entretanto, o 

próprio documento fez pouco caso ao perceber que a solução do problema não 

estaria em reduzir o Estado, mas sim, reestruturá-lo, visando enfrentar os novos 

desafios da sociedade pós-industrial no universo internacional. Bresser Pereira, ao 

comentar sobre a Reforma do Estado, acentuou tratar-se de: 
uma resposta ao processo de globalização em curso, que reduziu a 
autonomia dos estados de formular e implementar políticas, e 
principalmente a crise do Estado, que começa a se delinear em 
quase todo o mundo nos anos 70, mas que só assume plena 
definição nos anos 80. (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 5). 
 
 

 Historicamente falando, no Brasil, a primeira onda de reformas 

administrativas veio com a implantação do DASP – Departamento de Administração 

do Serviço Público, sob a égide do Regime do Estado Novo, durante o primeiro 

Governo Vargas (1930-1945).  Isso aconteceu após a revolução de 1930, quando 

houve a necessidade de modernizar a burocracia do Estado, criando-se esse 

departamento em 30 de julho de 1938, o que derepresentou grande avanço para o 

processo de Reforma. Na verdade, esse Departamento foi um órgão instrumental, 

centralizador, que tinha como pressupostos a padronização e o cumprimento de 

regras rígidas que levariam suas estratégias de mudanças ao alcance dos 

resultados desejados para a Reforma. de Paula (2005). 

Segundo Alonso: 
na década de 70 surge, então,  a terceira onda de reformas, 
inspirada na abordagem de Reforma do Estado, motivado, de modo 
especial, pelas disfunções do ativismo estatal, gerando um grande 
debate em torno da crise do Estado, que tanto preconizavam a 
necessidade de profundas transformações na gestão pública. 
(ALONSO, 2003, p. 3). 
 

Ainda de acordo com o Alonso (2003), na década de 80 e início da década de 

90, mais uma vez, surge uma nova proposta de gestão pública. Esse novo modelo 

previa, principalmente, a redução do Estado de forma drástica e a aplicação de 

tecnologias de gestão do setor privado no setor público. Mas este é um assunto que 

será tratado mais adiante. 
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A Reforma do Estado e as Agências Reguladoras a partir da década 
de noventa 
 

De acordo com Souto (2006) a necessidade de reforma do Estado Brasileiro 

tornou viável o desenvolvimento de entidades paraestatais, para preencher a lacuna 

e ausência de serviços ou má prestação destes pelos entes estatais. Assim, a nova 

política governamental adotada pelo Brasil na década de 90, transferiu para o setor 

privado a execução de serviços públicos, isto é, o controle e a fiscalização desses 

serviços, que era reservado ao Estado a sua regulamentação. No final da década de 

90, o governo de Fernando Henrique Cardoso preconiza a reforma gerencial com o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, isso aconteceu em 1995, quando 

se busca a aplicação de um modelo de gestão por resultados preconizados pelo 

PPA 2000-2003, a implementação dos marcos regulatórios após as privatizações e a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

À luz dos princípios constitucionais o autor citado anteriormente, discutiu a 

relação entre as Agências Reguladoras a respeito do desenvolvimento dessas 

Agências no Brasil. Na verdade, para Souto, o processo de desenvolvimento das 

Agências Reguladoras:  

Sempre esteve ligada a duas frentes: a primeira em relação ao déficit 
fiscal existente no país; em segundo lugar, devido à concepção de que 
os monopólios não levavam a eficiência dos serviços prestados à 
população. Surge a partir de então, o fenômeno das privatizações, 
porque se acreditava que assim, um processo competitivo entre as 
empresas prestadoras de serviços levaria a um maior proveito para os 
usuários, consumidores e empresários. Souto (2006, p.21). 

Ainda conforme Souto (2006) os legisladores brasileiros buscaram inspiração 

no Direito norte-americano, francês e no Direito Inglês para estabelecer o processo 

legal dessas Agências. No entanto, fez-se necessário também, a criação de 

agências especiais destinadas a sua administração, no interesse dos usuários e de 

certa forma, atendendo aos interesses de setores políticos. O papel exercido por 

essas Agências, por exemplo, foi vivenciado recentemente pelos brasileiros em 

relação às empresas distribuidoras de energia elétrica, antes estatais e agora 

privadas. Depois de um colapso na geração de energia e da perspectiva de novos 

apagões, os cidadãos foram instruídos pelo governo e pela agência de regulação a 
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aprender economizar energia. Passada a crise, os cidadãos foram obrigados a arcar 

com os aumentos nas tarifas para repor as perdas das companhias distribuidoras, 

pois a redução no montante de energia distribuída afetou as taxas de lucro. Além 

disso, a flexibilização do mercado de trabalho afetou as estruturas familiares, as 

taxas de emprego e os índices de criminalidade. 

Em linhas gerais, o grupo da governança progressista procurou manter a 

disciplina econômica obtida com as reformas estruturais, buscando, cada vez mais, 

democratizar a globalização dos processos produtivos. Tudo isso no sentido de 

conjugar os benefícios do mercado com um estilo de governo mais focado nas 

questões sociais, que passaram a ser demandadas no final da década de 90, com 

programas e projetos educacionais, além da criação de empregos, e, principalmente, 

a instrumentalização da inovação tecnológica no setor público e a diversidade 

cultural, conforme Souto (2006). 

De acordo com os autores citados neste capítulo, a agenda política e 

administrativa perpassa o neoliberalismo e a terceira via: o pensamento liberal é 

mantido, assim como as visões de reforma e gestão que a ele se associam. Nesse 

contexto, a pressuposição de eficiência técnica e administrativa transformou a NAP 

em um modelo ideal a ser emulado pelos países que estão reformando seu aparelho 

de Estado e práticas de gestão.  

De acordo com de Paula (2005), a NAP tende a manter a dicotomia entre a 

reforma administrativa e a política de governo, e, ao mesmo tempo, mantém o 

paradoxo entre a administração e essa política. Nesse sentido, se observa, ainda, 

dois mitos gerencialistas assimilados pela nova administração pública: a eficiência 

dos modismos gerenciais e a transição para a organização pós-burocrática. 

De um modo geral, é possível apontar as seguintes limitações da NAP: 

formação de uma nova elite burocrática; centralização do poder nas instâncias 

executivas; inadequação da utilização das técnicas e práticas advindas do setor 

privado no setor público; dificuldade de lidar com a complexidade dos sistemas 

administrativos e a dimensão sociopolítica. Com tudo isso, a NAP não deixa de ser 

um meio de promover os interesses de carreira de uma elite gerencial constituída 

por altos executivos, consultores que atuam no setor público e escolas de negócios 

voltadas para o treinamento e desenvolvimento de gestores de Paula (2005). 

Para Farnham e Horton apud Paula (2005), a gestão do setor público é, 

essencialmente, distinta  do setor privado. Em primeiro lugar, porque ambas 
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apresentam especificidades estruturais. Em síntese, a administração pública tem 

uma natureza multifuncional que resulta em estruturas complexas  envolvendo 

algumas expectativas, mas  apesar das diferenças entre a administração do setor 

público e a do setor privado, as visões e ferramentas gerenciais também podem ser 

aplicadas no primeiro caso, desde que respeitadas suas características. 

A inspiração no gerencialismo, tende a enfatizar objetivos de curto prazo, 

comprometendo a visão estratégica e a eqüidade, o que acaba gerando um 

considerável custo institucional e social. A crescente preocupação com a ética e a 

responsabilidade social das organizações empresariais é uma comprovação disso 

na visão de Paula (2005). 

Essa administração é guiada por regras elaboradas durante o processo de 

tomada de decisão. No entanto, há a dificuldade de conciliação entre os interesses 

dos gerentes públicos e as metas oficiais do governo, pois a excessiva autonomia 

dos administradores públicos tende a evoluir para uma posição individualista, que 

compromete a visão global e integrada de governo, além de aumentar os riscos de 

corrupção, diz de Paula (2005). 

É importante ressaltar que as idéias e ferramentas da gestão empresarial nem 

sempre são eficientes e, quando transferidas para o setor público, apresentam 

limites no que se refere à integração entre os sistemas de management e os 

sistemas de administração, ou seja, não tocam na dimensão sociopolítica da gestão. 

Não se pode deixar de dizer, que no Governo Lula o plano de gestão recebeu a 

denominação de “Gestão Pública para um Brasil de Todos”, ou seja, um modelo 

gerencial que se preconizou como forma de balizar as ações do governo, segundo 

de Paula (2005). 

 

A motivação na prestação dos serviços públicos - Na percepção da 
NAP 

 
A apuração, bem como, a divulgação de medidas de desempenho na 

prestação dos serviços públicos,  também passou a se constituir como um poderoso 

instrumento de mudança organizacional, havendo alguns motivos para implantação 

de sistemas de medição de desempenho, como  promover a redução de custos com 

melhoria da qualidade dos serviços prestados à população; instrumentalizar o 

combate ao desperdício e identificar atividades que não agregam valor ao usuário 
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dos serviços públicos em todos os segmentos de que eles necessitem; servir de guia 

para avaliar o impacto efetivo das decisões tomadas; tornar clara para toda a 

organização (e seus clientes) a percepção de melhoria no desempenho, que é um 

importante fator de motivação; promover a mudança da cultura organizacional, 

introduzindo a dimensão de accountability8 e de value of money9, um assunto ainda 

bastante discutível para aplicação no nosso  país; planejamento estratégico para 

subsidiar a avaliação de planos de reestruturação e melhoria de gestão 

desempenhadas,  até o momento,  pelos órgãos públicos, entre outos de acordo 

com de Paula (2005). 

A administração pública não tem como esconder os problemas que enfrenta, 

tendo em vista o caráter efetivo de seus servidores. Ciente disso,  Pereira (1996) 

afirma que: 
no Brasil,  a extensão da estabilidade a todos os servidores 
públicos, ao invés de limitá-la apenas às carreiras onde se exerce o 
poder de Estado, e o entendimento dessa estabilidade de uma 
forma tal que a ineficiência, a desmotivação, a falta de disposição 
para o trabalho não pudessem ser punidas com a demissão, 
implicaram em um forte aumento de ineficiência do servidor público. 
Pereira (1996, p.20). 
 

Em termos de motivação relacionada ao desempenho dos servidores público, 

pode-se observar que um exame dos programas administrativos pelo MARE10 - 

Ministério de Administração e Reforma do Estado (1997), se destacam,  entre 

outros, o Programa de Qualidade e Participação, o Programa de Reestruturação e 

Qualidade dos Ministérios (MARE, 1998), bem como a implementação de uma nova 

política de recursos humanos.  A missão desses programas visa espalhar-se em 

todos os órgãos e entidades do Poder Executivo. Um estudo mais reflexivo sobre a 

motivação no desempenho dos servidores públicos,  leva à compreensão do que 

pretende se aplicar os mesmos princípios da Qualidade Total utilizado na 

administração privada e que se define como instrumento de mudança da cultura 

burocrática para a cultura gerencial (MARE, 1998). 

No entanto, outros instrumentos se fazem necessários, tais como alterações 

no regime de contratação e gestão do funcionalismo público, ou seja, a flexibilização 

da estabilidade nos cargos por insuficiência de desempenho ou por excesso de 
                                                 
8 Accountability- Pressuposto  da “transparência” embora o termo seja traduzido  em alguns casos, como 
“Responsabilidade de prestar contas”. 
9 Value of money- Significa que o dinheiro deve ser aplicado onde  se  possa obter resultados. 
10 MARE – Existiu entre 1995 e 1999 no governo FHC e tinha como objetivo contribuir para a formação  no Brasil 
de um aparelho de Estado forte e eficiente. 
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quadro, avaliação de desempenho, reforma no regime jurídico único para os 

servidores públicos. Salientando que a Constituição de 1988 havia transformado 

todos os celetistas em estatutários, regime de contratação que se tornou exclusivo 

dos funcionários públicos de carreira, os quais se encontram vinculados ao núcleo 

estratégico do Estado. 

Bresser Pereira (1998) propõe uma política que prioriza a profissionalização, 

ou seja, a melhoria da capacitação, competência e especialização dos servidores, 

conseqüentemente, melhoria nas carreiras destes profissionais que ocupam o 

núcleo estratégico do Estado. 

O ex-ministro estabeleceu um programa de concursos públicos visando captar 

recursos humanos com nível de pós-graduação, de modo particular nas áreas de 

administração, economia e ciência política. Os cursos criados para capacitar os 

gestores especialistas na área da administração pública foram colocados à 

disposição dos servidores públicos na formação e especialização destes, na ENAP-

Escola de Administração Pública,  que goza de credibilidade na estrutura do 

governo. 

 
A Reforma do Estado e a Modernização da Inteligência Pública 

 
Como foi visto anteriormente, no Brasil, o sentido de modernização ao longo  

de algumas décadas vem transformando todos os processos produtivos e de 

serviços, através de novos perfis de consumidores e funcionários públicos, como 

formas de se trabalhar e atender com qualidade, o que demonstra ser uma forma de 

gestão que interage e reestrutura o próprio conceito de modernizar. Isso implica no 

sucesso da modernização dos sistemas administrativos sejam eles, público e/ou 

privado e, não apenas como um fim, ao contrário, como um processo que depende 

basicamente da agilidade que as administrações têm de enfrentar no tocante às 

mudanças de cultura organizacional. Dessa forma, o que se pretende é assumir 

compromissos e responsabilidades através de seus agentes. Essa nova forma de 

administrar deve ampliar o senso de responsabilidade coletiva e a necessidade de 

uma revisão das relações em todos os seus aspectos, salienta Dumont (2006). 

 A onda da informatização é uma realidade no Brasil, a despeito da relutância 

de  alguns. Acredita-se que isso se deva à própria falta de infra-estrutura do país no 

tocante ao acesso da população a toda essa ‘onda”,  principalmente no tocante aos 
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novos processos e avanços tecnológicos e a própria dificuldade de aquisição de 

computadores, impressoras, e os acessórios que possibilitam agilizar o cotidiano das 

pessoas, como, por exemplo, facilidades de acesso a Internet, conforme de Paula 

(2005). 

Na maioria das vezes, muitos acreditam que essa onda representa apenas, a 

mera substituição de máquinas de escrever e calculadoras por um novo conjunto 

tecnológico composto de computadores e impressoras onde os cidadãos passam a 

fazer uso tão somente como uma nova forma de se fazerem tarefas. A partir do 

surgimento da rede e de sua aplicabilidade nas administrações, aliado à crescente 

disponibilidade de softwares aplicativos, tanto em negócios quanto em uso 

doméstico, tem-se uma nova e forte dimensão da tecnologia da informação. A 

modernidade tende a trazer celeridade aos processos, facilitando a vida de todos os 

cidadãos e à Organização, segundo de Paula (2005).  

O primeiro e o segundo capítulo servem de preparação para situar o tribunal 

no contexto nacional, bem como fazer uma retrospectiva na conjuntura do serviço 

público, a fim de preparar a compreensão não só do referencial teórico, objeto do 

terceiro capítulo, mas dos demais que estão por vir, fomentados por esse 

embasamento. 
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4. CAPÍTULO III 
 

AS TEORIAS MOTIVACIONAIS X CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
A Influência da Motivação Humana Como Fator Comportamental 

 
 
 

Quanto mais saudáveis nós somos emocionalmente, 
mais importantes se tornam nossas necessidades de 
preenchimento criativo no trabalho. Ao mesmo tempo, 
menos nós toleramos a violação de nossas 
necessidades para tal preenchimento. 

                                 Abraham H. Maslow 
 
 

Este capítulo tem como finalidade demonstrar e tratar o tema “MOTIVAÇÃO” 

em suas várias e abrangentes visões, caracterizando a importância da mesma para 

a prática diária do indivíduo, seja na sua vida pessoal e/ou profissional. Pois a 

motivação ou a desmotivação humana tem sido um grande embate na gestão 

organizacional. Logo, o estudo deste tema visa englobar os pontos positivos e/ou 

críticos da motivação humana, para que se tenha de alguma maneira um respaldo 

acerca do comportamento humano na instituição.  

Como foi dito, a falta de motivação constitui um importante campo do 

conhecimento da natureza humana e da explicação do comportamento humano.  

Qualquer grupo ou organização é composto por pessoas, cada uma das quais tem 

seu particular padrão de motivação, estes para o trabalho são um dos grandes 

desafios dentro da realidade das organizações. Chiavenato (2002). 

E que a falta de motivação de funcionários tem causado inúmeros problemas 

às empresas. Isso porque a motivação induz as pessoas a darem o máximo de seus 

esforços para atingir um determinado objetivo que, por sua vez, a empresa chama 

de lucro. Chiavenato (2002). E no caso do Judiciário, tem-se o lucro social.  

Para se entender a motivação humana, é preciso saber que o significado do 

termo “Motivo”, pode ser definido como uma condição interna relativamente 

duradoura, que leva o indivíduo ou o predispõe a persistir num comportamento 

orientado para um objetivo, possibilitando a transformação ou a permanência da 

situação. Lopes (1980). 
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Ou ainda que o termo motivação advém, originariamente, do latim movere, 

que significa mover, correspondente a um estado interno que dá energia, torna ativo 

ou move (daí o termo) e que dirige ou canaliza o comportamento em direção a 

objetivos. Lopes (1980).  

Atualmente, de acordo com Coda: 

 
(...) apesar das inúmeras e complexas teorias, a motivação, na 
prática, continua sendo enfocada com simplicidade e muito maior 
atenção esse assunto recebe quando se identifica que as pessoas 
estão desmotivadas em seu trabalho. Fala-se até mesmo que as 
motivações estão em “crise” e isto tem levado à busca quase 
desesperada de receitas, fórmulas ou novas técnicas para manter os 
indivíduos motivados no exercício de suas atividades que acabam 
transformando-se, na melhor das hipóteses, em modismo. Coda 
(1997, p.94,95) 

 
  Um comportamento motivado caracteriza-se pela energia relativamente forte 

nele despendida e por estar dirigido para um objetivo ou meta. Entretanto, o termo 

motivação tem sido empregado com os mais diferentes significados. Tal fato tem se 

constituído no primeiro e mais importante passo para a instauração de uma grande 

confusão sobre o real conteúdo por ele abrangido. Bergamini (1993). 

A motivação é um impulso que vem de dentro, isto é, que tem suas fontes de 

energia no interior de cada pessoa. E os impulsos externos do ambiente são apenas 

condicionantes. Pode-se entender essa expressão, como o processo de induzir uma 

pessoa ou grupo, cada qual com suas necessidades distintas,  a atingir os objetivos 

pessoais. Bergamini (1993).  

 
É salientado que: 

 
(...) a motivação para o trabalho aparece como um fenômeno 
complexo, que não se pode analisar sem levar em consideração o 
conjunto da situação, quer dizer, o indivíduo ( suas características e 
experiências), o trabalho ( sua natureza e restrições) e a 
organização  com suas regras, os seus objetivos e o clima  que lhe é 
próprio. (BERGAMINI, 1993, p.30). 

 
Segundo Oliveira: 

 
para que possam satisfazer os anseios, atrair e manter as pessoas   
dentro das organizações, assegurando-lhes     condições internos de 
crescimento psicológico e desenvolvimento profissional, tem sido 
motivo de preocupação cada vez maior. 
A motivação no trabalho é um tema vasto e complexo, que tem sido 
objeto de investigação permanente por parte dos cientistas 
comportamentais que estudam as organizações, bem como por 
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aqueles que as administram, tendo em vista que, sem as pessoas, 
todos os demais recursos tornam-se inoperantes. (OLIVEIRA, 1999, 
p. 38). 

 

Conforme Bergamini (1993), a motivação como tópico deixa de ser um 

conceito científico para ajudar a entender o homem na sua constituição individual, e 

se transforma numa ferramenta prática para influenciar o comportamento do 

indivíduo dentro e fora das Organizações. 

Em seu livro “Motivação”, Bergamini diz:  

 
Existe uma confusão generalizada entre condicionar pessoas e 
motivá-las. Uns acham que conseguem motivar outros. Porém, 
existem posições contrárias sobre este tema que dizem, que apenas 
forças interiores é que motivam as pessoas”. (BERGAMINI,1993, 
p.34). 

 
De acordo com Oliveira: 

 
os filósofos da antigüidade já demonstravam interesse pelo estudo 
da motivação. Contudo, algumas teorias vêm dividindo as opiniões a 
cerca do assunto a partir do século XX, de quando datam os 
primeiros estudos científicos sobre o assunto. (OLIVEIRA, 1999, p. 
41). 
 

A Teoria das Relações Humanas  surgiu nos Estados Unidos, no início do 

século XX, em oposição à teoria clássica da administração, buscando abordar com 

profundidade a influência da motivação no comportamento das pessoas. A partir 

dessa teoria, o foco da motivação humana voltou-se para as organizações, na qual 

se verificou que todo comportamento é motivado e que a motivação, no sentido 

psicológico, segundo Chiavenato (1983, p. 121) “[…] é tensão persistente que leva o 

indivíduo a alguma forma de comportamento visando à satisfação de uma ou mais 

determinadas necessidades”.  

Essa teoria contribuiu com o emprego de novos termos e concepções: 

motivação, liderança, organização, comunicação e outros que fazem o dia-a-dia de 

recursos humanos. Contrapondo-se aos velhos paradigmas de autoridade, 

departamentalização, hierarquia e outras abordagens. A ênfase nas pessoas 

substitui a ênfase nas tarefas, trazendo para o centro das organizações o homem 

social. E é justamente esse homem social, e sua complexidade nas relações de 

trabalho, dotado de competências, sentimentos, desejos e outras tantas 

necessidades que alguns autores, inclusive os já citados, contribuirão para a 
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construção desse entendimento, que à luz desses conhecimentos buscar-se-á 

identificar esses aspectos motivacionais. (CHIAVENATO, 1983). 

 

Necessidades Humanas Básicas 
 
 

Como se viu, a motivação corresponde a um comportamento direcionado aos 

objetivos capazes de satisfazer às necessidades do indivíduo.  

O fenômeno da motivação passa por diferentes aspectos, e esses diversos 

ângulos de possibilidades fizeram com que autores como Maslow, com o seu 

modelo de Hierarquia das Necessidades e Herzberg (1981) com o seu não menos 

utilizado Fatores Higiênicos e motivacionais, sirvam como base teórica e também 

como fundamento para a construção de parâmetros na pesquisa. 

Reforçando esse pensamento Stefano et al, diz que: 
 

É importante verificar a influência dos fatores monetários e não 
monetários no tocante a Teoria dos dois fatores de Herzberg, e na 
teoria das necessidades de Maslow, representados pelos modelos 
teóricos que mais tem contribuído para identificar e classificar as 
categorias de necessidades humanas, proporcionando a 
possibilidade de proposições de comportamentos voltados à 
motivação dos empregados. (STEFANO et al,  2002, p.16). 

 
Teoria de Maslow 
 

Para Bergamini (1993) a idéia de hierarquizar ou classificar os motivos 

humanos, como Maslow propôs em 1948, foi inovadora para que se pudesse 

compreender melhor o comportamento humano na sua variedade. Ao hierarquizá-

los, pode-se compreender que tipo de objeto está sendo perseguido pelo indivíduo, 

em dado momento, isto é, que necessidades energizam o seu comportamento. 

Ainda de acordo com Bergamini (1997, p.73), a razão da grande aceitação da 

teoria de Maslow, “é a simplicidade e a equivalência entre a pirâmide hierárquica 

organizacional e a forma de apresentação também em pirâmide hierárquica da 

seqüência das necessidades motivacionais”. 

Maslow vem dizer que as necessidades humanas estão estruturadas de 

acordo com um grau de importância e influência, portanto organizadas e dispostas 

em níveis. O autor idealizou uma pirâmide, na qual visualizou a hierarquia das 

necessidades, apresentadas em cinco categorias, em que, em sua base situavam-se 
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as necessidades mais baixas (fisiológicas) e, em seu ápice, as necessidades mais 

elevadas (como auto-estima), conforme figura abaixo: 

 
Figura 3 - Pirâmide da Hierarquia das Necessidades de Maslow 

 
           Fonte: Chiavenato (1983, p. 167) 

Maximiniano ao citar Maslow esclarece que de acordo com a teoria 

maslowiana: 

As necessidades básicas manifestam-se em primeiro lugar, e 
as pessoas procuram satisfazê-las antes de se preocuparem com as 
de nível mais elevado. 

Uma necessidade de uma categoria qualquer precisa ser 
atendida antes que a necessidade de uma categoria seguinte se 
manifeste. 

Uma vez atendida, a necessidade perde sua força 
motivadora, e a pessoa passa a ser motivada pela ordem das 
necessidades seguintes.      

Quanto mais elevado o nível das necessidades, mais 
saudável a pessoa é.   

O comportamento irresponsável é sintoma de privação das 
necessidades sociais e de estima. O comportamento negativo é 
conseqüência da má administração organizacional. 

Há técnicas de administração que satisfazem as 
necessidades fisiológicas, de segurança e sociais. Os gerentes 
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podem trabalhar a fim de possibilitar que outras sejam 
satisfatoriamente atendidas. (MAXIMINIANO, 2002, p. 289). 

Segundo a teoria de Maslow, as pessoas estão em desenvolvimento 

contínuo. Com isso, elas tendem a progredir ao longo das necessidades, buscando 

atender uma necessidade após a outra, e orientando-se para a auto-realização.  

Também, Chiavenato (1983, p.170) diz que “somente quando um nível de 

necessidades está satisfeito ou adequadamente atendido é que o nível 

imediatamente mais elevado surge no comportamento”.  

Porém, Maximiniano (2002, p. 289) criticou essa teoria, afirmando que ¨a 

auto-realização não necessariamente está no topo da hierarquia. A auto-realização 

pode ocorrer em qualquer ponto da escala da motivação, e como atendimento de 

qualquer tipo de necessidade, dependendo do indivíduo¨.   

Tais necessidades correspondem a meios de satisfação respectivos, que 

podem ser implementados pela organização, a fim de se atingir objetivos não só da 

gestão, como individuais. Observe-se a figura 4 a seguir: 

Figura 4 - Pirâmide da Hierarquia das Necessidades de Maslow associada a meios de 

satisfação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CHIAVENATO, 1983, p. 169. 
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Mas Bergamini (1993) ainda diz que diversos estudos realizados após a 

divulgação desta teoria mostraram que não há clara evidência de que as 

necessidades possam ser classificadas em apenas cinco categorias ou mesmo que 

as mesmas possam estar em uma rígida hierarquia especial. 

 
Teoria de Herzberg 
 

 Herzberg (1975) desenvolveu a Teoria da Motivação-Higiene, através da 

qual, procurou demonstrar que a motivação se dá apenas nos últimos degraus da 

hierarquia das necessidades humanas. Ele afirmava que havia somente dois 

conjuntos de fatores distintos atuando em um empregado no trabalho. Um deles, 

chamado de fatores de higiene, determina o grau de satisfação ou insatisfação 

experimentado por um empregado. Esses elementos que descreviam o ambiente de 

trabalho eram: políticas administrativas e empresariais, condições de trabalho, 

relacionamentos interpessoais, tipo de supervisão, salário, status e segurança. O 

segundo conjunto de fatores de trabalho, chamados de criadores de satisfação e 

motivadores, foi contido no trabalho em si e incluía: reconhecimento, 

responsabilidade, realização, progresso, crescimento, e componentes do trabalho 

em si.   

Herzberg (1997) concebeu a denominada Teoria dos Dois Fatores, buscando 

explicar o comportamento do indivíduo no ambiente do trabalho. A teoria dos fatores 

higiênicos, conhecido como fatores extrínsecos (encontrados no ambiente que 

circunda as pessoas), está fora do controle do indivíduo, decididos pela organização 

(salários, benefícios, estrutura física, liderança, dentre outros). Receberam esse 

nome, higiênicos, por serem considerados preventivos. Eles evitam a insatisfação, 

mas por si só não geram a satisfação. 

Os fatores motivacionais, chamados intrínsecos, estão vinculados ao cargo 

que se ocupa, à natureza das tarefas que se desempenham na organização. Esses 

fatores envolvem os sentimentos de crescimento individual, de reconhecimento 

profissional e necessidades de auto-realização, segundo Chiavenato (1983).   

   

Exercendo assim um efeito muito mais profundo nas pessoas. 
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Relação das Teorias de Maslow x Herzberg 
 

 
Oliveira diz que: 

 
Em sua pesquisa, Herzberg perguntou às pessoas que eventos em 
seu trabalho lhes haviam proporcionado extrema satisfação ou 
extrema insatisfação. Os fatores que apareceram como os que 
provocaram extrema satisfação foram: realização, reconhecimento, o 
próprio trabalho, responsabilidade, progresso e crescimento. Já os 
fatores que apareceram como os que provocaram extrema 
insatisfação foram: política e administração da empresa, supervisão, 
relações com a chefia, condições de trabalho, salário, 
relacionamento com os colegas, vida pessoal, relações com 
subordinados, status e segurança. Oliveira, (1998, p. 39). 

 
 

De forma mais esquemática está sintetizada a teoria exposta acima, na figura 
5:    

 
 
Figura 5 – Teoria dos Dois Fatores de Herzberg 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (1983, p. 174) 

 
Observe-se, então, que as teorias de Maslow e Herzberg possuem pontos de 

convergência, os fatores higiênicos a que se reporta Herzberg correspondem às 

necessidades primárias (fisiológicas) de Maslow, enquanto que os fatores 

motivacionais referem-se às denominadas necessidades secundárias (de estima e 

auto-realização).  

 

Mesmo partindo de ênfases diferentes, ambos chegam ao resultado final, 

tendo “realização” como o fator mais importante da motivação. Lopes (1980).  

 

Demonstrado pela figura nº 6 a seguir: 
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Figura 6 -Relação das Teorias de Maslow e Herzberg 
 
 
 
 

Fonte: Chiavenato, 1983, p. 177. 

A teoria dos fatores consolidou o princípio de que a motivação vem do 

trabalho e não do ambiente. Fazendo-se uma comparação com a hierarquia das 

necessidades de Maslow, pode-se dizer que os fatores higiênicos seriam aqueles 

que procuram satisfazer as necessidades fisiológicas, de segurança e sociais. Os 

fatores motivadores seriam aqueles que procuram satisfazer as necessidades de 

estima e auto-realização.  

Práticas Administrativas que Geram Motivação 

Herzberg (1997) propõe o enriquecimento de tarefas como elemento 

motivador para se alcançar a satisfação no cargo. Este enriquecimento pode se dar 

tanto no aumento do grau de dificuldade do trabalho, como na diversificação de 

atribuições.     Conforme a teoria de Herzberg (1997) é possível observar no quadro 

5, a seguir, as práticas que geram motivação na empresa, verificando os indicadores 



70 

  

de práticas administrativas que surgem como fator motivacional, visando a qualidade 

no trabalho. Estas práticas se revelam quando são analisadas e propostas por um 

estilo de gestão que vise à produção de bens e/ou de serviços. O importante é 

analisar como vem se processando as atribuições e as funções desempenhadas 

pelos funcionários dentro do contexto organizacional. Enfatizando tal pensamento 

observe-se quadro ilustrativo a seguir: 

Quadro n° 4 - Práticas Administrativas que Geram Motivação 
 

PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS FATOR MOTIVADOR 

Eliminar alguns controles, mas manter a 

obrigatoriedade de prestar contas.  

Responsabilidade e realização pessoal. 

Aumentar a obrigatoriedade de cada 

empregado prestar contas de seu próprio 

trabalho. 

Responsabilidade e reconhecimento.   

Dar a uma pessoa uma unidade natural 

completa de trabalho (módulo, divisão, 

área).   

Responsabilidade, realização e 

reconhecimento.  

Conceder mais autoridade a um 

empregado em sua atividade; liberdade no 

cargo.  

Responsabilidade, realização e 

reconhecimento. 

Fornecer relatórios periódicos diretamente 

ao empregado e não ao supervisor. 

Reconhecimento interno. 

Acrescentar tarefas novas e mais difíceis, 

não executadas anteriormente. Atribuir 

tarefas especificas ou especializadas a 

cada um dos empregados, permitindo-lhes 

que se tornem especialistas.    

Desenvolvimento e aprendizagem. 

Responsabilidade, desenvolvimento e 

progresso.   

FONTE: Herzberg, (1975, p. 61, v. 1, nº 13). 

 
O sucesso da implementação dessas ações dependerá das particularidades 

de cada organização e das pessoas que dela fizerem parte. Os estudos de Herzberg 

(1975), a exemplo de Maslow, a quem suas idéias vão totalmente ao encontro, 
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também não obtiveram comprovação, ainda que tenha sido de grande valia para o 

desenvolvimento de técnicas para a administração comportamental.   

De uma forma geral, as pessoas são movidas pelas necessidades humanas, 

e atingem suas satisfações pelo envolvimento com outros, sejam pessoas ou grupos 

sociais, com quem se relacionam. 

Pelo fato de o ser humano ser um agente social e ter necessidade de interagir 

com outras pessoas, e quando não consegue manter contatos sociais satisfatórios 

no âmbito do trabalho, tende a considerá-lo desagradável, monótono e mecânico. O 

que pode provocar baixa produtividade e apatia. Segundo a Escola de Relações 

Humanas, quando existe uma atmosfera que favoreça contatos sociais os níveis de 

produtividade tendem a ser incrementados. Mas, não é suficiente que as pessoas 

sejam amigas, pois é fundamental que façam parte; que se sintam parte, pois em 

assim sendo desempenharão um papel significativo na organização. 

Nas três últimas décadas, estudiosos como Maximiano (2002) vêm se 

preocupando em estabelecer alguma relação entre as condições de trabalho e a 

incidência de fadiga e monotonia entre os empregados. 

E é dentro deste contexto que o estudo procura nos fundamentos teóricos e 

especialistas em recursos humanos,  analisar a situação do clima organizacional e o 

ambiente de trabalho dos funcionários públicos, de modo especial, do Tribunal 

Regional Federal, buscando,  a partir dos pressupostos apresentados nesta revisão 

literária, oferecerem os meios de se reestruturar as condições atuais de trabalho 

nessa instituição pública.  

Segundo Maximiano (2002) a partir da década de setenta, até os dias atuais, 

o grande desafio das empresas tem sido identificar o que realmente leva as pessoas 

a estarem motivadas. Valendo a premissa de que o homem ainda é o maior 

patrimônio da sociedade, as empresas vêm despertando para a importância de 

cultivar relacionamentos humanos harmoniosos entre funcionários e empresa, para 

que os mesmos se sintam comprometidos com a moral e a ética para o 

desenvolvimento de seu trabalho, visando a qualidade.  

Um dos maiores desafios atuais  para as organizações consiste em saber 

lidar com as pessoas, individualmente e em grupos, de forma a obter o melhor 

desempenho e o mínimo de desgaste. Nesse sentido, é o gestor moderno quem 

deve promover que a organização atinja seus objetivos, ao mesmo tempo em que os 

interesses individuais dos seus colaboradores sejam alcançados. O assunto será 
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melhor abordado nos itens abaixo, no trato da cultura organizacional e suas 

variáveis, como comunicação e liderança. 

 
 

Cultura Organizacional 
 

As organizações modernas são produtos da história e 
do tempo das sociedades onde se inserem, bem como 
da evolução dessas sociedades. Se hoje elas têm 
papel cada vez mais importante é porque o próprio 
social lhes abre espaço. (FREITAS, 2000, p.55). 

 
 

As organizações, assim como os indivíduos, possuem sua própria 

personalidade, que pode ser rígida, flexível, amigável, inovadora ou conservadora. 

Reconhece-se a importância da cultura no comportamento dos membros da 

organização, de acordo com Maximiano (2002). 

 

A necessidade de trazer um pouco da percepção do fenômeno da cultura no 

ambiente organizacional justifica a escolha do tema em questão, em virtude da 

deficiência de investigação do próprio termo, especialmente no que tange à sua 

percepção por parte dos funcionários das organizações. Tendo em vista que a 

percepção de cultura será de grande valia para compreensão de fenômenos que 

ocorram no âmbito das organizações. Então, “a cultura seria, dessa forma, a 

responsável pela transmissão de sentimentos de identidade aos empregados de 

uma organização, pela criação ou o fortalecimento de mecanismos de controle que 

conduzem à obediência a normas, regras e condutas, bem como pela promoção da 

vivência no âmbito organizacional”. Tamayo (1997, p. 174). 

 

De acordo com Pires e Macêdo (2006), a atribuição do termo cultura, para 

uma organização, é relativamente recente. O termo cultura organizacional apareceu, 

primeiramente, na literatura de língua inglesa nos anos 1960. Para muitos 

pesquisadores a cultura organizacional é historicamente determinada. Nunca existiu 

entre os estudiosos do tema uma concordância sobre o conceito do termo utilizado, 

não havendo uma definição básica, nem tão pouco clássica para o termo. 

 Contudo, é importante trazer o pensamento de autores como Alves que 

afirma: 
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A cultura é um conjunto complexo de crenças, valores, 
pressupostos, símbolos, artefatos, conhecimentos e normas 
freqüentemente personificados em heróis, que é difundido na 
empresa pelos sistemas de comunicação e pela utilização de mitos, 
estórias, rituais, além de processos de endoculturação. Essa 
coleção de elementos culturais reflete as escolhas ou preferências 
da liderança empresarial e é compartilhada pelos demais membros 
da empresa tendo o propósito de orientar o comportamento 
desejado, tanto em termos de integração interna, como de 
adaptação ao ambiente. (ALVES, 1997, p.10).  
 

Mintzberg et al (2000) afirmam que a cultura é a base de uma organização. 

Suas crenças comuns se refletem em hábitos e tradições dentro da organização e 

também são refletidas por meios de histórias e símbolos em seus bens tangíveis. 

Não existe cultura organizacional sem pessoas. E a força de qualquer cultura está 

em legitimar os valores e crença compartilhados entre os colaboradores de uma 

mesma organização. 

   As crenças e os valores da sociedade se reproduzem na organização do 

poder judiciário por intermédio da simbologia existente em seus ritos, que elitiza 

seus integrantes, como a disposição de lugares nas salas de julgamentos, as vestes 

utilizadas por seus membros, obedecendo a fatores determinados por grau de 

importância, poder e hierarquia. (STRECK, 1998) 

Entende-se a cultura organizacional como: “o conjunto de percepções, 

atitudes, valores e comportamento que são sintetizados numa ideologia 

organizacional, em saberes específicos e em comportamentos coletivos 

predominantes¨, conforme Cardoso e Cunha (2004, p. 32). 

Schein apud Gomes ainda conceitua cultura como: 

Um padrão de premissas básicas compartilhadas que o grupo 
aprendeu à medida que resolvia seus problemas de adaptação 
externa e integração interna, que funcionou suficientemente 
bem para ser considerada válida e, portanto, para ser 
ensinada aos novos membros como o meio correto de 
perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas. 
Gomes (2004, p.32). 
 

E ainda corroborando com o pensamento de Schein, diz Gomes (1980, p. 40): 

A cultura é tudo que é socialmente aprendido e partilhado 
pelos membros de uma sociedade. O indivíduo recebe cultura 
como parte de uma herança social e, por sua vez, pode 
remodelá-la e introduzir mudanças que, então, em parte se 
tornam a herança de gerações vindouras. Gomes (1980, p.40). 
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Tais considerações ressaltam a idéia de que compreender a cultura 

organizacional nos leva a conhecer o íntimo da organização, de modo a revelar os 

seus recônditos da alma mais subjetivos, o que se diz e o que não se diz, 

descortinando-se assim toda uma subjetividade capaz de dar conta de valores, 

comportamentos, integração e crenças, que compõem o universo corporativo da 

instituição. Assim sendo, será possível entender melhor alguns sistemas dentro da 

organização (TRF), tais como estilo gerencial, comunicação, integração e liderança, 

que conseqüentemente propiciam uma efetiva gestão. 

 Reforçando essa premissa Cardoso e Cunha expressam a função 

estruturadora da organização de produzir subjetividade: 
Significados, interesses, referências de identificação (individuais e 
de grupo) e modelos de comportamento. Ao mesmo tempo, resulta 
de tudo aquilo que é estabelecido como parâmetro regulador da vida 
organizacional: a missão, os valores de gestão, as normas e regras 
de procedimento, os modos de produção, a tecnologia adotada, os 
acordos de funcionamento, os procedimentos e modos de execução 
das tarefas, etc. Cardoso e Cunha (2004, p. 29). 
 

Os autores acima, ainda, classificam a cultura em dois tipos: Cultura Técnica 

e Cultura Estratégica. Onde se vê que cultura técnica aplica-se em organizações que 

priorizam a separação de poderes - diferenciando os que mandam dos que 

obedecem - e a repartição de funções - especificando os que pensam e os que 

executam, tendendo a estabelecer uma rígida hierarquia de relações. (CARDOSO e 

CUNHA, 2004). 

Segundo os autores citados anteriormente esse modo predominantemente de 

gestão favorece o desenvolvimento de relações de dominação-submissão gerando 

problemas tais, como acomodação, pouca iniciativa, pouco envolvimento e 

compromisso, além de baixa disposição para se investir em problemas, 

prevalecendo as queixas e reivindicações para que os problemas sejam resolvidos 

pelos que ocupam cargos superiores, o que não deixa de ser uma espécie de 

vingança contra a dominação e os dominadores. (CARDOSO e CUNHA, 2004). 

Uma outra característica identificada pelos autores acerca da cultura técnica, 

é a ênfase dada ao formalismo (manuais, normas, rotinas, etc.), chamando a 

atenção ainda para o fato de que o modelo concentrador de exercer autoridade é 

praticado com acentuada freqüência e defendido quase como um fato natural. 

Já as organizações onde prevalecem a cultura estratégica, percebe-se, de 

acordo com Cardoso e Cunha (2004, p.31) “uma capacidade de antecipação de 



75 

  

mobilização e de realização”. Delineando-se assim processos mais democráticos. 

Logo, os valores e comportamentos organizacionais, traduzem-se em princípios de 

hierarquia mais flexível e em mecanismos de integração e articulação, sejam 

funções, especializações ou responsabilidades. 

Apesar dos contrapontos evidentes entre os modelos acima citados, é 

pertinente dizer que tais referências não são excludentes, pois existem em maior ou 

menos escala traços de ambas em uma organização. Os autores: dizem que esses 

modelos de cultura organizacional não existem puros e costumam conviver, nas 

organizações, traços de ambos. O que pode ser facilmente identificado quando se 

estuda a trajetória de vida da organização, e os modos de relação que foram 

produzidos e se consolidaram ao longo dessa história. 

Por fim tendências apontam como sendo o que melhor responde aos desafios 

das organizações, o modelo estratégico, na consideração desses mesmos autores. 

Contudo, estratégias e modelos não surgem do nada, existe um caminhar por 

trás de qualquer filosofia onde mecanismos geradores de processos de mudança em 

conjunto com atores envolvidos vão aos poucos consolidando a transformação da 

cultura, o que se vê numa dimensão de quebra de paradigmas, introduzindo a 

variável da mudança, soma-se ao pensamento de Fleury e Fischer quando dizem: 
A questão se torna bem mais complexa quando a proposta é de 
mudanças de padrões culturais, pois nesses casos, as resistências 
de vários segmentos da organização são significativos. Fleury e 
Fischer (1996, p. 25). 
 

Sabe-se – entretanto – que no aspecto liderança, o líder tem o condão, 

também, de ajudar a mudar a cultura organizacional. Tal enfoque é defendido por 

quase todos os teóricos do assunto. Também pelos pesquisadores da atualidade, de 

acordo com Bergamini : 
Enfatizam cada vez mais insistentemente que a cultura 
organizacional seja, na sua essência, o conjunto de realidades 
socialmente construídas. Esse enfoque admite que os significados a 
ela atribuídos estão muito mais nas cabeças e mentes dos seus 
membros do que explicitados em conjunto concretos de regras ou 
formas específicas de relacionamento. Bergamini (1994, p.111). 
 

Ao estudar os fenômenos culturais existentes numa organização, esclarece 

Fleury (1989), existe uma postura chamada de antropologia no qual o pesquisador 

invade a vida organizacional como observador. 
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Uma vez que a cultura da empresa não é estanque. O que há de permanente 

na cultura é exatamente a mutação. Ela modifica-se em meio a um contínuo 

processo de aprendizagem organizacional sobre novos modos de ser, atuar e de 

resolver problemas, afirma Alves (1997). 

Objetivando  melhor delinear e analisar a cultura organizacional do TRF-5ªR, 

serão utilizados os modelos de Schein, Alves e Fleury. 

Schein traz um modelo, a fim de se analisar a cultura: 
 

Os níveis em que a cultura pode ser analisada distribuem-se em três, 
sendo o primeiro o nível dos artefatos, em que os rituais, os 
símbolos, as estruturas e os processos organizacionais visíveis 
representam os fatores mais importantes de serem observados; o 
segundo nível seria o dos valores compartilhados em que as 
estratégias, metas e filosofias ganhariam o destaque; e, em terceiro 
lugar, o nível das suposições básicas subjacentes, em que as 
crenças, as percepções e os sentimentos inconscientes e enraizados 
representariam os dados a serem analisados. (SCHEIN, 1985, p.31). 

 
Para melhor compreensão dos níveis citados por Schein, a figura do iceberg 

serve como parâmetro para análise da cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

  

Figura 7 - Iceberg do comportamento humano nas organizações 
 

 
 
            Fonte: Adaptado ao modelo de Schein, pela autora. 
 
 
 
 
A parte exterior do iceberg, em termos de cultura, é a parte mais fácil de ser 

alterada, por ser visível e estar exposta, enquanto que a parte subjacente do 

mesmo, também chamada de cultura latente, está relacionada com os aspectos 

informais, correspondendo a valores, sentimentos, atitudes, até serem 
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reiteradamente repetidos e se tornarem práticas inconscientes que por isso mesmo 

são difíceis de serem mudadas. 

 Schein (1984) afirma que a cultura organizacional está introjetada, com 

menor ou maior verticalidade no modo de se pensar, de se agir e de se comportar de 

uma empresa. O nível de verticalidade depende de quão forte possa ser a cultura 

para o grupo de pessoas que compõem a organização.  Tem-se ainda que averiguar 

se a força resultante da natureza dos problemas que a empresa pode enfrentar e 

como tais problemas podem ser superados por um grupo e as funções positivas 

exercidas pela cultura organizacional na sua estabilização do ambiente onde os 

fatos ocorrem, na medida em que preserva a soluções que são consideradas 

benéficas, fortalecem a identidade bem como o significado e coerência para o 

cotidiano da organização. 

O modelo de Alves (1997) é em um certo sentido uma ampliação do modelo 

Scheiniano, trazendo uma proposta de revigoramento da empresa, onde merece 

especial atenção o estudo dos símbolos, rituais, mitos, heróis, histórias e tabus. Os 

quais se encontram melhor explicitados abaixo: 

 “ Símbolos – É uma expressão substitutiva ou um sinal que tem significação, 

com o propósito de passar para a consciência das pessoas conteúdo de difícil 

decodificação, transmitindo um sentido ao seu contexto ambiental. Sejam os 

símbolos pessoais ( bottons, crachás, vestuário) ou institucionais (logomarcas, 

bandeiras, hinos), eles comportam, em si próprios, uma síntese da empresa. Eles 

ajudam na transmissão e assimilação e mensagens, contribuindo, por conseguinte, 

para conquistar o comprometimento dos membros da empresa. 

Ritos – São atividades expressivas, realizadas pela empresa com o propósito 

de reiterar que, os elementos que constituem a sua cultura, estão atuantes, nítidos e 

fortes. Eles costumam estar vinculados a símbolos e se propõem a fazer uma 

ligação entre as dimensões racionais e não-racionais da empresa. Por terem em 

caráter de excepcionalidade e de quebra do cotidiano, eles não devem ser 

banalizados. A participação em cerimônias (ritos conectados entre si para realçar o 

significado especial de uma ocasião) representa pensamentos e emoções que nem 

sempre se consegue verbalizar sem o respaldo ritualístico, o qual propicia as 

condições para a sua expressão, a exemplo do que ocorre nas cerimônias fúnebres 

ou matrimoniais. Na empresa, vários rituais ocorrem para destacar um evento 
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considerado importante ou para dramatizar os valores e crenças que dão sentido e 

identidade à empresa. 

Dentre as principais categorias de rituais que ocorrem na empresa, vale 

salientar: 

• Ritos de Passagem  - Associam-se a momentos de admissão, 

transferência, promoção, mudança de cargo, aposentadoria, demissão etc. A 

utilização desses rituais de transição estão associados a modificações 

importantes na posição ou status das pessoas. 

• Ritos de Celebração – Ocorrem quando se deseja honrar os 

heróis da empresa, apresentar novos produtos ou serviços, divulgar publicações 

de resultados, festejar aniversários etc. 

• Ritos de Purificação - Relacionam-se com anúncios de novas 

regras e procedimentos, lançamentos de um novo sistema de avaliação, 

conclusões de auditorias etc. 

 

Mitos – É um discurso que traz consigo uma mensagem cifrada, que não está 

expressa direta ou precisamente, mas que se propõe a elucidar fenômenos, cujo 

sentido é difuso ou múltiplo. O mito é, a um só tempo, uma estória dramática de 

eventos imaginados e um esquema lógico ou uma construção sistemática que o 

homem cria para explicar questões complexas ou obscuras.  

Para a empresa, a mitologia está associada a um conjunto de narrativas e 

falas que compõem, interpretam e delineiam situações ou vivências organizacionais.  

 

Heróis - São as pessoas que incorporam e personificam os valores, e 

condensam a força da empresa. São personagens conhecidos por todos e estão (ou 

estiveram) ligados a um papel de liderança carismática e integrando o repertório 

histórico-cultural da organização. Geralmente os heróis são pessoas dotadas de 

elevada competência técnica e que ascenderam na hierarquia da empresa por seus 

próprios méritos. Ou ainda, as empresas com cultura marcante costumam cultuar os 

seus heróis que, na maioria dos casos, foram responsáveis pela sua criação, 

consolidação ou desenvolvimento. 
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Histórias – Proporcionam informações genéricas sobre a empresa, 

reforçando e enfatizando comportamentos desejados. Elas mapeiam os limites de 

tolerância às transgressões e o grau de liberdade para se  inovar. 

As narrativas históricas que descrevem as realizações notáveis de um grupo 

e seus líderes ao longo de um tempo, são as sagas. Elas podem se constituir em 

importantes fontes de informações para o estudo da cultura empresarial, pois a 

história dos seus principais líderes pode nos dizer muito sobre o passado da 

empresa e nos orientar sobre o seu provável futuro. 

 

Tabus – São demarcações informalmente criadas, de área proibida, com o 

propósito de indicar o comportamento aceitável e para proteger a empresa de 

discursos que podem ser julgados indesejáveis. Os tabus dão ênfase ao não-

permitido (questões salariais, críticas às decisões superiores, etc.) e demonstram o 

aspecto disciplinar de uma organização. Quanto maior a intensidade dos tabus em 

uma companhia menor é o seu nível de integridade e democratização. (ALVES, 

1997, p.116 – 120). 

 

Fleury e Fischer (1996), devido à formação sociológica de ambas, analisam 

os símbolos, ritos, mitos, heróis, histórias das organizações, valores e processo da 

comunicação com uma visão diferente daquelas de Alves (1997) e Schein (1984), 

menos empresarial e mais antropológica.  

A análise das pesquisadoras começa com uma interpretação da identidade 

organizacional. Para Fleury e Fischer (1996), autoras citadas acima, toda empresa, 

seja ela qual for – privada ou estatal - possui uma identidade organizacional que é 

compartilhada por todos os empregados nos diversos níveis hierárquicos de uma 

companhia. Fleury e Fischer não se distanciam muito das interpretações de Schein e 

Alves ao afirmarem que a presença de símbolos na organização tem o propósito de 

conscientizar as pessoas conteúdos difíceis de serem interpretados, transmitindo um 

sentido ao contexto do ambiente no qual eles se inserem.  

Sociologicamente falando, as professoras expõem que os símbolos em uma 

organização podem ser pessoais, targets, identificadores de funcionários e 

fardamentos, para citar alguns, ou institucionais, logotipos, por exemplo. Tais 

símbolos ajudam na transmissão e assimilação de mensagens e contribuem para 

conquistar o comprometimento dos associados da empresa.   
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 As pesquisadoras Fleury e Fischer (1996) ainda afirmam em relação aos ritos 

que eles reiteram o conceito de que os elementos que estão intrínsecos no viver de 

uma companhia são marcantes, persistentes e não são fracos. Ritos representam o 

pensar e o emocionar que às vezes uma organização não consegue exprimir. Neste 

caso, os ritos propiciam em termos cênicos as condições para a expressão do ato. A 

interpretação de ritos expostas pelas sociólogas se assemelha ao que Alves expõem 

sobre o tema.  

Em relação ao termo mito, Fleury e Fischer (1996) expõem, devido às 

experiências pessoais com trabalhadores de uma empresa mineradora estatal, de 

que o mito carrega consigo  em termos de mensagem algo que serve para elucidar 

acontecimentos que estão em situação difusa ou heterogênea. Ele sempre 

caracterizado por uma estória de teor extremamente dramático, puramente 

imaginado, porém com  uma lógica  totalmente sistematizada, criada pelo homem 

para tentar explicar questões complexas e obscuras. 

O herói,  para Fleury e Fischer (1996), é alguém que personifica e incorpora 

os valores da companhia, condensando a força da empresa. O herói, sempre 

conhecido por todos os grupos que compõem a companhia está ou esteve ligado a 

um papel de líder carismático e integra o repertório da história - oral ou escrita - e 

cultural da organização.  

As histórias, reais ou criadas, dão informações genéricas sobre uma 

instituição e dão ênfase a comportamentos que a instituição deseja. As histórias 

mapeiam o mundo da empresa e são usadas como bússola tanto para a geração 

passada como para a atual. Alves oferece uma definição de herói semelhante a 

Schein;  Fleury e Fischer usam o termo herói fortalecendo a idéia de  que o mesmo 

serve como guia para dar continuidade a cultura da empresa. 

A existência de valores na organização serve de base para a mesma atingir 

seu sucesso e suas crenças e pressupostos são usados como sinônimos para 

expressar aquilo que é tido como verdade na empresa. O processo de comunicação 

inclui toda uma rede de relação e papéis informais que comportam todos os tipos de 

pessoas. Desenvolve uma função importante na maneira como transforma um fato 

corriqueiro em importante e é usado para administrar a cultura. As pesquisadoras 

analisam o processo da comunicação na mesma vertente de Schein  e Alves, não 

expõem o fato na sua interpretação de símbolos, ritos  e mitos da empresa, deixando  

o tema em um capítulo a  parte. (FLEURY e FISCHER, 1996). 
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É importante salientar que não apenas  Alves, Schein, Fleury e Fischer, mas a 

maioria dos teóricos do assunto concordam que a influência dos fundadores ou 

líderes de uma organização tem uma predominância visível e inquestionável na 

cultura da organização. 

Após as considerações tecidas no desenvolvimento do tema, infere-se que 

¨Uma organização é nada mais do que a representação e cristalização real da sua 

cultura¨. ( PEREIRA, 1998,  p. 21) 

Dando prosseguimento ao fio condutor, faz-se importante ressaltar a 

influência das variáveis seguintes no contexto geral. 

 
Aspectos Estruturantes da Cultura 

 
A Força da Comunicação 

 
 
Os mecanismos normais de comunicação dentro da instituição são muito mais 

amplos e sutis que a simbologia retratada em organogramas, que, em sua 

visualização, não contemplam as inúmeras falhas de comunicação, tão próprias de 

qualquer organização. 

De acordo com Bergamini (1994) o processo de comunicação tem por 

elementos essenciais o emissor, o código, o meio de comunicação, o receptor, a 

decodificação e o feedback. Além da bagagem pessoal de cada indivíduo, 

participantes da dinâmica da comunicação, que é constituído de linguagem, cultura, 

educação, valores, conceitos, pré-conceitos, premissas, percepções, bloqueios, 

modelos mentais, e toda uma gama de outros elementos que atuam entre os atores 

da organização. Além do que todo o processo de comunicação pode ser 

comprometido pelos ruídos. Por isso, no ambiente organizacional, a comunicação 

representa uma troca de informações vitais, que precisam ser transmitidas e 

compreendidas adequadamente, de modo a viabilizar o próprio desempenho da 

empresa. Quando a organização está alinhada com esse conceito, proporciona um 

ambiente que permite o aparecimento de um espírito de equipe e de elevação do 

nível de desempenho funcional. 

 
De acordo com  Oliveira: 
 

As organizações podem ser visualizadas como fenômenos de 
comunicação, uma vez que suas culturas são criadas, sustentadas e 
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principalmente transmitidas, através de um processo de interação 
social, onde as atividades são baseadas na troca de mensagens, 
orais ou não, e na interpretação e no significado que cada membro 
dá à mensagem recebida. Oliveira (1997, p.44). 

 
Sem um adequado processo de comunicação, não poderá ocorrer uma 

ligação forte entre os propósitos organizacionais e o comprometimento dos seus 

membros, diz  Alves  (1997). 

Diversos teóricos desse tema citam vários tipos de comunicação, contudo do 

ponto de vista da organização, classificam-na como formais e informais. Sem 

intenção de adentrar essas particularidades, faz-se uma ressalva para as informais, 

que acontecem fora dos canais convencionais de comunicação (oral e ou escrito). 

Essa forma despretensiosa que aparece no interior das empresas apresenta um 

crescimento e desenvolvimento aparentemente casual (“a famosa rádio corredor” – é 

um bom exemplo), mas que exerce um efetivo papel nos diversos segmentos dos 

grupos sociais. 

Segundo Alves, algumas barreiras impedem a comunicação na empresa, 

conforme quadro nº 05 a seguir:  
 

Quadro nº 5 -Barreiras à Comunicação na Empresa 
 

- Carência de alguns aspectos ou partes relevantes da informação, 

dificultando a sua exata apreensão pelo receptor. Ocorre com mais freqüência nas 

comunicações verticais ( ascendentes ou descendentes), devido às filtragens que se 

verificam. Podem ser minimizadas pela redundância ou ratificação. 

  - Distorção do sentido correto da informação, devido ao fato do transmissor e 

o receptor compartilharem de diferentes sistemas de crenças e valores. 

     - Excesso ou sobrecarga de informações que acarreta a formação de filas. 

A adoção de critérios claros de prioridades minimiza esses defeitos cumulativos. 

     - Interpretação equivocada da essência da informação ( ouvir o que 

esperamos ou o que queremos ouvir). Uma afirmativa do tipo, Você fez um bom 

trabalho dessa vez! ¨, trata-se de uma crítica velada  a um comportamento passado 

ou é um elogio por uma ação pertinente? 

    - Avaliação prévia (des)favorável que se faça da fonte de informação, por 

parte do receptor, pode alterar a intenção básica da comunicação. 

   - Uso de jargões e expressões, próprios de certas profissões e 

especialidades podem alterar as percepções de verdadeiros significados. 
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  - Incoerências provocadas por sinais não-verbais ou gestuais, 

antagonizando-se com a comunicação original. 

    - Efeitos dos sentimentos afetivo-emocionais, favoráveis ou não, alteram o 

processo de decodificação e modificam o sentido exato da comunicação. 

 
Fonte: Alves (1997, p. 34)  

 
Apesar de compreender a importância desse aspecto na organização, esse 

enfoque não será abordado de forma mais profunda no decorrer da pesquisa, mas 

apenas de modo a ilustrar que tal aspecto pode influenciar no clima organizacional, 

quando contemplado pela instituição pública com ou sem  a devida importância. 

 
O Papel da Liderança na Organização 

 

A Teoria das Relações Humanas passou a ressaltar a grande influência da 

liderança sobre o comportamento humano nas organizações.  

De acordo com Peter B. Smith (1994), as primeiras discussões sofisticadas do 

processo de liderança talvez sejam oferecidas por Maquiavel, em sua obra o 

Príncipe, no século XVI. 

Um dos conceitos de liderança na organização moderna mais atual está na 

concepção de Deming, que diz:  
Que o líder percebe as pessoas nas suas particularidades, tentando 
criar desafios e alegria no trabalho. Tenta otimizar habilidades, 
esperanças e capacidades. Isso quer dizer que ele tenta colocar 
todos em situação de crescimento, reconhecendo as diferenças, não 
buscando culpados para os erros, mas alternativas de soluções. A 
preocupação está em melhorar procedimentos, e não em 
responsabilizar alguém por erros cometidos. Deming (1997, p.38 ). 
 

Ainda, segundo Deming (1997), a liderança deve promover a possibilidade de 

as pessoas se orgulharem do trabalho que realizam, tendo conhecimento do que se 

constitui uma tarefa aceitável e o que não é. 

A liderança é fundamental para as organizações, sejam elas públicas ou 

privadas. O conceito de liderança pode ser visto sob dois aspectos: como qualidade 

pessoal, ou como função. Do ponto de vista da função, na organização a mesma 

tem por finalidade diminuir o grau de incerteza do grupo, através das tomadas de 

decisões. Segundo Alex Bavelas (1975, 128): “a liderança é um processo contínuo 
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de escolha que permite à empresa caminhar em direção a sua meta, apesar de 

todas as perturbações internas e externas.” 

De acordo com Simon: 
Administrar é, antes de tudo, tomar decisões acertadas, uma das 
mais  importantes qualidades do gerente é a sua capacidade de 
decidir, fundamentando-se nas crenças, valores e pressupostos que 
permeiam a empresa e são compartilhados pelo seu quadro de 
pessoal. Simon (1963, p.17). 
 

Bergamini (1994) considera liderança e motivação como dois assuntos tão 

entrelaçados, que é possível concluir que guardam uma ligação de parentesco forte 

entre si, a ponto de serem considerados sinônimos.  

De acordo com Alves (1997) a influência  do estilo de liderança sobre a 

cultura tem conseqüências marcantes e claras quando se observa o ambiente 

organizacional. Pois sob a gestão do líder se definem processos e rotinas 

organizacionais, que terminam por servir de apoio a mudança rumo a uma cultura 

que proporcione uma efetiva gestão. 

E esse estilo gerencial  nota-se, sobremaneira, no desempenho do capital 

humano e, conseqüentemente, no clima da instituição.  

Para Mota (1991, p. 256), ”Ser dirigente é como reger uma orquestra, onde as 

partituras mudam a cada instante e os músicos têm liberdade para marcar seu 

próprio compasso”. E aí se concentra o grande desafio da gestão pública, apesar 

dos limites inerentes à atividade, impulsionar e influenciar os seus liderados para 

patamares de eficiência, eficácia e efetividade. 

Objetivando a  compreensão do tema, segundo Bergamini : 
A liderança, como tantos outros aspectos, guarda dimensões 
profundas que nascem das características próprias às 
personalidades de cada um. Não pode existir, portanto, uma fórmula 
única, uma receita pronta ou uma solução geral que forneça com 
precisão matemática aquelas recomendações capazes de promover 
a indiscutível eficácia dos líderes. Não existem líderes universais que 
se saiam bem em qualquer circunstância, com qualquer tipo de 
grupo ou em qualquer espécie de ambiente organizacional. ...Em 
condições organizacionais propícias, os líderes são aqueles que têm 
o poder de atuar como reais agentes da mudança organizacional. 
(BERGAMINI, 1994, p. 113). 
 

É essencial ressaltar que o elemento teórico importante a se considerar no 

enfoque liderança é o da liderança como administração do sentido, contemplado por 

Bergamini (1994). 
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Pfeffer apud Bergamini (1994) consideramo papel dos líderes nas 

organizações como sendo influenciador dos sentidos e valores associados a formas 

particulares de se abordarem objetivos. 

Numa ótica  congruente, Pondy apud Bergamini (1994) afirmam que: 
 

A eficácia do líder repousa em sua habilidade de tornar uma 
atividade significativa para aqueles que desempenham um conjunto 
de papéis – não  modificar comportamentos, mas dar aos demais o  
senso de compreensão de suas atividades e, especialmente, articulá-
los para que possam comunicar-se sobre o sentido de seus 
comportamentos... Se, além, disso, o líder puder colocar isto em 
palavras, então o sentido das ações executadas pelo grupo 
transforma-se em um fato social... Essa dupla capacidade... Dar 
sentido às coisas e colocá-las em linguagem significativa para um 
grande número de pessoas, propicia à pessoa uma enorme 
alavancagem. Pondy( 1994, p.39) 

 
Enfim, entende-se que o líder tem influência bastante significativa, pois é um 

agente que promove a mudança cultural. Logo, o grande papel do líder, de acordo 

com diversos autores citados, seria tornar consciente o inconsciente de seus 

liderados, conhecendo àqueles a quem lidera, facilitando seu acesso até a sua auto-

realização. (MATTOS, 1991). 

Nesse contexto, é  importante salientar que a Teoria das Relações Humanas 

e sua relação com os conceitos citados aqui, também são alvo de críticas por parte 

de alguns autores. Tendo em vista ser o sistema organizacional dinâmico e de troca, 

onde nem sempre é só o  servidor quem precisa ser corrigido, muitas vezes é a 

própria organização quem deve e precisa mudar. Ou, no mínimo revigorar-se, 

conforme  (MATTOS, 1991). 

Alves (1997) levanta em seu livro as habilidades e responsabilidades do líder 

revigorador, conforme quadro 06 a seguir: 

 
Quadro nº 6 - Habilidades e Responsabilidades do Lider Revigorador 

  
            - Conhecer os conceitos subjacentes ao revigoramento cultural; 

           - Ter disposição para investir tempo e energia; 

          - Ser capaz de assumir e enfrentar riscos inerentes às mudanças; 

          - Conscientizar-se de que não há fórmulas mágicas, nem certeza 

absoluta de que os resultados serão sempre favoráveis; 

         - Evitar polarização ao longo da linha inovadora-conservadora; 

        - Administrar rivalidades internas e conflitos de grupos de interesse; 
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          - Obter e capitalizar o consenso e o comprometimento; 
         - Treinar os gerentes e lideres informais para agirem como agentes 

setoriais do revigoramento; 

       - Estabelecer, pelo exemplo de sua conduta, modelos de trabalhos e 

comportamento; 

      - Definir os líderes do revigoramento; 

     - Proceder às correções de rumo; 

     - Criar padrões de desempenho e mecanismos de recompensa; 

      - Despertar em todos o senso de responsabilidade pelo sucesso 

empresarial; 

      - Ampliar a compreensão de todos sobre o significado do momento 

pelo qual passa a empresa; 

    -Estimular e testar soluções criativas; 

   - Induzir à flexibilidade e à adaptabilidade estrutural; 

   - Reconhecer que a cultura muda pela perseverança dos gerentes-

revigoradores; 

   - Articular o modelo referencial estratégico para a empresa; 

           - Coordenar e monitorar todos os passos da preparação, 

implementação e consolidação do revigoramento cultural. 

 
FONTE: Alves (1997, p. 34) 
 

Um outro aspecto significativo da temática liderança diz respeito à legitimação 

dessa liderança, pois de acordo com Mattos, tem-se:  
A partir do paradigma da complexidade, a legitimidade dos gestores 
não deve ser outorgada por meio de instrumentos normativos ou 
apenas com base na confiança de seu superior, e sim pela aceitação 
por parte dos seus subordinados. Uma liderança imposta de fora do 
contexto interativo de uma organização não tem legitimidade. Este 
líder ilegítimo, para poder conduzir seu trabalho de gestor, termina 
por agir de forma autoritária ou paternalisticamente e, ás vezes, 
tendo que ele próprio realizar o trabalho dos seus liderados. 
(MATTOS, 1991, p.56). 

 
Ainda conforme Mattos a essência da liderança segue uma dinâmica, onde:  

 
(...) a origem da liderança está na assimetria da relação interpessoal, 
decorrente da maior concentração do poder de  influência em um dos 
participantes da relação. Desse  modo, é impossível conceber-se o 
líder sem o liderado, devendo-se, entretanto, ter o cuidado  de 
perceber que alguém pode ser líder numa relação e liderado em 
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outra e vice-versa. Enfim, a liderança é uma função, não um atributo; 
um fenômeno, não um objeto. 
Por melhor que se estruture a empresa, que se descrevam as 
competências das unidades as atribuições dos cargos e funções e 
até mesmo que se planeje o trabalho segundo os critérios mais 
técnicos e científicos existentes, será impossível formalizar o 
comportamento humano, enquadrando-o em leis, normas e 
regimentos. E é aqui que entra a liderança.  É no uso dela que o 
gestor influencia seus subordinados ( e é influenciado por eles), 
obtendo de sua equipe os resultados almejados para o seu setor de 
trabalho, apesar das idiossincrasias de casa trabalhador, com suas 
necessidades, valores, percepções, aspirações, objetivos, entre 
muitos outros fatores da personalidade humana, indispensáveis à 
riqueza do comportamento organizacional. ( MATTOS, 1991,  p. 49-
50). 

 
Ou, ainda, que ¨quando existe a verdadeira liderança, a organização adquire 

identidade porque todos os seus membros passam a compartilhar de um objetivo 

comum.¨ Mattos (1991, p. 52).  

  Nesta nova perspectiva, as pessoas e organizações gradativamente estão 

começando percepções mais consistentes da realidade. O mundo do trabalho vem 

substituindo o velho paradigma classificador e hierarquizador pelos paradigmas 

holístico e relacional, abandonando a concepção de pessoas enquanto “recursos 

humanos” e reconstruindo o a sentir a necessidade de rever seus conceitos, suas 

crenças e a buscar  ser humano como pessoa integral, integrada e interativa, como 

sujeito co-responsável pela criação da realidade (MATTOS, 1991). 

 
 

O Poder Nas Organizações 
 

 
Uma relação possível entre poder e cultura 
organizacional é aquela em que o uso do poder é 
para instrumentalizar a manutenção da cultura 
organizacional existente. 

                                Fleury e Fischer, (1996) 
 

De acordo com Fleury e Fischer: 

 
As relações entre poder e cultura organizacional pode ser visto em 3 
aspectos diferentes: o primeiro é o que molda ou modela culturas 
organizacionais, e isso é perfeitamente observável quando se afirma 
que o fundador “molda” a cultura organizacional através de sua visão 
de mundo, dos valores , da visão de negócios, entre outros. O 
segundo aspecto é o poder enquanto sancionador e mantenedor de 
uma cultura organizacional existente, ou seja, é aquela em que o uso 
do poder é para instrumentalizar a manutenção da cultura, como, por 
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exemplo, os manuais e pequenas publicações internas que divulgam 
e repetem os valores da organização e de programas de acolhimento 
de novos colaboradores, trata-se de uma fase que encontra 
analogias com a própria fase de maturidade e estabilidade descrita 
no ciclo de vida do produto; e, o terceiro aspecto, é o do poder 
enquanto transformador de culturas organizacionais. Esse terceiro 
aspecto modifica a cultura existente para que se adeqüe como 
instrumentalizador do poder exercido pela coalizão dominante e sem 
tem como pressuposto, a anatematização do modelo burocrático que 
é visto como imobilista, frustrante e sufocador das inovações e da 
criatividade. (FLEURY e FISCHER, 1989, p. 39, 41-42). 

 
Ainda conforme Fleury e Fischer(1996), o poder é elemento fundamental para 

que a face controladora da organização se manifeste, e esta face nem sempre é 

percebida como bela ou agradável.  

Conforme os autores acima: 
O poder é um elemento e um componente da própria cultura 
organizacional, é possível vê-lo sob três aspectos diferentes. O 
primeiro é aquele em que o poder molda ou modela culturas 
organizacionais. É ocaso de empresas marcadas pelo(s) fundadores, 
ou dirigentes, o qual exerceu importante influência no período de 
formação da organização. O segundo aspecto é o poder enquanto 
sancionador e mantenedor de uma cultura organizacional existente. 
O  terceiro aspecto é o do poder enquanto transformador de culturas 
organizacionais. ( FLEURY e FISCHER, 1996, p. 41). 

 

Segundo Bourdieu (1989, p.14), existe um poder simbólico que se define na 

relação entre “os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos”, sendo o poder 

invisível exercido com a cumplicidade dos que não querem saber que lhe estão 

sujeitos ou o que o exercem. Ele constrói a realidade estabelecendo uma ordem, um 

sentido imediato do mundo. O que faz o poder das palavras e das ordens poder de 

manter a ordem ou de subvertê-la é a crença na sua legitimidade e na daquele que 

as pronuncia. Os símbolos de poder (toga, cetro, beca) são seu capital simbólico, 

estando sujeitos à crença do grupo social em que ela se produz e reproduz.   

Na literatura ortodoxa, a noção de poder organizacional fundamenta-se, na 

mais pura tradição weberiana, na estrutura hierárquica e nas relações entre os 

diferentes níveis. Historicamente, as relações de poder no contexto das 

organizações públicas brasileiras têm se caracterizado pela existência de 

verdadeiros feudos comandados por pequenas elites, com o objetivo de manterem 

seu status quo e se perpetuarem no controle das instituições públicas. É imperioso 

pensar a complexa questão do exercício da democracia no espaço micro político que 

são as organizações, pois, sem a inserção deste componente enquanto suporte às 
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práticas administrativas, criam-se enormes entraves ao avanço do exercício da 

democracia dentro do setor público e, assim, impede-se a construção de um país 

verdadeiramente democrático como sugere  Mattos (1991). 

Mattos ainda cita que: 

  
Sendo a sociedade um supersistema constituído por instituições, 
organizações e grupos sociais, como podemos esperar a 
democratização do todo sem a democratização de suas partes? 
Como poderá conviver um governo  democrático em sua expressão 
macro, com um infindável número de feudos  organizacionais, com 
seus “baronatos”, “principados” dificultando o exercício da prática e 
alimentando, no interior de suas fronteiras, a aristocracia e o 
compadrio como critérios de distribuição do poder administrativo?  
Mattos (1991, p. 41). 
 

O poder é uma ação que aumenta em princípio com a autoridade que a 

delega; a delegação de autoridade só pode efetivar-se através de regras que 

comportam necessariamente liberdade, e esta liberdade dá potencialmente poder a 

quem é delegada. Daí decorre o fundamento implícito e geralmente aceito da  ordem 

negocia, sua fragilidade, sua instabilidade, como bem observou Strauss, (1978) . 

O poder estará sempre presente nas regras do jogo contextual que torna 

possível a ação e ao mesmo tempo a limita, Chanlat, (1996). 

Observe-se  na perspectiva do judiciário, segundo Etzioni: 

 
Sendo o poder a capacidade de provocar a aceitação de ordens; a 
legitimidade, o exercício desse poder, confunde-se com a figura do 
juiz,  ‘’que diz a lei’’, com o poder; a figura do servidor, que detém o 
conhecimento sobre as regras, com o poder; e a sociedade 
reconhece autoridade (combinação de legitimidade e poder) na 
pessoa do Juiz e do servidor do Poder Judiciário. As relações de 
autoridade do magistrado difundem-se pelas posições sociais, já as 
do servidor restringem-se ao alcance da estrutura burocrática, não se 
transferindo de um domínio social para outro. Etzioni, (1980, p.83). 

 

Weber ao definir burocracia,  afirma que: 
 

Estudou-a e preocupou-se com a  passagem da sociedade de uma 
comunidade amorfa, aparentemente, a uma sociedade dotada de 
racionalidade cuja base é a dominação. A dominação, segundo ele, 
deve ser entendida como um estado em que a ação dos dominados 
aparece como se estes houvessem adotado como seu o conteúdo da 
vontade manifesta do dominante. É uma forma de poder; não é 
idêntica ao poder. Poder é a possibilidade que alguém tem de 
realizar sua vontade, inclusive quando contra a dos demais agentes. 
Weber (1944, p. 38). 
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Ainda de acordo com Weber (1944), o formalismo, a impessoalidade e o 

profissionalismo burocrático traduzem-se numa administração em que a autoridade 

flui de cima para baixo, em forma piramidal, de caráter monocrático, obedecendo ao 

princípio de unidade de comando, como estruturado na organização do Poder 

Judiciário. 

O interesse principal das teorias organizacionais de poder é freqüentemente 

reduzida a uma concepção do político baseada sobre o poder discricionário, sobre 

os elementos estratégicos ou sobre a dependência em relação a um recurso. Uma  

parte da problemática reside na tendência dominante a conceber o poder como algo 

em si mesmo, excluindo qualquer outra consideração, principalmente a de pensá-lo 

como uma das características das relações entre as pessoas nas organizações. 

(MATTOS, 1991). 

O centro da problemática do poder nas organizações não é a legitimidade ou 

qualquer outra atitude dos subordinados, como é considerada tradicionalmente, mas 

as várias práticas que impedem as autoridades de se transformarem em verdadeiros 

poderes, restringindo a ação daquele que é “obediente”, não apenas através de 

meios coercitivos, mas também de meios criativos e produtivos. Inevitavelmente,  

ideologia, conhecimento e autoridade, querem existam sistemas organizados ou 

não, estão envolvidos nestas práticas. Mattos, (1991). 
A visão mecanicista, que encara a organização como estruturas 
rígidas, tem sido deixada de lado de maneira inflexível por alguns 
estudiosos – como "por exemplo" Fritjof Capra – e por algumas 
organizações, que  propõem a chamada visão sistêmica, pela qual 
se encaram as organizações como organismos vivos, as quais, 
dentro do paralelo, desenvolvem-se e adaptam-se aos impulsos da 
realidade. Segundo Capra, “o controle não é a melhor abordagem, 
mas sim a cooperação, o diálogo e a colaboração” (REGIS & 
MOGGI, 1994, p. 138-139). 

 

O poder está ligado às relações sociais já que é a partir destas que se faz 

presente e que se faz necessário, atuando nos “processos de controle, de 

articulação, de arbitragem e de deliberação” e ainda de acordo com o autor ¨o poder 

é uma relação social, não uma posse unilateral (SOUR, 1998, p.p. 134-135).  

O autor também afirma que não somente cargos delegados devem ser 

avaliados nas relações de poder nas organizações, já que “a liderança transcende 

cargos ou posições formais, não carece de institucionalização, decorre da sintonia 
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‘espontânea’ e informal estabelecida entre líderes e seguidores”. (SROUR, 1998, 

p.151).  

Contudo, aos poucos essa realidade tende a mudar, conforme Biancamano 

(1999)  apud Thompson, (1976), define que a hierarquia monocrática está em 

extinção nas organizações, uma vez que há um crescente aumento de poder dos 

que detêm o conhecimento. Donde os administradores, inseguros com o 

enfraquecimento do sistema de autoridade, reforçam sua posição em detrimento dos 

objetivos da organização. 

E ainda, de acordo com Srour, (1998, p.149) “as organizações tendem  a 

buscar a chamada profissionalização  de gestão”, como alternativa a uma 

convivência  melhor. 

 
Aspectos  Decorrentes da Cultura 

 
Clima Organizacional 

 

 Uma das variáveis desse estudo é analisar o clima da instituição e sua 

relação com a cultura. 

Corroborando com essa idéia (BRESCANCINI, 2005) diz  que existe uma 

estreita relação entre o conceito de clima e o conceito de cultura organizacional, 

tanto que é recomendável desvendar os principais elementos culturais de uma 

organização antes de se partir para o levantamento e a análise de clima. 

Define-se clima organizacional como sendo:  
As impressões gerais ou percepções dos empregados em relação ao 
seu ambiente de trabalho; embora nem todos os indivíduos tenham a 
mesma opinião (pois não têm a mesma percepção), o clima 
organizacional reflete o comportamento organizacional, isto é, 
atributos específicos de uma organização, seus valores ou atitudes 
que afetam a maneira pela quais as pessoas ou grupos se 
relacionam no ambiente de trabalho. (LUZ, 1995, p.5). 

 

É de suma importância na organização avaliar o grau de satisfação de seus 

funcionários para com a organização, pois a partir da pesquisa será possível 

conhecer melhor essa realidade e se for o caso tomar medidas que possa sanar 

problemas detectados ou ainda alavancar o desempenho funcional como um todo. 

Dentre algumas definições do tema, Flávio de Toledo e B. Milone no 

Dicionário de Administração de Recursos Humanos (2005), destaca que clima 
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organizacional é um conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento, 

formais e informais, existente em uma organização. 

De acordo com Maximiano (1997) o clima organizacional é identificável pelas 

percepções subjetivas e sentimentos de seus integrantes em relação à realidade 

objetiva da organização formal. Esses sentimentos podem ser de satisfação, 

insatisfação e indiferença, com origem nos mais diferentes componentes da 

organização: localização física, salário, condições de trabalho, limpeza, programa de 

incentivos, benefícios, valorização e reconhecimento. Esse clima pode afetar positiva 

ou negativamente o desempenho dos diferentes níveis hierárquicos, por maior ou 

menor satisfação e motivação. 

    Ressalta-se, porém que o clima o organizacional  forma um conjunto que 

se  divide em três etapas que são: valores, atitudes e padrões de comportamento, 

formais e informais, que pode existir dentro  de  uma organização.  

    Segundo Moyseichyk : 
Clima Organizacional é um fenômeno resultante da interação dos 
elementos da cultura. É uma decorrência do peso de cada um dos 
elementos culturais e seu efeito sobre os outros dois. A excessiva 
importância dada à tecnologia leva a um clima desumano; a 
pressão das normas cria tensão; a aceitação dos afetos, sem 
descuidar os preceitos e o trabalho, leva a climas de tranqüilidade 
e confiança, etc. e, como cada um dos três elementos culturais é 
formado por diversos componentes, são inúmeras as 
combinações possíveis entre eles, criando-se climas de maior ou 
menor rigidez, realização ou emocionalidade. Moyseichyk (1997, 
p. 38). 

       
 Segundo Cardoso e Jardim : 
 

Considera-se o clima como o ambiente interno de uma 
organização em determinado momento, decorrente das 
percepções e dos sentimentos  dos empregados em relação  a 
essa organização . Do ponto de vista interno, o clima é afetado 
pelo estilo de gestão praticado no dia-a-dia e os  principais fatores 
de impacto sobre seu dinamismo são 
 - A forma como as decisões são tomadas,   particularmente no 
que diz respeito ao maior ou menor envolvimento do grupo 
 - O grau de autonomia existente na equipe 
- O nível de informação  sistemática sobre  cenários,  desafios, 
realizações,  objetivos e metas e as notícias sobre fatos e eventos 
da empresa ou da área de trabalho 
 - A forma predominante de comunicação entre gerente e   
gerenciados 
  - O modo de implementação das políticas e decisões da gestão 
de RH, tais como promoção, distribuição da participação  nos 
resultados, gerenciamento de desempenho, investimento em 
educação, etc. e 
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- Os mecanismos usuais de interação entre gerente e 
gerenciados. Cardoso e Jardim (2003, p. 29). 

 

Propiciar um clima organizacional saudável e harmonioso, além de garantia 

de uma boa imagem da Instituição, é uma ferramenta de gestão viável. 

Organizações maduras e preocupadas com o seu desempenho buscam essa 

perspectiva. 

Conforme Ana Maria Brescancini: 
 

Ao abordar temas como as percepções e expectativas de 
funcionários, os estudos de clima trazem à tona a lógica das trocas 
internas que ocorrem nos ambientes de trabalho, bem como a noção 
ampliada do contrato firmado entre as organizações e os seus 
colaboradores, contemplando suas dimensões formal e psicológica. 
Os estudos revelam que os funcionários sempre avaliam o equilíbrio 
entre as contrapartidas que recebem em troca da dedicação  e do 
trabalho que realizam. Quando o grau de insatisfação supera com 
certa constância o grau de satisfação, o compromisso do profissional 
para com a empresa sofre um desgaste que pode culminar na 
ruptura do contrato psicológico de trabalho e, em alguns casos, da 
própria relação formal. ( BRESCANCINI , 2005, p. 42). 

 
Há várias situações que impactam o clima organizacional que são geradas no 

ambiente externo da empresa, decorrentes da conjuntura econômica, da 

comunidade, ou da vida particular dos funcionários. Quanto maior for o número de 

funcionários com problemas socioeconômicos, maior será o impacto no clima 

organizacional. Não dá para se desligar dos problemas “lá de fora” quando se 

atravessa os portões do local de trabalho. (LUZ, 1995). 

A quem compete avaliar o clima organizacional é uma boa observação, 

abordada por Luz, quando diz: 

 
Esta responsabilidade é de todo aquele investido das funções de 
chefia pois, se chefiar é obter resultados através de outras pessoas, 
então, mister se faz que se procure conhecer o ambiente de trabalho, 
o grau de confiança, a harmonia, a cooperação, existentes entre os 
membros de sua equipe. Sob esta ótica, a avaliação do clima 
compete aos chefes, independente do título do seu cargo e do seu 
nível hierárquico. Então, podemos afirmar que encarregados, chefes, 
supervisores, gerentes, diretores devem todos se interessa pelo 
clima da organização (LUZ, 1995, p. 99). 

 
Luz também afirma que  independente desta responsabilidade intrínseca ao 

cargo de chefia, deve-se também encarar o tema, do ponto de vista organizacional 

ou seja, o clima considerando todos os funcionários de uma empresa, vendo por 
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esse ângulo a avaliação compete à Administração de Recursos Humanos, que tem 

como um de seus principais objetivos, se não o principal, a motivação, ou tornar 

satisfeitas as pessoas que trabalham nas organizações. Para tanto, cria condições e 

avalia os resultados (LUZ, 1995). 
Faz-se imperioso compreender que “uma das condições necessárias para  o 

desenvolvimento de uma organização é o ambiente. Com estímulo e ambiente 

apropriados, a aprendizagem  é compartilhada, significando mais experiência no seu 

sentido genérico”. (LUZ,1995). 

 
Pesquisa de Clima Organizacional 

 
Ao se tratar  a cultura organizacional, logo  outros conceitos correlacionados 

aparecem , como é o caso do clima e consequentemente para se avaliar  o clima da 

organização, faz –se necessário  a aplicação da ferramenta, chamada de pesquisa 

de clima. 

 De acordo com  (CARDOSO e JARDIM, 2003), uma das ferramentas mais 

eficazes no diagnóstico na área de Recursos Humanos é a Pesquisa de Clima 

Organizacional. Através dela podemos mapear e analisar a situação em que a 

empresa está e utilizar estes dados como base para ações corretivas. 

A pesquisa é relevante porque cria uma base de informações, identifica e 

compreende os aspectos positivos e negativos que impactam no Clima e orienta a 

definição de planos de ação para a melhoria do ambiente organizacional e, 

conseqüentemente, da produtividade da empresa. (CARDOSO e JARDIM, 2003). 

A monitoração do clima, pode dá-se a partir de uma pesquisa de satisfação 

entre os funcionários, contudo há de se considerar alguns fatores críticos de 

sucesso, segundo Cardoso e Jardim : 
   -  Patrocínio e envolvimento gerencial intensos. 

- Participação de gerentes e empregados na análise dos 
resultados  e na proposição de alternativas de solução. 
- Ação de parceria entre as funções de RH, marketing e 
planejamento. 

                                                          -  Divulgação ampla dos resultados. 
- Acompanhamento do processo e, principalmente da 
implementação das ações de melhoria pela gerência 
superior. Cardoso e Jardim ( 2003, pág 26). 

 
E ainda de acordo com esses autores: 
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Pesquisas internas não transformam a realidade, 
apenas produzem informações que podem subsidiar as 
decisões gerenciais relativas às relações de trabalho; 

A decisão de fazer pesquisas só deve ser 
tomada se realmente houver disposição por parte da 
direção 
e das gerências de rever os pontos de insatisfação 
apontados pelos empregados. Caso isso não ocorra,  a 
pesquisa poderá ser até um fator de desmotivação. 
Cardoso e Jardim ( 2003, p. 26). 
 

Ressalta-se portanto, que a pesquisa de clima organizacional pode ser 

idealizada e/ou aplicada pelos recursos humanos, através de uma consultoria 

externa ou por ambos. Só que existe uma grande vantagem na consultoria externa, 

é que a mesma além de sua isenção, pela sua experiência e know-how e 

metodologia própria, torna a pesquisa mais abrangente, mas bem conduzida e, por 

conseguinte, com mais credibilidade. Portanto é necessário que a decisão em 

relação à parceria, seja por conta de empresa, que deverão ser avaliada as suas 

peculiaridades: onde  nesta avaliação inclui tamanho, complexidade, estrutura de 

recursos humanos, disponibilidade entre outros. (CODA,1993).  

Salienta-se ainda , para que a empreitada tenha sucesso e credibilidade no 

processo, faz-se necessário o caráter sigiloso e imparcial da instituição. 

A pesquisa de clima organizacional materializa-se através de um questionário 

respondido pelos funcionários. (CODA,1997). 

Não existindo um modelo padrão, cada órgão adapta o mesmo à sua 

realidade. 

Contudo, há  toda uma metodologia para aplicação da mesma com critérios 

próprios e rígidos  definidos, e sobretudo muito compromisso por parte da instituição, 

em todas as fases do processo. Se constituindo esse num dos momentos mais ricos 

para a organização. Uma vez que a partir do resultado, ela vai poder se conhecer 

melhor e se planejar como atingir suas metas e objetivos alinhados a sua real 

necessidade, tendo em vista essas percepções. Ela também é o indicador do grau 

de satisfação dos membros de uma empresa, de acordo com Coda (1997). 

Segundo Sorio as principais contribuições que se  pode obter da Pesquisa de 

Clima são : 

• O alinhamento da cultura com as ações efetivas 

da empresa; 
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• Promover o crescimento e desenvolvimento dos 

colaboradores; 

• Integrar os diversos processos e áreas 

funcionais; 

• Otimizar a comunicação; 

• Minimizar a burocracia; 

• Identificar necessidades de treinamento e 

desenvolvimento ; 

• Enforcar o cliente interno e externo; 

• Otimizar as ações gerenciais, tornando-as mais 

consistentes; 

• Aumentar a produtividade; 

• Diminuir o  índice de rotatividade; 

• Criar um ambiente de trabalho seguro; 

• Aumentar a satisfação dos usuários internos e 

externos. Sorio ( 2004, p.1). 

 

  Por conseguinte, resta apenas á empresa implementar as ações, 

administrando para que os resultados sejam os esperados no intuito de melhorar os 

resultados da próxima pesquisa de clima organizacional, que deverá ser feita em um 

certo  intervalo de tempo (CODA,1997). 

As ações de melhorias devem ser implantadas, tendo em vista que : 

 
Esse clima de mudanças e a falta da valorização do capital 

humano acabam por gerar muitas vezes, conseqüências negativas 
para a qualidade dos processos produtivos e/ou de serviços 
prestados, pois como se sabe, ao aumentar a distância entre quem 
planeja e quem executa, se instaura uma das mais importantes 
condições que produzem o sofrimento físico e mental dos 
trabalhadores. Nesse sentido, o estudo leva a uma reflexão mais 
atenta por parte do pesquisador, por se tratar de um estudo 
acadêmico, mas ao mesmo tempo científico envolvendo questões 
que abrangem a área de Recursos Humanos e a área de 
Administração em geral. (Cardoso e Jardim, 2003). 

 
Ao término deste 3º capítulo onde se abordou o referencial teórico sobre 

cultura e clima organizacionais,  pesquisa de clima e outros conceitos correlatos, os 

quais subsidiarão o próximo capítulo, onde se abordará através do método 

etnográfico, aplicando-se os modelos já explicitados pelos autores citados  neste 
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capítulo.  Adentrando-se o universo do Tribunal Regional Federal da 5ªRegião 

propriamente dito, a fim de melhor se entender a cultura daquela organização. 
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5. CAPÍTULO IV  
 

O VELHO E O NOVO – RESGATANDO AS MEMÓRIAS DO TRF 
 

Sob o Olhar da Etnografia 
 

“A memória das nações e das Instituições, 
embora em função do tempo diga respeito ao 
passado, não permanece finada neste. Ela se 
projeta no espaço, refletindo-se tanto no 
presente como no futuro”. 

 

Para se entender a cultura é necessário uma postura investigativa e 

participante, extremamente criteriosa para que se possa interpretar e apreender a 

realidade de uma empresa. Para isso deve-se levar em conta o pressuposto de que 

a empresa é um sistema de vínculos integrados e identificar suas contradições e 

inter-relações, e comparar comportamentos no trabalho, debater com os 

colaboradores o que eles consideram normal em termos de política empresarial, 

atitudes de liderança e encontrar indicativos de padrão e evolução histórico e 

cultural. Alves (1997). 

E para se estudar a cultura diz-se que é junção de elementos teóricos e 

empíricos, onde a forma se modela conjuntamente com a elaboração do conteúdo. 

Faz-se necessário trabalhar o tecido simbólico dessa organização, numa visão do 

contexto multidisciplinar. Entende-se que do pesquisador, espera-se uma postura de 

limitações éticas, pois o tema impõe este desafio. E o mesmo deve assumir 

responsabilidades, sobretudo por sua interferência no olhar da organização.  Alves 

(1997). 

A pesquisa de caráter científico visa responder necessidades humanas por 

meio de uma atividade intelectual. Tal resposta  pressupõe a investigação de um 

problema e a investigação de um problema implica  critérios que são previamente 

estabelecidos  e que obedecem a uma caracterização quanto ao tipo de pesquisa. 

Para se fazer Antropologia é necessário a presença do etnógrafo no dia a dia do 

grupo social que ele está a estudar. O pesquisador deve averiguar com rigorosa 

verticalidade a cultura do outro. DaMatta  afirma que a pesquisa de campo é o 

laboratório do antropólogo social e que o mesmo deve “ perceber o conjunto de 
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ações sociais... como um sistema, isto é, um conjunto coerente consigo mesmo”. 

Conforme Damatta(1987, p. 145). 

 

Geertz afirma que a: 
etnografia é uma descrição densa. O que o etnógrafo enfrenta, de fato 
é uma multiplicidade de estruturas conceptuais, complexas, muitas 
delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são 
simultaneamente estranhas, irregulares, inexplícitas, e que ele tem 
que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar. Fazer 
etnografia é como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado, cheio 
de elipses, incoerências, emendas, suspeitas e comentários 
tendenciosos, escritos não com os sinais convencionais do som, mas 
com exemplos transitórios de comportamento modelado. Geertz ( 
1989, p.7 ). 

 

E Mascarenhas diz que recorrendo ao ponto de vista da : 
antropologia interpretativa que tem como objeto de estudo a cultura 
tomada em pequenos recortes, minuciosamente analisada pelo 
método etnográfico. Sua abordagem, cujo pressuposto é o conceito de 
comunidade (e não de sociedade, como comum à administração); em 
como característica uma grande riqueza de detalhes em relação à 
dinâmica cultural reconhecível a partir dos processos sociais inerentes 
ao grupo estudado.  Mascarenhas (2002, p.96 ). 
 

A pesquisa etnográfica tornou a Antropologia  “numa das disciplinas mais 

profundamente filosóficas, esclarecedoras e dignificantes para a pesquisa científica’’. 

(MALINOWSKI, 1978, p.370). 

 A etnografia consiste em escolher uma das categorias sociais e através da 

observação minuciosa e participante, compreender a dinâmica, a conformidade e a 

inter-relação dos valores do grupo social, considerando por igual todos os embates, 

contradições e discordâncias inerentes a qualquer sociedade. O objetivo da 

etnografia é possibilitar uma “ descrição densa das categorias culturais que se 

constituem numa hierarquia estratificada de estruturas significantes produzidas, 

percebidas e interpretadas”, de acordo com Geertz (1989, p. 17).  

É essa descrição densa que dá forma a pesquisa etnográfica que  por sua vez 

possibilita ao investigador : 
descobrir as estruturas conceptuais que informam os atos dos 
atores sociais, o dito no discurso social, bem como, construir um 
sistema de análise em cujos temos o que é genérico a essas 
estruturas, o que pertence a elas porque são o que são. Geerts 
(1989, p. 19). 
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Geertz (1989) afirma que a pesquisa etnográfica é microscópica pois ao 

mesmo tempo em que  possibilita o pesquisador, por meio  da convivência 

quotidiana social  do outro, o entender da dinamicidade e significação das produções 

simbólicas, permite ainda assegurar a identidade de um grupo, confirmando 

diferenças e proporcionando elementos  sobre o papel da cultura na vida  humana. 

Laplantine  diz que: 
o conhecimento antropológico surge do encontro, não apenas de 
dois discursos explícitos, mas de dois inconscientes em espelhos, 
que espelham uma imagem deformada. É o discurso sobre a 
diferença ( e sobre a minha diferença) baseado em uma prática da 
diferença que trabalha os limites e as fronteiras. (LAPLANTINE, 
1989, p. 197).  
 

DaMatta (1987, p. 145) testifica que a interpretação antropológica se origina 

do interesse em conhecer outros modos de vida e que dá base teórica para  “ 

produzir interpretações das diferenças enquanto elas formam sistemas integrados”. 

De acordo com Godoy : 
a etnografia consiste na familiarização do pesquisador com a cultura 
estudada por meio da observação e de uma longa interação social 
com o grupo. A pesquisa etnográfica possibilita, desta maneira, uma 
interpretação da cultura e  um grupo a partir da investigação de 
como seu sistema de significados culturais estão organizados e de 
como influencia o comportamento grupal.  

                                                                           Godoy (1995, p.58 ) 
 

Sobre a produção de um trabalho etnográfico, Rada e Velasco : 
destacam as atividades de descrever, traduzir, explicar  e interpretar 
como constitutivas do processo de elaboração de dados de natureza 
heterogênea e permanentemente incompleta em um texto 
etnográfico, inteligível e homogêneo. Na administração, ao contrário 
do que ocorre nas ciências empírico-formais, são inevitáveis as 
interferências sociais e dos sentimentos pessoais do pesquisador. 
Rada e Velasco (1997, p. 41). 

 
A pesquisa etnográfica deve está aliada a um compromisso teórico-

metodológico no qual a realidade vivida seja captada considerando  a importância do 

dado empírico pois de acordo com Cardoso: 
a coleta do material não é apenas um momento de acumulação de 
informações, mas se combina com a reformulação de hipóteses, com 
a descoberta de pistas novas que são elaboradas em novas 
entrevistas. Nestas investigações, o pesquisador é o mediador entre a 
análise e a produção da informação, não apenas como transmissor, 
porque não são fases sucessivas, mas como elo necessário. 
(CARDOSO, 1986, p. 101).  
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Para Woortmann, a pesquisa: 
se constitui e continua se (re)construindo pelo diálogo constante entre 
teoria e etnografia. Por  meio da etnografia do particular a 
Antropologia tem sido capaz de dialogar consigo mesma, com  as 
próprias teorias que ela engendrou tanto quanto com  teorias geradas 
em outras disciplinas, transformando-se sem deixar de ser 
Antropologia. Woortmann(1998, p. 78). 
 
 

A observação participante  é uma técnica  de investigação qualitativa que  

possibilita o investigador, através do convívio com o outro, compreender as redes de 

significados de um grupo  e o modo pelo qual os indivíduos  se identificam e se 

diferenciam enquanto seres culturais. Nos estudos antropológicos, o emprego da 

técnica citada acima considera dois momentos metodológicos diferentes. O primeiro 

momento, compreender o outro por meio da visão monofocal do  pesquisador, os 

personagens são afônicos, não tem voz, em outras palavras, o texto antropológico  é 

escrito só e apenas pelo pesquisador. Por isso, é necessário objetividade para 

captar os dados pois eles são independentes dos personagens sociais e falam por si  

próprios. A leitura multifocal faz parte do segundo momento, um encontro de 

subjetividades, uma relação de intersubjetividade  do pesquisador  com os 

personagens sociais e  vice versa pois a observação participante, nesse momento, 

passa a ser entendida como um participação observante. É nesse sentido que o 

texto antropológico, ao se propor um relativismo cultural, aponta pra a superação de 

valores  etnocêntricos, pois: 
a relação intersubjetiva não  é o encontro de indivíduos autônomos e 
auto-suficientes. É uma comunicação simbólica que se supõe e repõe 
processos básicos responsáveis pela criação de significados e de 
grupos.É neste encontro entre pessoas que se estranham e que fazem 
um movimento de aproximação que se pode desvendar sentidos 
ocultos e explicar relações desconhecidas. (CARDOSO, 1986, p. 103). 

 
É através do outro, do estranhamento, que o pesquisador pode compreender 

melhor as categorias culturais, significados e símbolos do grupo. Para fortalecer tal 

teoria, DaMatta (1987) diz que a prática de transforma o que se pode ser chamado 

de exótico em familiar e vice-versa é uma dupla tarefa que  faz com que o 

pesquisador levante constantes questionamentos no que diz respeito  às suas 

próprias concepções pessoais a fim de compreender uma sociedade que não lhe 

pertence. Dessa forma, “ o exótico nunca pode  passar a ser familiar; e o familiar 

nunca deixa de ser exótico. “ ( DAMATTA, 1987, p. 158). 
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O antropólogo busca uma interpretação para  o complexo mundo social ao  

desvelar o mundo social do outro, ao percebê-lo em sua lógica própria, ao distinguir  

determinadas nuanças culturais pelo qual se depara, descrendo com exatidão a 

lógica, a dinamicidade e as circunstâncias da vida social do outro. 

Logo, o estudo da cultura exige uma postura investigativa-participante, longa 

e criteriosa, para que se possa aprender e  interpretar a realidade-empresa. Nesse 

sentido, o analista deve estar sempre atento para: 
- considerar ; 
- encontrar o sentido do objeto-empresa... descobrir sua lógica; 
- identificar inter-relações e contradições; 
- esclarecer e comparar comportamentos no trabalho; 
- assumir que, durante o processo de investigação, poderá haver um 
processo espontâneo de mudança; 
- encontrar indicativos ou padrões de evolução histórico-cultural; 
-discutir com os membros sobre a singularidade daquilo que eles 
consideram normal .   Alves (1997, p.42).     

 

Em relação às realidades sociais, as organizações são construídas de forma 

compartilhada.  Morgan salienta que : 
a estrutura organizacional, regras políticas, objetivos, missões, 
descrições de cargos e procedimentos operacionais padronizados 
desempenham uma função interpretativa... atuam como pontos 
primários de referência para o modo pelo qual as pessoas pensam e 
dão sentido aos contextos nos quais trabalham. Morgan (1996, p.36). 
 

Então, embasada nas fundamentações acima , é que a autora arrisca  inserir-

se no contexto do TRF, aproveitando a vivência desses quase 19 anos, enquanto 

servidora, emprestando o olhar de quem viu e ouviu muito dessa história acontecer, 

passando a considerar algumas contribuições a esse capítulo, onde existe a 

pretensão de trazer recortes desse ambiente organizacional, a fim de se entender ou 

se explicar a cultura, ou ainda se aplicar os modelos propostos pelos autores citados 

no capítulo anterior. 

No decorrer da investigação serão citadas as falas dos servidores 

entrevistados acerca de suas percepções sobre os temas: cultura, crenças, ritos e 

valores organizacionais, no período de 03 a 17 de março de 2008, por meio da 

ferramenta de entrevista estruturadas e direcionadas (apêndice D). Também outras  

fontes foram utilizadas: entrevistas espontâneas, já citadas na metodologia, e ainda 

um questionário escrito e  encaminhado por e-mail  aos servidores da DG em 31 de 

julho de 2007, durando  o processo de aplicação do mesmo, em média, 30 dias 
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(apêndices E e F, correspondendo a relação do e-mail e do formulário do 

questionário), cuja tabulação e análise serão objeto do V capítulo. Contudo, julga-se 

pertinente trazer sempre que possível alguns comentários escritos pelos próprios 

servidores, de forma não identificada, para melhor instruir  e enriquecer essa 

temática.  

Como se sabe, os servidores que participaram das entrevistas e 

questionários, são servidores do quadro de carreira, lotados na Diretoria Geral do 

TRF, contemplados nos mais diversos níveis de cargos e ou hierarquia, na 

distribuição  organizacional. 

  

As Contribuições dos Modelos de Schein e Alves 
 
No capítulo III, mais especificamente na fundamentação teórica, no que tange 

a cultura organizacional, vide páginas 75-79, quando cita Alves e Schein,  nas suas 

contribuições sobre o tema citado, a autora  aborda a matéria , a fim de se fazer 

remeter para melhor compreensão. Visto que tais autores vão servir de referência na 

elaboração desse constructo. 

Já que o pensamento de Schein e Alves converge para um entendimento 

muito próximos quando abordam as maneiras pelas quais passam o processo de 

identificação da cultura organizacional, e contemplam basicamente os mesmos 

elementos constitutivos da cultura, tais como os artefatos visíveis, valores, 

pressupostos básicos, sistemas variados de difusão das crenças, ritos, mitos, 

histórias e etc., os quais refletem não só os processos de endoculturação como 

também a própria cultura da instituição  em suas várias situações ao longo de sua 

história. 

Passando  então a se apropriar desse arsenal de informações no sentido de 

montar essas impressões, e salientar que a intenção não é criticar o sistema, tendo 

em vista que o propósito é tão somente descrevê-lo, como base para a 

compreensão das influências da cultura dominante, a partir de sua origem. Uma vez 

que se acredita “que uma organização é nada mais do que a representação e 

cristalização de sua cultura”. Pereira (1998, p. 22). 
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Dos Artefatos Visíveis: 
 

Nome da empresa: Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

 
Arquitetura-  Um edifício alto e moderno, revestido de granito e mármore 

travertino, com16 andares, heliponto, funcionando de segunda a sexta das 09h às 

18h, contrastando com a arquitetura do bairro do Recife Antigo onde se localiza 

entre a Prefeitura e a CEF-Caixa Econômica Federal, às margens do  Capibaribe, rio 

que corta a  cidade, conforme mapa de localização no apêndice B. 

Nesse prédio funcionam os gabinetes da Presidência, Vice-Presidência e dos 

Desembargadores Federais, a área judiciária (cartorária) e os salões do pleno e das 

turmas e mais recentemente a Diretoria Geral onde será o foco do nosso  estudo. 

Contudo, nem todos os servidores se vestem de maneira tão formal, pois muitos se 

encontram nos cartórios ou na secretaria da DG-executando trabalhos operacionais, 

administrativos  ou burocráticos. 

O ponto alto dessa tradição é o Salão Nobre do Pleno,  no 1° andar, lugar em 

que os desembargadores vestem a roupa da Magistratura (togas) para as sessões 

de julgamento, onde advogados, procuradores e demais operadores do direito 

trafegam com muita familiaridade, com todo o rigor que lhes são típicos, onde  se 

consegue identificar um rito de sua cultura. Tal recinto demonstra  um forte traço 

cultural da instituição, para melhor visualização observe-se  foto relativa ao apêndice 

C. 

Trazendo o pensamento da servidora abaixo, contribuindo com suas 

impressões: 

 

Conseguimos visualizar alguns ritos próprios do TRF, através das sessões de 

julgamento, quer no âmbito judicial ou no administrativo. 

                                                                                      Mariângela Luz11 
                                                                          Assistente na Diretoria Geral 
 

Vestuário- O público que visita a sede do TRF é composto por advogados, 

procuradores, desembargadores e juízes, onde logo se percebem a predominância 

de ternos escuros e formais, nos homens, e nas mulheres os terninhos clássicos, 

                                                 
11 Entrevista concedida em pela servidora identificada acima, em 05/03/2008, conforme apêndice D. 



106 

  

próprios da profissão. Pois o público que ali transita, diariamente, se mistura aos 

servidores, numa típica cena do dia-a-dia, em busca de informações processuais ou 

por ocasião do recebimento de RPV, observa-se o fluxo de pessoas  mais simples. 

À época da fundação, no TRF, discutiu-se entre os servidores como as 

mulheres deveriam se vestir no ambiente de trabalho, falou-se muito que não seriam 

permitidos o uso de calças compridas, bermudas, saias curtas, alças e decotes 

generosos, mas – na prática- não foi efetivamente mantido. Ainda hoje, entretanto, 

não se permite a entrada de homens de regatas, bermudas e assemelhados. Outros 

setores, mais distante do edifício - sede, a exemplo dos anexos e alguns 

componentes da sede, aderem à maneira mais informal, mais leve para o nosso 

clima, abrindo mão do paletó e da gravata.  Fundamentada na Instrução  Normativa 

Nº 54, constante do  anexo II, que mesmo não sendo muito clara e objetiva deixa 

evidente alguns limites. 

Diante desse cenário tradicional, o jurisdicionado (o usuário da justiça), 

coloca-se numa situação de temeridade, pois o ambiente contribui para que o 

cidadão comum sinta-se intimidado diante da grandiosidade e suntuosidade daquele 

ambiente. Fazendo-os esquecer, muitas vezes, que àquela também é sua casa, em 

se tratando do bem público. 

 

As guaritas - São vigiadas e controladas por vigilantes terceirizados que 

monitoram o estacionamento e o pátio externo, da sede e dos anexos objetivando 

não só a segurança física, como a segurança patrimonial do TRF. Tais profissionais 

usam fardamento da empresa contratada , num sistema de vigilância armada por 24 

horas. 

 

Portarias -  O edifício - sede e os três anexos que compõem o complexo do 

TRF, apesar de todos terem uma portaria-recepção, apresentam níveis de 

cobranças diferentes. 

A recepção central (edifício–sede) é composta por duas guardetes 

terceirizadas que se esforçam por prestar um bom serviço, contudo, não são 

capacitadas regularmente, nem pela empresa contratada, nem pelo TRF. Além das 

guardetes, dois agentes de segurança (do quadro ou requisitados) ajudam  no 

trabalho de identificação e acesso ao interior do prédio, bem como a segurança 



107 

  

física dos que aqui labutam, coibindo, inclusive  o aceso ao prédio de  armas de 

qualquer natureza. 

 Ainda na recepção, existe um servidor de carreira orientado para prestar um 

melhor atendimento, mais personalizado, voltado aos usuários que não sabem a que 

setor ou a quem dirigir-se ou aos que desejam informações processuais. Tal serviço 

foi criado nessa última gestão, no biênio 2005-2007, pois muitos usuários se sentem 

perdidos quando ali, confundindo o TRF com a Prefeitura, TRT ou ainda com a 

Receita Federal, nossos vizinhos. 

Confirmando a idéia de que um bom atendimento prestado ao jurisdicionado é 

um valor institucionalizado, a entrevista  abaixo reforça tal idéia: 

 

Outro valor é o que chamaria de ‘’espírito  público”, ao menos no trato com os 

jurisdicionados, que me parece estar por trás das boas notas  nas avaliações de 

satisfação no atendimento ao público.  

                                             Luiz Albuquerque12 
                                                     Coordenador da Escola de Magistratura- ESMAFE 

  

Área de Circulação (espaço comum) - Na própria recepção, foi criado um 

hall com extenso banco de pedra, que circunda grande parte do ambiente, 

favorecendo que visitantes, servidores, e outros sentem e conversem, enquanto 

esperam. Além de funcionar como um espaço para exposição de artes, mostras, 

noite de autógrafos, vendas de artesanatos de época e etc. Anteriormente a área 

continha um grande espelho d´água, com carpas insaciáveis.  Que apesar da beleza 

que proporcionava, o custo benefício não compensava, tendo em vista o trabalho 

diário com a manutenção e outras implicações. Sem contar nos inconvenientes 

acidentes que aconteciam freqüentemente, em especial aos visitantes do recinto que 

ali trafegavam diariamente, servindo muitas vezes de constrangimento tendo em 

vista as quedas no espelho d´água. Por pura desatenção ou distração. 

 

No 1° andar, contíguo ao Salão do Pleno, tem o foyer – espaço utilizado para 

promoção de coquetéis, recepção de eventos, não só os tradicionais como posse e 

homenagens, mas somem-se a esses no dia a dia os congressos, seminários, 

palestras, solenidades e outros similares. Bem como a programação e 
                                                 
12 Entrevista concedida pelo servidor identificado acima, em 14/03/2008, conforme apêndice D. 
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comemorações, que fazem parte do calendário anual de eventos promovidos pelo 

TRF. 

Lá, observa-se uma espécie de galeria, contendo fotos dos Exmºs Srs. 

Desembargadores que compõem essa casa de justiça. 

 

O salão do pleno é um espaço para 400 lugares sentados. Onde acontecem 

semanalmente os rituais da sessão de julgamentos, solenidades de posse e as 

decisões mais significativas tomadas pelo colegiado. Lá, o TRF, efetivamente, 

cumpre a missão de levar a justiça a todos, através da sentença dos 

desembargadores e dos ritos da magistratura. Apoiando a missão institucional do 

TRF, reforçando nesse sentido o pensamento da servidora, que  diz : 

 

Se há uma valor a ser revigorado e ativado por todos que trabalham na Justiça, 

neste país, é o de prestar assistência jurisdicional com “celeridade”. Isto vale para a 

prestação jurisdicional e para os trâmites burocráticos. 

                                                                                    Creuza  Aragão13 
                                  Chefe de Gab. Desembargadora Federal Margarida Cantarelli 

 

 

 Comunicação visual - Deficiente, mal sinalizada em todos os aspectos. 

Quem chega ao TRF, sente-se perdido, não sabendo para onde ir. O acesso a 

qualquer lugar depende de se consultar quem passe ou esteja na ocasião. 

Diferentemente de outros órgãos, o TRF não possui um mapa informativo que 

possa orientar os visitantes. 

Tanto no edifício sede, como nos anexos, não se tem uma boa comunicação 

visual. Faltam placas de sinalização suficientes e adequadas. 

À entrada do TRF, edifício sede, não se tem informações visuais, quanto aos 

andares e ao que funciona nos mesmos. 

Alguma informação é disponibilizada nos elevadores. Que além da letra muito 

pequena, mal dá para consultar, dependendo do andar que se vai e ainda  a maioria 

das informações encontram-se desatualizadas, tendo em vista a velocidade com que 

os setores se mudam  fisicamente no prédio. Não existem setas indicativas de 

                                                 
13 Entrevista concedida pela servidora identificada acima, em 11/03/2008, conforme apêndice D. 
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toaletes e demais informações úteis, como banco, biblioteca, restaurante e outras 

áreas comuns. 

 

Restaurante - O TRF possui, no edifício sede, em seu 16° andar, com uma 

vista linda para o mar, dois restaurantes. Um para os servidores e outro só para os 

desembargadores. O primeiro é aberto ao público. 
 

Elevadores - A exemplo dos restaurantes, também existem  elevadores 

próprios para autoridades, o que se justifica, tendo em vista encontrarem-se dentro 

da garagem  privativa dos desembargadores. Quando as autoridades descem ou 

sobem, já tomam o elevador privativo. E se os respectivos  elevadores apresentam 

qualquer defeito, isola-se um dos elevadores disponíveis ao público e servidores, 

ficando então  com a nomenclatura  PREFERENCIALMENTE   e não PRIVATIVO,  

como forma de atenuar a antipatia causada pela situação, que chega a ser 

constrangedora em alguns casos. Como em ocasiões em que pessoas menos 

atentas, não se dão conta e tentam usar o elevador, sendo gentilmente impedidas 

pelo ascensorista. 
 

Estacionamento - À medida que o Tribunal foi crescendo os problemas de 

estacionamento foram aparecendo ou pelo menos, ficando mais evidentes, pois 

sempre  houve vagas reservadas aos gabinetes e lá  eram distribuídas ao seu 

dispor. Enquanto que para os demais setores da administração dispunham para os 

diretores e a ocupação, para os servidores em geral, era basicamente por ordem de 

chegada, o que continua ocorrendo atualmente. 
Acontece que o estacionamento ficou pequeno, ganhou um anexo contíguo 

ao edifício sede ou ainda, na Escola de Magistratura, prédio mais distante, o que 

gera insatisfação até hoje por parte dos servidores que não se conformam com o 

tratamento diferenciado entre servidores de gabinete em detrimento  dos servidores 

da administração. Sugerindo por diversas vezes o critério da ordem de chegada para 

todos, excetuando-se diretores. O que nunca foi aceito pela cúpula. Problema 

identificado por duas vezes na pesquisa de clima e não tratado como convém.  

Tal tópico, foi bastante citado nos questionários aplicados entre os servidores, 

e transcrito na íntegra. A contribuição desses servidores com seus comentários ao 

responderem a pesquisa, sem identificação, bem reflete o sentimento geral, ao 
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responder a pergunta de nº 15 do questionário,  tais comentários constam do 

apêndice G. 

 

15-  Enquanto servidor da DG e SA, alguma vez já se sentiu preterido ou 
discriminado em relação a servidores lotados em Gabinetes? Abaixo, caso 
tenha ocorrido poderia citar uma situação específica?14 

 
15- Sim. Quando se trata de vagas do estacionamento, por que  quem é de 

gabinete, mesmo que não venha ao trabalho sua vaga fica reservada?15 
 

15- Basta-se observar como são preenchidas as vagas do estacionamento do 
TRF.16 

 

15- Desde a localização do estacionamento, os feriados e recessos, a 
distribuição de gratificações, até o maquinário utilizado17. 

 

15- Vagas reservadas no estacionamento e horários diferenciados, por 

exemplo.18 

15- Percebo diversas distinções, em diversos aspectos (regime de horário de 
trabalho, privilégio em área de estacionamento, etc.). A clara sensação é de que os 
gabinetes são organismos independentes da grande estrutura do TRF, não sujeitos 
às regras gerais da Instituição19. 

 

15- O servidor lotado em gabinete, está sob a tutela unicamente  do 
Desembargador, enquanto o servidor lotado na Administração tem várias 
subordinações. O servidor de gabinete tem privilégios como vaga no  
estacionamento interno e muitas vezes faz questão da diferenciação entre os 
servidores da área meio.20 

 

15- Todas as vezes que preciso estacionar o carro no estacionamento do 
prédio principal me sinto ofendida por saber que até os estagiários de Gabinetes têm 
vagas garantidas, independente do horário que cheguem para o trabalho.21 

 

15- Com relação ao Estacionamento para os servidores do TRF: 
Não entendo o porquê do tratamento ser desigual para que os servidores 

estacionem seu carro. Acho que há muitos privilégios para o pessoal de Gabinete. 

                                                 
14 Pergunta do questionário aplicado entre os servidores em agosto/2007, enviado via e-mail conforme 
apêndice F 
15 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
16 Idem 
17 Idem 
18 idem 
19 Idem 
20  Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
21 Idem 
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Entendo diretores, assessores, tenham um horário mais extensivo e diferenciado. No 
entanto com relação aos demais, não vejo porque eles têm tanto privilégio. Quando 
chegamos mais cedo no TRF, não podemos colocar o carro num lugar melhor, 
porque a vaga é do funcionário do gabinete, que muitas vezes chega atrasado ou 
está de licença ou férias. Que privilégio é este? O comentário em geral é deste tipo e 
nunca houve a menor preocupação para esse tipo de organização.22 

 

15- Os plantões, nas ocasiões de feriados e recesso, os gabinetes sempre 
decidem diferente da administrativa. A questão das vagas de Estacionamento, não 
seria justo o critério da ordem de chegada?23 

 
Cartazes/ Quadros de aviso/ Nível de ruídos/ Jornal interno -   Apesar do 

TRF apresentar um sistema de comunicação deficiente, algumas medidas estão 

sendo implementadas como  observa-se na utilização de cartazes em lugares de 

muito acesso, com o caráter informativo dos eventos comemorativos desta casa  e 

outras informações de interesse geral. Os quadros de avisos também são comuns, 

como divulgação de Edital de Licitação e outras providências administrativas. Mas o 

grande salto de qualidade dado pelo TRF em abril de 2004 foi a criação de um 

informativo diário, chamado TRF Hoje, o qual é afixado nas principais vias de acesso 

do edifício sede e anexos. A título ilustrativo, consta um exemplar como anexo III, 

substituindo um outro jornal informativo, de freqüência meio indefinida, que mais 

atrapalhava que informava,  pois, a notícia era velha e muitas vezes  provinha de 

fonte pouco confiável. 
“O TRF Hoje” , informativo diário,  é  um canal muito elogiado por todos, 

servindo inclusive como forma de se diminuir ruídos, tão próprios de qualquer 

organização. O mesmo é um bom aliado dos setores, na divulgação de eventos, 

cursos, notícias gerais do interesse do servidor de todos os níveis hierárquicos e 

atualmente o TRF conta  com o reforço do descanso de tela na intranet , como uma 

forma de comunicação rápida  e  eficaz. 

Uma das questões constante do questionário aplicado foi seguido das 

respostas correspondentes: 

 

21- Falando da Comunicação Intersetorial no TRF, como você a avalia?24 
 

                                                 
22 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
23 Idem 
24 Pergunta do questionário aplicado entre os servidores em agosto/2007, enviado via e-mail conforme apêndice   
F 
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21 - A comunicação é deficiente entre as unidades até da mesma área, como no 
caso da administrativa25. 
 
35 - O maior problema da Administração deste TRF, assim como ocorre em quase 
todas as Instituições, é a comunicação. As informações não fluem dentro de uma 
lógica estrutural, mas sim, muitas vezes, em turbilhão.26 
 

Gabinetes- O TRF hoje é composto por 15 desembargadores que trabalham 

de forma autônoma em seus gabinetes,  considerados por muitos  como  

verdadeiros feudos. Os gabinetes apresentam, em geral, ambientes formais, os 

servidores trabalham em sua maioria com metas, pois o grande volume de 

processos  requer uma cobrança e ritmo acelerado. Existe uma certa pressão por 

produção.O servidor, preferencialmente tem curso de direito e  demonstram  

aparência sisuda. Não se sabe se a adquire lá ou incorpora a cultura do setor. Existe 

um culto ao individualismo. Ambiente de alta competitividade. Os gabinetes 

funcionam como ilhas, tendo sua própria forma de trabalhar. Uma dinâmica que lhes 

dá identidade própria. Conforme comentário abaixo colhido no questionário aplicado: 

 
“O tratamento desigual tacitamente existente entre servidores da área fim X 

meio e também da administrativa/judiciária e gabinetes, provoca desestímulo e uma 
constante corrida para preenchimento das vagas situadas em gabinetes. Fazendo 
com que os demais servidores tão necessários quanto os de gabinete, sintam-se 
prejudicados.”27 

 

De acordo com uma servidora  que pediu anonimato, e que colaborou com 

uma entrevista espontânea e em 15 anos trabalhou em três diferentes gabinetes. 

Informou que neles existe uma espécie de jogo do poder, provocado pela falta de 

critérios, em especial, na distribuição das funções, fazendo com que o clima seja 

tenso, aumentando ¨o medo¨ não revelado e não verbalizado pelos que ali 

trabalham, pois o que se vê é um ambiente  de pouca abertura a questionamentos, 

ao novo. Confirmando o jargão meio que maldoso do ¨manda quem pode, obedece 

quem tem juízo¨. 

Além do que, na ambiência  dos gabinetes, era comum a figura de um poder 

paralelo ao dos desembargadores, personificados na presença das “esposas”, que 

na maioria das vezes representava uma ameaça. Tendo em vista as várias situações 

                                                 
25 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em outubro/2007, conforme apêndice G 
26 Idem 
27 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G  
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vividas e narradas por servidores, em entrevistas espontâneas que não querem se 

identificar, em virtude de terem sido vítimas de arbitrariedades diversas, provocadas 

pelo uso desse “poder’’.  Sendo a causa de  grande sofrimento para muitos 

servidores, que foram punidos com a perda da função; a desmoralização - de ficar o 

dito pelo não dito e vice-versa; a instauração de um PA- Processo Administrativo e 

as conseqüências como desmotivação e depressão, e “vir ao trabalho como se 

estivesse vindo cumprir uma pena” , foram essas as palavras utilizadas por uma 

servidora em entrevista, com 18 anos de serviços prestados ao TRF, que teve de 

fazer sua defesa por escrito, por ter  sido acusada , sem tê-lo feito, de chamar uma 

dessas esposas de desembargadores, de mentirosa. Na ocasião tinha se negado a 

facilitar um procedimento administrativo para ela, porque estava fora do prazo  e a 

medida  valia para todos indiscriminadamente.  

O exemplo acima, se repetiu nas mais diversas situações com muitos outros 

atores, quer na forma de assédio moral, injúria ou difamação, não importa. O fato é 

que a casa da justiça não consegue, em muitos casos, fazer justiça entre os seus.   

No Espaço aberto, ao término do questionário, foi disponibilizado para o 

servidor se posicionar, caso quisesse : 

“Um fator muito bom que contribuiu muito na instituição foi a “extinção” do 
nepotismo. Fui muito perseguida por parentes de desembargadores. Até mesmo 
pelo simples fato de ter aberto o livro de ponto por ordem alfabética. Motivo pelo qual 
fui mandada embora do gabinete, pois a irmã do desembargador, quando chegou de 
uma cirurgia plástica, não gostou porque achava que seu nome deveria ser o 
primeiro, pois era assessora do juiz. Discriminação no gabinete de uma das Turmas  
por um irmão de outro desembargador, por ter sido encaminhada por outro 
desembargador desafeto do mesmo. Passei 100 dias à disposição no pessoal 
aguardando lotação,  pois tinha sido mandada embora do gabinete pelo fato de ter 
aberto o livro de ponto por ordem alfabética. Cheguei a ponto de falar com a esposa 
de um desembargador para que interviesse a meu favor, pois não suportava mais a 
situação. Foi ai que fui encaminhada para a tal Turma , pelo presidente da mesma, e 
permaneci lá 9 anos não sendo contemplada com nenhuma gratificação que surgiu 
(duas) por questões políticas.”28 
 

Contudo, isso faz parte de um passado, o TRF de hoje está muito melhor, o 

que se vê é uma maior neutralidade, uma quê de profissionalismo,  pois o que se 

via, segundo essa mesma servidora, era como se o tribunal fosse uma extensão da 

casa dos desembargadores, como se não fosse da união, o que novamente remete 

ao tão conhecido patrimonialismo . 

                                                 
28 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
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 Sala de Reuniões - Há  pouco tempo, o TRF não dispunha de nenhuma sala 

de reuniões, o que provocava grande surpresa a todos, principalmente aos que nos 

visitavam. Mas por volta do ano de 2004 apareceram as primeiras iniciativas em 

fazer com que alguns segmentos da administração se reunissem, foi uma conquista, 

uma nova mentalidade nascia e hoje se observa a prática de reuniões difundida, em 

especial na Diretoria Geral e Secretaria Administrativa como forma de discussão 

alternativa de se buscar soluções, apresentar programas e até de pequenas  

comemorações de aniversário ou coisa parecida. 
 

Tipo de mobiliário - Os móveis são modernos, de boa qualidade. Percebe-se 

um certo requinte, um cuidado esmerado que contou com a ajuda de arquitetos, 

contudo não se preocuparam com a ergometria, para a saúde das pessoas, observa-

se que de uma forma geral são inadequados à boa postura dos servidores. 
 
Telefone/ Fax/Celular - Faz parte do aparato tecnológico. O acervo do TRF 

em geral é avançado tecnologicamente. Os ramais são interligados de forma direta. 

Não existe muita restrição quanto ao uso desse artefato. Desembargadores e 

Diretores gozam do benefício do uso do celular pagos pela instituição, tendo em 

vista  a natureza de seus cargos, que se  precisam  contactar dia e noite, feriados e 

fins de semana, a fim de resolver pendências  próprias da administração. 
 

Equipamentos Tecnológicos em Geral - O TRF é  muito bem servido de 

equipamentos tecnológicos. Possui um parque de computação sofisticado. Onde o 

mesmo é constantemente renovado. Apesar de muitas vezes subutilizado. Porém, é 

importante salientar que existe um sistema de prioridades, e não seria de se admirar 

que o que sobra dos gabinetes são utilizados pela administração, seguindo mais ou 

menos uma certa hierarquia. 

O comentário abaixo foi colhido do questionário: 

 

“O tratamento desigual também se refere à tecnologia de informação, onde os 
computadores da área fim sempre estão “na ponta da tecnologia”.29 

 

                                                 
29 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
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Biblioteca -  O Tribunal possui uma das mais bem servidas bibliotecas do 

Estado de Pernambuco. A mesma é  aberta ao público, e  disponibiliza 7 pontos de  

internet,  com literatura atualizada na área jurídica. Bem organizada e funcional. 

Conta com o atendimento de servidores e estagiários da área de biblioteconomia, 

facilitando assim o acesso à pesquisa para todos. Conta com um acervo de 8385 

livros, além de títulos de periódicos e fitas. 

 

Capela- No espaço ao lado da biblioteca, um recanto simples e 

aconchegante, convida à meditação numa linha ecumênica, está localizada a 

capela. No corre-corre de todo mundo, não é o ambiente mais procurado da corte, 

com  certeza. Mas, é um refúgio de valor inestimável para alguns, mais voltados ao 

seu deus. 
 

Foyer/Hall - A corte abre espaço para pequenos encontros, celebrações e 

homenagens promovendo essas ocasiões menos formais. Freqüentemente são 

utilizadas em eventos, como exposições diversas, noite de autógrafos, coquetéis 

rápidos e outras demonstrações de socialização. 
 

Pleno/Turmas - São os recintos nobres da Corte. Onde os magistrados se 

reúnem em colegiado, no pleno, semanalmente a fim de fazer cumprir a missão 

precípua do TRF. As turmas são miniaturas do Salão do Pleno, e objetiva também 

agilizar a tramitação processual. 
 

Ambiente Empresarial - O TRF tem se preocupado em ter um bom 

relacionamento com a sociedade em geral. Em especial com o seu público mais 

direto, o jurisdicionado, a razão de ser de sua existência. Mas também há outros 

segmentos importantes a serem salientados, como os fornecedores do TRF, 

enquanto parceiro nessa cadeia burocrática. O mercado local supre as necessidades 

do tribunal onde se observa  aqui um bom nicho comercial, gozando assim o TRF de 

um bom conceito, enquanto cliente. Além de boas parcerias com a Caixa Econômica 

Federal, Banco do Brasil e mais recentemente, cumprindo sua responsabilidade 

social. O TRF desenvolve um programa de integração do aluno-escola-instituição, 
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onde o TRF tem 75 estagiários de nível médio e 214 de nível superior, promovendo 

assim uma oportunidade de inserção social também.  

O Tribunal tem se empenhado em uma boa causa, na  vizinhança, existe a 

comunidade do Pilar, com suas fragilidades, desníveis culturais e sociais, onde o 

Tribunal tem estado presente sempre que possível em conjunto com a Escola Nossa 

Senhora do Pilar, promovendo diversas campanhas, como Dia das Crianças, Dia 

das Mães, Natal . 
Há ainda a preocupação com o meio-ambiente, fortalecendo e  disseminando 

políticas  de reaproveitamento e reciclagem, com práticas ainda muito tímidas nessa 

área. 

O ambiente operacional do TRF é complexo, uma vez que não se tem um 

sistema de informatização para quase nada, os servidores tentam dar uma certa  

racionalidade aos fluxos, mas são muitos frágeis os mecanismos e freqüentemente 

as práticas precisam ser revistas e sistematizadas, de forma a melhor se atingir os 

objetivos perseguidos. O descontinuísmo, muito comum na administração, é um 

reflexo desse caos, que se faz anunciar em algumas áreas administrativas. 

 

O TRF tem uma relação de cordialidade entre os grupos de pressão como 

sindicatos, SINTRAJUFE - no caso dos servidores públicos; com a imprensa  numa 

relação de  respeito. O tribunal tem uma assessoria de imprensa, compromissada 

com tais questões, sempre de forma profissional facilitando o acesso às 

informações. Desembargadores e diretores são vistos nos meios de comunicação, 

quando convidados, fornecendo informações de interesse para a sociedade. A 

exemplo dos RPV – Requisitórios de Pequeno Valor, que foi um divisor de águas na 

história da justiça, onde os  menos favorecidos por ela, tiveram minimizados os seus 

sofrimentos, e seus anseios foram efetivamente atendidos. Viu-se mais de perto uma  

¨justiça de resultados¨, de resultados  rápidos e práticos. Foi uma quebra de 

paradigmas, que muito contribuiu para  a  imagem da justiça no País. 

Ao se analisar os artefatos de acordo com Schein, esses se constituem como 

o nível mais superficial da cultura, pois basicamente são formados por  elementos 

tangíveis. Não obstante não fazem parte dos artefatos visíveis os depoimentos, 

tendo em vista pertencerem a uma dimensão abstrata, acrescentados ao texto como 

forma ilustrativa do contexto em que se encontram inseridos. 
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Sistemas de Símbolos - Ritos, Crenças e Valores. 
 

“O rito se configura como uma categoria analítica privilegiada para 
desvendar a cultura das organizações. O rito consiste em um 
conjunto planejado de atividades, relativamente elaborado, 
combinando várias formas de expressão cultural, a qual  tem 
conseqüências práticas expressivas.” Fleury et al(1996, p. 19).  
 

Abaixo um pouco da percepção da servidora acerca desse assunto:  

“A simbologia e os ritos são extremamente valorizados na cultura 

organizacional do Poder Judiciário e, por conseqüência, no TRF se , de um lado , a 

manutenção das tradições é um fator positivo, por outro, o excesso de culto “às 

pompas” e aos ritos pode contribuir para distanciar o tribunal da sociedade e tirar 

das pessoas que nele trabalham o foco de sua missão, que deveria ser “prestar 

assistência jurisdicional com a celeridade que a população espera”.30 

                                                                                    Creuza  Aragão 
              Chefe de Gabinete Drª Margarida Cantarelli 

Reforçando a idéia acima: 
As crenças e os valores da sociedade se reproduzem  no poder judiciário 
por meio da simbologia presente em seus ritos,  que elitiza seus 
integrantes, como a disposição de lugares nas salas de julgamentos, as 
vestes utilizadas por seus membros, obedecendo a fatores determinados 
por grau de importância, poder e hierarquia. Streck (1998, p.73).  

 
  Pois ainda... 

 
“ Faz parte desses ritos o formalismo , o protocolo e a etiqueta.”31 

                                                                    Inocência Viana 
                    Supervisora do Gabinete do Desembargador Federal Paulo Roberto 

 
As solenidades de posse quando da passagem da presidência ou nomeação 

de juízes e desembargadores obedecem a um ritual solene e de grande 

repercurssão, tanto dentro como fora da Instituição. Nessas ocasiões, existe todo um 

protocolo a ser seguido, alguns setores como cerimonial checa os mínimos detalhes 

para que tudo corra muito bem. A banda da polícia militar se faz presente, o prédio 

do tribunal fica ainda mais limpo e arrumado, vestindo-se de passadeiras vermelhas 

e arranjos florais para receber os ilustres convidados e familiares,  vindos  de todo o 

país. Nesse momento acontece algo interessante, os filhos da casa não se sentem 

convidados, e simplesmente passam de largo como se não lhes dissessem respeito 
                                                 
30 Entrevista concedida pela servidora identificada acima, em 11/03/2008, conforme apêndice D 
31 Entrevista concedida pela servidora identificada acima, em 07/03/2008, conforme apêndice D 



118 

  

àquela cerimônia, onde se celebra uma nova gestão, um novo momento na história  

daquele órgão.  

O mesmo acontece com as solenidades de homenagens aos Magistrados, 

nos recebimentos de medalhas ou títulos significativos ,  

O Tribunal, através da administração, tem contemplado os servidores com 

uma bonita festa de confraternização de final de ano, mas os resultados obtidos não 

conseguem atingir os objetivos esperados. Infelizmente não se vê um espírito real de 

integração, as mesas dos gabinetes são escolhidas com mais atenção e dispostas 

mais distante dos demais servidores, sendo motivo de críticas por parte de muitos, 

acentuando-se ainda mais  as  diferenças. 

O comentário abaixo refere-se a  discriminação: 

 

15- “Temos a discriminação em relação às vagas de estacionamento, assim como a 
separação das mesas na festa de confraternização.”32 

 

Quando das iniciativas de comemoração das atividades cívicas por parte da 

DG poucos apóiam ou participam, em alguns momentos chegando a ser 

constrangedor, uma vez que é feito todo um esforço  para meia dúzia de “heróis da 

resistência“, a despeito de toda uma campanha de divulgação e incentivo por trás . 

Em entrevistas espontâneas com colegas sobre o assunto foi dito  que de 

certa forma é uma espécie de “troco’’, é como se o servidor sentisse que o TRF não 

se preocupa com  ele como ser humano, e nesses momentos é a hora escolhida 

para revidar, numa espécie de vingança, fazendo um jogo  onde só existem 

perdedores. Perde  a Instituição porque deixa o seu servidor ainda mais 

desmotivado, perde o servidor, porque no fundo o que ele queria mesmo  era tão 

somente se sentir parte... vestir a camisa... demonstrar seu orgulho de pertencer... e 

não consegue viver  esse sentimento. 

Segundo o pensamento de Faller : 
 A satisfação depende do grau de participação que as pessoas têm 
nas decisões que as afetam. Os indivíduos desejam participar das 
organizações, e quando criados os canais, a participação vai 
acontecer, e assim terminará ocorrendo o aumento da produtividade 
e o atendimento das metas da organização e, conseqüentemente, a 
satisfação no trabalho. Faller ( 2004, p. 42 ). 
 

                                                 
32 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G        
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O autor abaixo também reforça a idéia de importância do servidor participar, 

quando diz que “Faz-se necessário que os funcionários se sintam parte da 

organização, conheçam-na e conquistem um espaço para mostrar suas idéias, 

sendo incentivados a crescer. E em assim sendo, passando pelo processo de 

endoculturação, participando da cultura organizacional, é que os funcionários 

conseguirão participar ativamente, como parceiros da instituição.’’  

Para que os servidores sintam-se importantes na organização devem ser 

valorizados e ter seu trabalho reconhecido, dentro e fora das paredes do TRF, 

conforme legitima o servidor abaixo: 

 

“Acho importante o reconhecimento dos atores organizacionais e conhecimento das 

percepções que os jurisdicionados possuem da prestação de serviços do TRF-

5ªR.”33 

                                                                                           Luiz Targino 
                   Supervisor na Diretoria Geral 

De acordo com Brum a estratégia deve ser: 
a da valorização em todos os níveis: da empresa, da      direção , do  
elemento humano e do trabalho que desenvolve, de forma que todos 
assimilem a idéia do “somos capazes de vencer. (BRUM, 1995, p. 
38). 
 

Ainda de acordo com o autor acima, 
é  preciso uma aproximação muito grande da direção da empresa 
com os funcionários comuns, desmistificando a figura de “herói” 
assumida pelos diretores, de forma que o “reerguimento” da 
empresa e a “melhoria do clima organizacional” tornem-se desafios 
do grande grupo. (BRUM, 1998, p.38). 

 

Ratificando a idéia de que é fundamental para uma cultura saudável a 

valorização dos seus servidores, tendo em vista constituírem o ativo intangível mais  

importante da organização,  enquanto capital social : 

 

“Um dos valores que o TRF tem de bom é o corpo de servidores quanto a sua 

formação, constitutivo do seu capital social.”34 

                                                                Inocência  Viana 
                    Supervisora do Gabinete do desembargador Federal Paulo Roberto 

                                                 
33 Entrevista concedida pelo servidor identificado acima, em 10/03/2008, conforme apêndice D. 
34 Entrevista concedida pela servidora identificada acima, em 07/03/2008, conforme apêndice D 
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É importante reforçar que o grau de participação, de uma forma geral na 

organização , é fundamental, uma vez que  : 
o comprometimento do servidor está totalmente vinculado ao seu 
grau de participação nos processos da organização, havendo um 
círculo vicioso característico do serviço público: a organização limita 
e não estimula o indivíduo que,  porque não pode e não é solicitado 
a participar, cada vez mais se aliena do processo organizacional.  
Deming (1997, p. 38). 
 

Pois, segundo Deming : 
estamos destruindo nossa gente, sugando da pessoa a motivação 
intrínseca inata – sua auto-estima, e dignidade-, colocando em seu 
lugar  medo, insegurança, autodefesa e motivação extrínseca- 
salário, benefícios, condições físicas do trabalho, principalmente. 
(DEMING, 1997, p. 59). 

 
O comentário abaixo foi colhido no questionário:  

 
37- “O TRF é uma instituição ingrata. Ela não respeita as pessoas (seus 
colaboradores). Se eles têm bons salários e benefícios é a lei ou as iniciativas 
sindicais que lhes conquista esse direito. Mas, o respeito, a dignidade, o orgulho de 
pertencer é inerente ao servidor e ao que a Instituição como sistema, faz com ele. 
Isso não se conquista por decreto, portaria, resolução. É preciso transformar a 
cultura... Humanizar... Tratar pessoas como gente. Exemplo: uma política de 
relotação de pessoal”.  35 
 

Trazendo à baila outros elementos formadores da cultura, é importante 

salientar as crenças nos dogmas do direito, em suas hierarquias e no poder 

constituído, desafiando o cenário cada vez mais mutável e incerto. Tenta-se encobrir 

a crise de identidade pelo qual passa o judiciário, que parou no tempo e não se 

esforça por antecipar-se ao futuro, investindo-se  mais na parceria sociedade - 

instituição.  

 
Pois reiteram práticas burocráticas, legalistas, hierarquizadas, fragmentadas e 

rígidas, datando do início da criação do TRF ou ainda de um remanescente ainda 

mais longínquo, nas raízes do serviço público. 

Confirmando tal visão: 

“Em decorrência da função precípua  do TRF, a qual é: julgar,  sendo que os valores 

repassados pela Instituição dizem respeito à autoridade e poder”.36 

                                                 
35 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G     
36 Entrevista concedida pela servidora identificada acima, em 05/03/2008, conforme apêndice D 
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                                                                                   Mariângela  Luz 
                        Assistente na Diretoria Geral 

 

Muitos são os valores reconhecidos e que fazem parte da cultura do órgão, 

vivenciados e arraigados na instituição, alguns citados em entrevistas, outros  

permeiam todo o universo corporativo, passando por várias óticas, inclusive pela da 

servidora abaixo:  

“Um dos Valores muito arraigado é a questão da honestidade que é muito forte na 

Instituição.” 37 

                                 Fátima Sarinho 
                                               Chefe de Gab. do Desembargador Federal Geraldo Apoliano 

 

A servidora enaltece o alto grau de honestidade como valor intrínseco, 

vivenciado por servidores e magistrados na instituição, o qual vem dá credibilidade  

e confiança à Instituição. 

 
Conhecer o sistema de crenças, símbolos e valores da organização faz-se 

importante para se manter a coerência na administração, a fim de não haver um 

descompasso, ratificados na idéia que “cabe ratificar que a estratégia, a estrutura, a 

tecnologia, o estilo de gestão, como também as decisões, as comunicações, o 

treinamento, os mecanismos de avaliação e de recompensas, todos eles devem 

estar fortemente articulados e alinhados com o sistema de crenças, valores e 

símbolos e com visão de negócio”. 
 

Tem-se dado grande ênfase ao formalismo observado na instituição, onde é 

comum o excesso da burocracia, a fim de garantir o cumprimento das normas e 

regras impostas pela  organização, com o seu habitual  “Cumpra-se”.  Conforme 

anexo  IV. 

 

E de acordo com Biancamano: 

 
no poder judiciário, o formalismo das relações entre indivíduos e 
departamentos está definido, sempre que possível, por escrito, por 
um número imenso de normas e regulamentos, regimentos, 

                                                 
37 Entrevista concedida pela servidora identificada acima, em 17/03/2008, conforme apêndice D 
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estatutos (Regimento Interno, Estatuto dos Servidores da justiça, 
Código de Organização Judiciária(COJE), Regulamento da 
Secretaria do TJ,  Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). 
Biancamano (1999, p.71 ). 

 
E ainda segundo Merton (1968) apud Biancamano : 

 
o exacerbado  formalismo implica conservadorismo bem como 
redução ao mínimo de contatos com clientes, tratamento impessoal 
de assuntos. É certo que sem documentos, como atos constitutivos 
da organização, estatutos, provimentos judiciais, memorandos, 
ofícios, relatórios, etc., não é possível uma comunicação eficiente 
dentro da organização. O problema está em determinar o momento 
em que este documento vira “papelada” e deixa de ser um meio de 
comunicação necessário.  

                          Biancamano (1999, p. 71 ). 

 

Contudo, Biancamano diz que: 
nunca será  possível  prever e formalizar tudo, por mais que se 
tente. É  a organização informal quem alcança relações, como 
também normas, valores e crenças não-estabelecidos na 
organização formal e todo comportamento correspondente não 
previsto. (BIANCAMANO, 1999, p. 39). 

 

A despeito de toda dificuldade em se gerir a gestão pública, de acordo com o 

visto acima, com os excessos da burocracia e os seus entraves, que a engessam e 

muitas vezes a inviabiliza, é possível esperar dias melhores, de acordo com Maia : 

 
os profissionais que desenvolvem suas atividades  na administração 
pública, além de todos os desafios, da complexidade cultural e 
burocrática que a envolve, ainda possuem limites jurídicos que, em 
muitos casos,podem cercear desejos mais nobre, voltados para a 
modernização da gestão. No entanto, inúmeras experiências provam 
que a modernização  estratégica da administração pública  
impulsiona para uma plataforma  de eficiência, eficácia e 
efetividade.(MAIA, 2006, p. 39). 

 

 

Por fim, as crenças e os valores fundamentais,  praticados na organização,  

aqui discorridos, justificam as estruturas organizacionais, suas metas e  filosofias , 

pois se referem aos pressupostos do inconsciente, as crenças inquestionáveis e 

compartilhadas. Sendo portanto, subsídios constitutivos da cultura, da parte mais 

difícil de serem modificadas, ou ainda substituídas por novas referências, uma vez 

encontrarem-se fundamentadas em práticas repetidas e reiteradas na instituição. 
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O modelo de Fleury e Fischer 
 

 
Fleury et al (1996) diz que é importante recuperar o momento da criação de 

uma organização e sua inserção no contexto político e econômico da época, 

propiciar o pano de fundo necessário para compreensão da natureza da 

organização, suas metas e objetivos. 

 

Colaborando com a idéia de que o primeiro tem grande responsabilidade na 

formação da cultura, vê-se a contribuição do servidor abaixo:  

 

 O judiciário brasileiro tem se amoldado ou acomodado às suas raízes históricas, 

tendo em vista a lentidão e o caráter pesadamente burocrático e formalista de seu 

funcionamento, que lhes impõe características de um traço cultural , com baixa 

probabilidade de mudança com base somente em fatores endógenos. Observe-se 

que o TRF foi cria da constituição cidadã de 1988, que estabeleceu seus 

procedimentos e rotinas de trabalho, a partir da experiência de pessoas oriundas da 

justiça federal e do recém extinto (à época) Tribunal Federal de Recursos, que 

trouxeram não apenas sua prática cartoral e administrativa, mas principalmente o 

traço cultural.38 

                                                                                   Luiz Albuquerque 
                                                               Coordenador da Escola de Magistratura- ESMAFE 

 

Porquanto Fleury e Fischer (1996 p. 53) , recomendam ainda que além de 

resgatar o momento da criação de uma organização, é importante “investigar os 

incidentes críticos porque passou a organização: crises, expansões, pontos de 

inflexão, de fracassos ou sucessos”. 

 

Em atenção a essa recomendação das autoras acima, menciona-se um fato 

ocorrido no TRF anos atrás, fazendo com que esse legado tenha se transformado  

                                                 
38 Entrevista concedida pelo servidor identificado acima, em 14/03/2008, conforme apêndice D 
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num  fardo, numa bagagem pesada demais para se esquecer. Ou ainda, se deixar 

em algum lugar do passado.  

Sendo consenso afirmar que o servidor de uma forma geral, encontra-se  

descrente, meio que desconfiado, devido ao tratamento recebido por anos, beirando 

ao limite de sua capacidade, inseridos num contexto muito próprios da administração 

patrimonialista, descrita no capítulo 2 deste constructo.   

Um determinado presidente ao assumir a presidência do TRF-5ªR, somatizou 

todos os desafetos e antipatias desenvolvidos ao longo do tempo e  num clima de 

terror colocou à disposição da Subsecretaria de Pessoal, numa lista negra, 41 
servidores de carreira. Sem nenhuma justificativa legal para tal atitude ou mesmo 

convincente. 

 O fato foi que servidores de grande capacidade profissional, de uma ficha 

funcional limpa, assim que o então presidente assumiu a sua gestão, amanheceram 

no “paredão”, sentindo-se humilhados e perseguidos, pois  em muitos casos lhes 

negavam todas as alternativas possíveis de relotação. Ver os colegas naquela 

situação era no mínimo constrangedor, que assim permaneceram por 40 dias. 

Alguns adoeceram, outros conseguiram inserir-se em outros setores, e os demais 

foram à disposição para a Seção Judiciária de Pernambuco. Àquela foi sem dúvida 

uma administração complicada, difícil e tensa . 

Os setores, de serviços médicos e de psicologia, registraram um grande 

número de atendimento, de patologias desenvolvidas na instituição, tais como 

hipertensão, depressão  e  outros distúrbios  mentais, os quais reforçam a idéia de 

que um ambiente tenso contribui para que o servidor adoeça. 

 Recentemente o setor de Treinamento foi procurado por um dos médicos da 

Instituição, a fim de solicitar uma capacitação específica – Síndrome de Burn-Out, 

que segundo ele, seria para se  reconhecer quando um  paciente encontra-se no 

limite entre o stress e a doença mental. Que o curso seria um aliado para eles do 

serviço médico e até de outros diretores, nessa identificação, quando o servidor 

estivesse apresentando os primeiros sintomas do problema.  Apesar de não se ter 

uma pesquisa mais apurada quanto ao número de servidores que apresentam 

alguma variante de transtornos mentais no TRF, tem-se conhecimento de que os 

números são expressivos e que talvez caiba um estudo pormenorizado. 

Não se pode negar que a organização é do tipo convencional e conservadora, 

centralizadora e burocrática. Com uma estrutura hierárquica bastante verticalizada, 
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com base no poder de posição. Observa-se a supervalorização ao curso de direito 

em detrimento dos demais ramos do conhecimento. É o culto ao direito, o que de 

certa forma justifica-se em virtude da natureza de sua missão. 

Apresenta um rigor excessivo no cumprimento das regras e práticas vigentes. 

Existindo em muitos aspectos, a cultura da punição, pois é comum não se preocupar 

em se melhorar os processos, e sim punir os culpados, as pessoas. E o instrumento 

mais temido e utilizado, é sem dúvida a retirada da gratificação, representando uma 

perda financeira significativa no salário. Da mesma forma em que os erros são 

penalizados, não se premiam os acertos ou mesmo as iniciativas e criatividades 

desenvolvidas. A soma desses e outros estresses seguem gerando um certo 

comportamento de desmotivação e apatia em muitos . Alguns terminam rotulados na 

Instituição, sofrendo muito com isso; outros se desencantam e não participam de 

nada, tornando-se indiferentes. 

 

35- “Excesso de burocracia e formalismo em excesso, dificulta qualquer melhoria e 
avanço na Administração do TRF hoje. Não temos um serviço de ouvidoria, e aí se 
ele existisse, não o deixariam exercer seu papel junto à clientela interna e externa 
deste Tribunal.” 39 

 

Com relação à autonomia, de uma forma geral, os diretores têm   pouca 

autonomia, e o grau de participação dos servidores nas tomadas de decisão é 

praticamente inexistente, o que se confirma na análise do questionário aplicado 

entre os servidores, e é o objeto do capítulo V deste estudo. Conforme as 

impressões ratificadas abaixo: 

 

O TRF tem uma cultura extremamente burocrática e hierarquizada. E que precisa 

dar mais autonomia na forma de administrar a Diretoria Geral e suas secretarias.40 

                                        Mariângela Luz 
                         Assistente da Diretoria Geral 

 
A reformulação do processo decisório sempre é resultado das mudanças dos 

estilos de gestão. A internalização dos critérios de decisão e uma certa uniformidade 

                                                 
39Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G      
40 Entrevista concedida pela servidora identificada acima, em 05/03/2008, conforme apêndice D 



126 

  

sobre as posições do comportamento adequado para a empresa exigem menos 

diretrizes e regulamentos. (ALVES,1997). 

Ainda de acordo com Sérgio Alves, ”os líderes no órgão são os verdadeiros 

responsáveis pela cultura na organização. Pois, induzem a visão, estabelecem a 

missão, formulam a estratégia e definem o estilo gerencial”. 

Estilo gerencial que deve ser passivo à mudanças, haja vista vivermos 

momentos de transformação, onde a força  das transformações são muito 

dinâmicas, confirmado pelo aporte que se segue: 

 “A cultura–existente é disfuncional quando os membros da empresa  

persistem  com um comportamento  que, mesmo tendo dado certo no passado, é 

agora , comprovadamente , inadequado. Por  outro lado, ela é adaptativa quando as 

pessoas, solidariamente, desenvolvem contínuos e persistentes esforços para 

identificar problemas e encontrar soluções viáveis.  No entanto, algumas iniciativas 

para melhorar o desempenho empresarial, não passam de paliativas (necessárias, 

mas não de todo suficientes), se adotadas de maneira isolada e sem levar em conta 

a cultura da empresa, a  exemplo de: 

• redesenhar um organograma; 

• formular um novo plano estratégico; 

• constituir um órgão de controle de qualidade; 

• realçar a importância  da cooperação e do trabalho em  equipe; 

• encorajar o espírito inovador e a aceitação de riscos; 

• desburocratizar, combater formalismos e a rigidez processual; 

• redefinir a estrutura organizacional. ’’ Alves ( 1997, p. 56). 

 

Seguir as orientações acima são formas de revigorar a cultura , muitas vezes 

marcadas por anos de acomodação, onde algumas práticas são fortemente  

enfáticas e reiteradas. 

É dado grande ênfase às tarefas, onde se destaca o formalismo, e ainda 

observa-se uma cultura com predominância ao individualismo, talvez como forma de 

proteger o seu status  funcional e a permanência na posição.   

  

Confirmado pela percepção da servidora seguinte: 
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 Atualmente está em falta no TRF alguns Valores, como a cooperação, o 

respeito aos limites e obrigações de cada setor. Pois  o compromisso e a 

consciência de cada arte deve se encaixar no seu devido lugar e que, o trabalho de 

cada um interfere no resultado final da organização. Ou seja uma maior visão 

profissional mesmo.41 

   Alice Giordano 
                                     Analista Judiciário  Gabinete do Desembargador Vladimir Carvalho 

 

Tendo em vista os relacionamentos interpessoais serem difusos, pouco 

trabalhados. O aprendizado é em sua maioria intuitivo, pouco profissional. E quase 

sempre não se aprecia os conhecimentos de cada um, onde seus saberes também 

não é valorizado. 

Contribuição colhida no questionário: 

“Não existe o respeito quanto ao capital intelectual do servidor, não existe uma 
valorização da “bagagem” cultural, tudo é ignorado, e não se cria uma rede para 
este conhecimento, perde-se no tempo.”42 

 

Confirmado pelo pensamento que se segue: 

Há ainda uma boa massa de conhecimentos técnicos e tácitos (que 

infelizmente estão se tornando cada vez menos utilizáveis, vítimas dos golpes do 

patrimonialismo desmotivador) das pessoas, que creio ser muito mais importante  

disseminar e preservar.43      

                                                               Luiz Albuquerque   
                                                 Coordenador da Escola de Magistratura-ESMAFE 

 

A fim de reconquistar a confiança do servidor, que sofreu com todo o 

processo de assimilação dessa cultura, é preciso buscar um equilíbrio entre a 

valorização do indivíduo e a valorização do desempenho funcional. 

Dar maior poder aos gestores, com solicitação de maior participação e 

maiores responsabilidades. Valorizando aspectos como: 

-profissionalismo; 

-princípios éticos; 

-estímulo ao desenvolvimento pessoal; 

                                                 
41 Entrevista concedida pela servidora identificada acima, em 11/03/2008, conforme apêndice D 
42 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G      
43 Entrevista concedida pelo servidor identificado acima, em 14/03/2008, conforme apêndice D 
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-trabalho em equipe. 

 

Na verdade, será uma espécie de redenção de uma instituição, que apesar de 

jovem, nasceu grande, e não se preparou para essa responsabilidade, a de cuidar 

de seus servidores, ao contrário imputou-lhes fardos pesados demais sobre seus 

ombros e agora  se depara com a realidade, de voltar-se para a gestão de pessoas, 

sendo esse um grande desafio atribuído à  Direção Geral , através de seus gestores 

estratégicos . 

 
 
Resgatando a história 

 
Como se viu o TRF-5ªR foi criado em 1989, inicialmente com 10 juízes, dentre 

os quais apenas um ainda encontra-se na ativa hoje. Alguns se aposentaram, outros  

foram para o STJ como  Ministros e um faleceu.  

 

Vale salientar ainda, que na criação do TRF, alguns servidores dos antigos 

Tribunais Federais  de Recursos - TFRs, extintos com a criação dos TRF’s, vieram 

de Brasília para ajudar na implantação dos setores, especialmente na área judiciária, 

com certeza trazendo  algumas práticas de seus órgãos de origem, ajudando assim 

a formar a nossa cultura organizacional também. Como bem se pode ver na 

Resolução nº 1 do TRF-5ªR, conforme Anexo V. 

 

Esses fundadores exerceram grande influência no que o TRF se transformou 

ao longo desses 19 anos. Todos os 10 juízes passaram pela presidência do 

Tribunal, uns num mandato de 1 ano; outros com mandato de 2 anos. O que foi uma 

grande conquista para a administração, pois se o período de 2 anos é pouco, o que 

dizer então  de um mandato de 1 ano apenas. Onde cada presidente mudava todo o 

seu staff, os cargos de confiança ficavam ao seu dispor e a cada mandato substituía-

se o diretor administrativo e o diretor geral, onde quase sempre tais cargos eram 

preenchidos sem qualquer critério de competência e formação inerente ao cargo. O 

que se via era uma falta de sistematização geral em todos os procedimentos. Pois 

“nem bem assumiam, estava na hora de sair”. 

 

Contribuindo com as impressões acima, leia-se o que diz a servidora abaixo: 
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Outro aspecto importante diz respeito à mudança de direção ocorrida a cada 2 anos, 

através da posse, que evidencia a descontinuidade da administração, 

desestimulando o corpo de servidores que se vêem sempre empenhados em 

começar um novo projeto afeito a cada gestão.  44 

                                                                          Inocência Viana 
                    Supervisora do gabinete do Desembargador Federal Paulo Roberto 

 

Um ponto fundamental ao planejamento e à gestão pública, levantado por 

Souza : 
é a presença de dois corpos funcionais com características 
nitidamente distintas: um permanente  e outro não-permanente. O 
corpo permanente é formado pelos  trabalhadores de carreira, cujos 
objetivos e cultura foram formados no seio da organização, e o não-
permanente é  composto por administradores políticos que seguem 
objetivos externos e mais amplos aos da organização. (SOUZA, 
1991, p. 34) 
 

O conflito entre eles é acentuado pela substituição dos trabalhadores não 

permanentes, que mudam a cada novo mandato. 

 

 Schall (1997) apud Pires e Macedo afirmam: 
que essa descontinuidade administrativa é um dos pontos que mais 
diferenciam a organização pública da privada, conferindo às 
organizações públicas características específicas, que também 
podem ser aplicadas à realidade brasileira, como: 
- Projetos de curto prazo – cada  governo só  privilegia  projetos que 
possa concluir em seu mandato, para ter retorno político; 
-Duplicação de projetos – cada novo governo inicia novos projetos, 
muitas vezes quase idênticos, reivindicando a autoria para si; 
- Conflitos de objetivos – conflito entre os objetivos do corpo 
permanente e do não-permanente, o que pode gerar pouco 
empenho em relação aos procedimentos que vão contra interesses 
corporativos – ciência de que a  chefia logo será substituída; 
- Administração amadora – administração feita por indivíduos com 
pouco conhecimento da história e da cultura da organização e, 
muitas vezes, sem o preparo técnico necessário – predomínio de 
critérios políticos em detrimento da capacidade técnica ou 
administrativa dos nomeados. Pires e Macedo (2006, v.40, nº 1, 
pp.4-10) 
 

 
 
 

                                                 
44 Entrevista concedida pela servidora identificada acima, em 07/03/2008, conforme apêndice D. 



130 

  

O comentário abaixo foi citado no questionário aplicado: 
 

32- “A mudança de estrutura quase sempre acontece paralela a troca da gestão da 
Presidência. E como meu setor em 10 anos, esteve ligado a unidades diferentes, 
ficava apenas existindo a sensação de que está funcionando, não temos 
reclamação, então não precisa ser ouvido. E assim as cosias vão acontecendo no 
TRF automaticamente sem avaliação alguma’’.45 

 

O próprio organograma da organização é um reflexo disso, pois a cada 

gestão ele é modificado, de acordo com as necessidades da gestão, não se levando 

em conta os processos e sua lógica. 

 

 Como se disse, o fato da descontinuidade da gestão afetou por demais a 

administração geral do TRF, mais especificamente a Secretaria Administrativa do 

Tribunal, onde se faz sentir até hoje as conseqüências desse olhar menos 

profissional. Contudo, de 2002 para cá observa-se uma maior preocupação com a 

forma de se administrar. Percebe-se que até os Desembargadores reconhecem que 

não são administradores e que essa formação  lhes fazem falta, tendo em vista suas 

responsabilidades nas tomadas de decisões, o que tem sido fruto de discursos 

exaltados, inclusive de ministros. 

 

Apoiado na fala da servidora abaixo: 

 

Com relação à cultura, é preciso diminuir o corporativismo. Os Desembargadores 
deixam a desejar em sua capacidade de administrar46. 

       Inocência Viana 
                   Supervisora do gabinete do Desembargador Federal Paulo Roberto 

 

Validada pelo comentário abaixo: 

 

37- “Apesar da boa vontade demonstrada pelos dirigentes, falta um tratamento 
técnico do administrar.”47 
 

Vê-se que se tem procurado não se substituir tanto os cargos estratégicos, 

dando-se mais oportunidades a servidores da casa, que efetivamente  conhecem o 

                                                 
45 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
46 Entrevista concedida pela servidora identificada acima, em 07/03/2008, conforme apêndice D. 
47 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
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tribunal e sua cultura. Conseqüentemente mais comprometidos com os ideais da 

instituição, pois não está aqui pra passar uma temporada. 

Remetendo-se ao início da instalação do TRF e a influência de seus 

fundadores na cultura da instituição, traz-se o pensamento de Schein que : 

atribui a maior importância ao papel dos fundadores da organização 
no processo de moldar seus padrões culturais: os primeiros líderes, ao 
desenvolverem formas próprias de equacionar os problemas da 
organização, acabam por imprimir a sua visão de mundo aos demais e 
também a sua visão do papel que a organização deve desempenhar 
no mundo. Schein (1991, p. 52). 

Observe-se, então, os pontos de convergência dos 10 (dez)  primeiros juízes , 

partindo de informações contidas em registros históricos, existentes no acervo do 

TRF, conforme quadro comparativo nº 17, referente ao apêndice H e análise abaixo: 

 

 
Análise do Quadro Comparativo, referente ao apêndice H 
 
 

 Analisando o quadro observou-se que todos os então juízes, à época, vieram 

de Universidades Federais. Com atuação profissional, em sua maioria como membro 

do Tribunal Regional Eleitoral, e atuado anteriormente como Promotor ou 

Procurador. Salienta-se ainda às condecorações, onde a maioria receberam 

Medalhas com as mais elevadas honrarias na sociedade. O TRF é composto por 

Juízes de carreira, cuja nomeação aconteceu durante o Regime Militar entre (1968-

1982), com exceção dos representantes do Ministério Público e da OAB, em 1989. 

A leitura que se faz desse resumo comparativo é que o fundador vem de 

Instituições muito tradicionais, que de certa forma tomaram caminhos muito similares 

em suas vidas profissionais. E que se pautaram nos bons costumes  e por valores 

éticos e morais dos mais elevados. Observa-se ainda o zelo para com o 

conhecimento, demonstrando seu notório saber, uma vez que a maioria  é detentora 

de artigos e livros publicados. 

Não é de se admirar que suas experiências de vida foram reproduzidas, nas 

paredes dessa Corte de Justiça, onde impera as tradições e o formalismo, um 

verdadeiro templo do direito. Refletindo assim um traço autoritário do próprio regime 

militar, com que muitos conviveram.  
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Como bem observa o servidor abaixo: 

 

A própria valorização da hierarquia pode ser citada como um traço a ser reforçado e 

perpetuado, enquanto fomentadora do cumprimento de normas internas e 

externas48.  

                                                              Luiz Albuquerque 

                                              Coordenador da Escola de Magistratura- ESMAFE 

 
 
Da Estância  do Simbólico 
 

 
Referendado a partir de uma metodologia aplicada  por Fleury e Fischer (nos 

anos de 1984 e 1985)  numa empresa estatal, cujo objetivo era compreender o seu 
universo  simbólico, onde foi necessário adotar uma perspectiva longitudinal, 

recuperando a história da empresa da fundação aos dias atuais . Dividindo esta 

história em 3 períodos: o passado longínquo (de1989-1995), o passado recente (de 

1996-2001) e o presente (de 2002 aos nossos dias).  

 

Partindo de uma perspectiva histórica, buscou-se adotar–se uma espécie de 

perfil da biografia organizacional, de forma sintética e pontual, a fim de dar uma 

visão geral no panorama que envolve o tecido simbólico do TRF. As informações 

foram obtidas a partir de pesquisas em fontes documentais, como relatórios 

históricos e de gestão do TRF-5ªRegião, disponibilizados na biblioteca da Instituição. 

 

Apresentados nos quadros de nº 07,08 e 09 nas próximas páginas. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
48 Entrevista concedida pela servidor identificado acima, em 14/03/2008, conforme apêndice D 
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Quadro  n º 7 - referente passado longínquo (de 1989-1995) 
- Instalação do TRF-5ªR, em 30 de março de 1989, situado no antigo Palácio Frei Caneca,  

cedido pelo então governador na época, Dr. Miguel Arraes; 

- Nomeação dos juízes pelo Presidente da República; 

- Dr. Ridalvo Costa, eleito o 1º Presidente do TRF, por um mandato de 1 ano; 

- A Resolução nº 1, de 30 de março, do TRF5ª, do TRF-5ªRegião, determinava a aplicação 

do Regimento Interno do Ex-Tribunal Federal de Recursos, no que lhe coubesse, até a 

aprovação do seu próprio Regimento; 

- Nomeação de mais de 300 servidores concursados e remanejados; 

- Instituição de Programas de Assistência Médica e Social; 

- Cessão do terreno  pela União, destinado à construção da nova sede do TRF-5ªR; 

- Lançamento , em 19 de outubro de 1990, da Pedra Fundamental do edifício-sede; 

- Criação do Grande Colar da Ordem o Mérito Pontes de Miranda – a mais alta 

condecoração da Corte; 

- Criação do Informativo do TRF-5ªR, editado mensalmente ; 

- Instituição do crachá funcional; 

- Criação do Coral Jus Cantante, composto de 37 vozes; 

- Início da informatização do Tribunal; 

- Ampliação da Biblioteca; 

- Criação do programa de estágio remunerado; 

- Concurso de Monografias sobre o jurista Pontes de Miranda; 

- Iniciam-se os  mandatos de 2 anos;  

- Inauguração da nova e atual sede do TRF-5ªR, em 04 de fevereiro de 1994; 

- Reestruturação organizacional administrativa nos gabinetes da Presidência e nas 

Secretarias; 

- Funcionamento do Consultório Odontológico no TRF; 

- Inauguração da Galeria com fotografias dos ex-presidentes; 

- Instalação do Grupo de Apoio e Assistência aos Servidores Aposentados da justiça 

Federal- 1º e 2º Graus: 

- Instalação da Capela no 1º Pavimento do Tribunal. 

Fonte: Elaboração própria, mediante consulta aos Relatórios Históricos e de Gestão do TRF-

5ªR, 1989-1995. 
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Quadro  nº 8 -  referente passado recente (de1996- 2001) 
- Realização dos Ciclos de Estudos Jurídicos trouxeram a Pernambuco os  mais 

renomados juristas nacionais e até estrangeiros, transformando a região num pólo regional 

de cultura jurídica; 

- Lançamento do Programa TRF-400- disponibiliza para a comunidade jurídica o 

acompanhamento dos processos em tramitação; 

- Solenidade de entrega das salas dos Advogados e dos Procuradores no edifício-sede; 

- Solenidade de aposição da placa do prédio sede do TRF; 

- Assinatura do convênio firmado  entre o TRF  e Legião Assistencial do Recife- 40 

menores, com idade entre 14-18 anos; 

- Entrega  da nova sala de treinamento; 

- Inauguração do Anexo do Tribunal; 

- Reabertura do Restaurante do Tribunal; 

- Seminário Nacional sobre os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, o qual 

produziu uma síntese, em forma de anteprojeto de lei, que serviu de base ao Projeto de 

Lei nº 39999, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 

- O TRF conquista a sua primeira juíza, a Dra. Margarida Cantarelli 

- O Coral do TRF foi recriado, com 25 vozes; 

- Realização de Encontro  jurídico Internacional sobre a Organização Jurídica e o Sistema 

Processual dos Países de Língua Portuguesa, Congregando participantes do Brasil, 

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé Príncipe e Timor Leste; 

- Ampliação de 10 para 15 Desembargadores no TRF-5ªR; 

-Presidente inaugura um novo estilo de administrar, promovendo reuniões administrativas; 

- Programa de Alfabetização entre Terceirizados; 

- Início da grande trajetória da busca da Qualidade, assinando convênio com a Fundação 

Joaquim Nabuco, para elaboração de diagnóstico; 

- Realização do Congresso Internacional: As Formas Privadas de Resolução de Litígios no 

Contexto Sócio-Econômico do Século XXI, com a participação de grandes nomes 

internacionais ligados ao Tema. 

- Apresentação do Planejamento Estratégico sob a coordenação do Escritório da 

Qualidade; 
Fonte: Elaboração  própria, mediante consulta aos Relatórios Históricos e de     Gestão do 

TRF-5ªR, 1996-2001. 
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Quadro nº  9 - referente ao presente (de 2002 até  os nossos dias) 
- Instalação dos Juizados Especiais na 5ª Região, uma mudança de paradigma no formato da 

prestação jurisdicional; 
- Aprovação em pleno do Planejamento Estratégico do TRf-5ªR para 2002-2006; 

- IV Mostra Nacional de Trabalhos da Qualidade no Poder Judiciário, reuniu as 

figuras mais prestigiosas do Poder Judiciário de todo o país, com destaque para o 

Jornalista Luís Nassif; 

- Criação do Conselho de Administração; 

- Implantação de Sistemas Judiciais; 

- Reestruturação Administrativa - inclusive com limitação das vagas por gabinete; 

- Implantação do Fórum Social; 

- Modernização do Almoxarifado; 

- Pesquisa de satisfação do Jurisdicionado 

- Parceria com a comunidade do Pilar; 

- Círculos de Conciliação- Processos de SFH 

- Modernização digital; 

- Intranet começa a ser utilizada como ferramenta; 

- Revisão e redução de acervo processuais 

- Criação do Jornal diário do TRF - TRF Hoje -  

- O TRF abre as portas para Sociedade - RPV; 

- Descentralização do Pagamento de RPV; 

- Feira de Serviços; 

- Mostra Regional da Qualidade; 

- Nova Pesquisa de Cliente Externo; 

- Interiorização da Justiça Federal- inauguração de 133 Varas Federais; 

- Interrupção do programa de Qualidade  e do Planejamento Estratégico 

- Concurso de Monografia 

- Ações de Responsabilidade sócio-ambiental 

- Ações de Integração do calendário cívico 

- Plano de ação para o TRF- 2008 
Fonte: Elaboração  própria, mediante consulta aos Relatórios Históricos e de     Gestão do 

TRF-5ªR, 2002-2007. 
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O conhecimento acima dá uma visão da linha do tempo, com relação à 

Instituição TRF, onde se percebe que no passado longínquo a preocupação deu-se 

em cima de se lançar as bases do órgão, dando-lhes condições de estruturar-se em 

termos de instalações, pessoal e processos. O passado recente traz os momentos 

de glória do TRF, o envolvimento com grandes eventos e a sua sedimentação. A 

visão de futuro que alguns tiveram, em especial com a coragem de se implantar um 

programa de qualidade no serviço público.  

E nesses dias, finalmente, observa-se bem que o jovem tribunal, começa a 

amadurecer, tendo em vista a preocupação para com a sociedade, em se prestar 

contas e a reconhecer o jurisdicionado como a razão de ser da instituição. Investiu-

se mais em sistemas e tecnologia, a fim de suportar a demanda de uma sociedade 

que cada vez mais, persegue uma justiça de resultado, ao tempo em que se dá 

conta da sua responsabilidade  sócio-ambiental. 

 
Diagnóstico da Fundação Joaquim Nabuco49 

 
No ano de 2001 a Fundação Joaquim Nabuco foi contratada pela Secretaria 

Administrativa para fazer um diagnóstico da instituição TRF-5ªRegião, na área 

administrativa,  como etapa preparatória ao Programa de Qualidade, chegando às 

seguintes conclusões, transcritas do diagnóstico em referência: 

 
As informações abaixo foram colhidas do diagnóstico da Fundação 

Joaquim Nabuco – out /2001 – acerca da Secretaria Administrativa 
 (oriundo de um contrato de prestação de serviço nº07/2001) : 

 
Na formação organizacional, a Secretaria Administrativa, está diretamente  

ligada à DG. e que basicamente manteve sua estrutura ao longo desses 6 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. 

 

                                                 
49 Diagnóstico da Fundação Joaquim Nabuco- Parte desse diagnóstico foi transcrito aqui, e não consta dos 
anexos,  tendo em vista a intenção da autora em fazer um cotejamento do diagnóstico-2001 com a SA em 2008, 
logo em seguida. 
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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. (página 8 do diagnóstico). 

 

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. 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, pró-

ativa, 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 
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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 – 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. 

A  SA não utiliza indicadores de desempenho nas ações empreendidas . 

Não há a prática de benchmarketing; 

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 alinhamento entre as 

diretrizes observadas na elaboração dos planos de educação e treinamento com os 

objetivos da instituição. 
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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. 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 

 
 

Liderança – No critério continua o mesmo, ou seja, o da indicação, não 

havendo análise do perfil para o fim específico.  O ciclo de gestão é de 2 anos. 

Já se tem registro de planejamento estratégico 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- jornalzinho, caixa 

de sugestões. 

 
Estratégias e planos - Esse ano  foi apresentado um plano de ação para o 

TRF – 2008, objetivando 4 estratégias macros e suas ações, a fim de envolver toda 

a  instituição. O processo de reuniões melhorou consideravelmente desde o 

diagnóstico.  

 

Clientes - Na organização se tem um boa noção de quem seja os clientes 

internos e externos e a  própria missão do TRF é direcionada para isso, valorizando-

se o atendimento dispensado 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. 
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Informação – Naquela época não havia alguns sistemas de informática, que 

hoje dão conta desses dados com precisão. Temos uma estatística, que é utilizada 

de forma nacional com dados sobre os processos finalísticos. Conforme 

movimentação processual50 do TRF, na série histórica traduzida nos  números  

crescentes abaixo na tabela 5, já citada anteriormente no capítulo I : 

 
Tabela 5 - Movimentação Processual TRF–5ªR. 
3 – Movimentação T  

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL- TRF 
Histórico 2004 2005 % 2006 % 2007 % 
Distribuídos 29.429 37.175 26% 37.743 2% 48.417 28% 
Julgados 33.548 37.038 10% 42.035 13% 46.708 11% 
Remanescente 67.741 71.738 6% 66.208 -8% 77.585 17% 
Fonte: Relatório de Gestão do TRF, 5ª R, 2007 
 

Contudo, ainda existe uma grande deficiência nessa área, tendo em vista a 

grande falta de concentração das informações como um todo. Os relatórios de 

gestão, a cada ano, tem se modernizado e são excelentes fontes de pesquisa. Mas 

carece  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  PNC51 - Programa Nacional de Capacitação –  o 

qual vem atender antigos anseios do funcionalismo público. Incentivando o 

desenvolvimento contínuo. E em alguns cargos específicos, o treinamento é 

obrigatório, como instrumento até 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).  Entretanto, já vinha sendo praticado no TRF um incremento 

promovendo para  o servidor bolsas correspondentes de 50 a 80%  para  pós-

                                                 
50 Movimentação Processual – Observe-se o aumento constante ano a ano, do número de processos 
distribuídos e conseqüentemente julgados, fazendo com que o estoque também aumente. Pois a cada ano essa 
demanda é crescente. Exigindo um esforço sempre maior por parte de Magistrados e Servidores. 
51 PNC – Foi lançado em 10-03-2008, em caráter nacional, objetivando institucionalizar políticas mais eficazes de 
capacitação e de gestão de pessoas. Vide anexo X 
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graduação, mestrado e doutorado. Ocasionando uma boa procura. Pois de acordo 

com o PNC como recompensa a este diploma se soma um adicional de qualificação 

na ordem de 7,50, 10 e 12,5% sobre o salário base, correspondendo 

respectivamente a Especialização, Mestrado e Doutorado. Não deixando de ser uma 

recompensa ao esforço do servidor e 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, logo, sugere-se um estudo mais profundo no assunto. O 

TRF, 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. 

A boa notícia é que o Plano de Ação do TRF para 200852, contempla como 

sendo essa uma de suas prioridades máximas. O qual também se encontra na fase 

final de sua concepção. 

Como se vê, apesar de alguns problemas persistirem ao longo dos anos, 

outros já não se configura  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. 

Em 2002 foi aprovado em pleno, o Planejamento Estratégico 53do TRF 

através da Resolução n°4 (vide anexos X  e XI respectivamente), para o período de 

2002-2006, contudo, as trocas de gestão acabaram por descontinuá-lo. Sendo 

retomado recentemente, na forma de um plano de ação para 2008 (anexo XII), 

seguindo as premissas do planejamento estratégico original.  

                                                 
52 Plano de Ação 2008 do TRF-5ªRegião no anexo XI 
53 Planejamento Estratégico do TRF-5ªR- 2002-2006, aprovado em Pleno 



142 

  

A questão da capacitação ficou mais fortalecida a partir da leis contidas nos 

anexos VI, VII e VIII, os quais cobram posturas e procedimentos constantes nessa 

área, culminando com o PNC (anexo XIII), visando estabelecer condições menos 

vulneráveis e promover uma  política de capacitação continuada para os servidores. 

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 .   

E por fim, como foi citado, o Nepotismo( vide anexo IX), que por muitos anos 

funcionou à semelhança da administração patrimonialista que imperava  nos anos 

30, sendo alvo de insatisfação por parte de muitos, conforme depoimento abaixo: 

 

A cultura organizacional do TRF se baseia fortemente na hierarquia, sendo 

possível identificar também comportamentos próprios da lógica patrimonialista. 

Ainda como traço cultural poderia me referir à valorização da independência do 

magistrado, que associada ao funcionamento colegiado próprio de tribunais, cria um 

oxímoro: por um lado, principalmente nas questões administrativas e de gestão de 

pessoas, os gabinetes dos magistrados funcionam à semelhança de feudos, e por 

outro lado, nas questões que atingem diretamente ao magistrado, individual ou 

coletivamente, observa-se o comportamento próprio das guildas ou corporações. 

Acrescento ainda que estes traços culturais não me parecem ser exclusivos do 

nosso órgão, mas de todo o judiciário brasileiro. Apenas são exarcebados pelo viés  

patriarcal presente na cultura da sociedade nordeste. 54 

                                              Luiz Albuquerque 
                            Coordenador da Escola de Magistratura- ESMAFE 

 

O que se via era uma herança da República Velha e das tão conhecidas 

práticas do serviço público de outrora. Tão arraigada em nossa cultura e hoje a lei 

(anexo XIV), que trata do nepotismo é uma realidade, que mudou  essa cultura. 

Falar sobre o nepotismo   remete a um tempo não muito distante no TRF, onde se 

viu uma colega, na época, presidente do sindicato do servidores públicos,  ser 

perseguida na instituição, jogada de lá  pra cá, sem direito a ter gratificação, porque 

não se calou e tinha a coragem de indignar-se ante àquela situação, em que dos 10 
                                                 
54 Entrevista concedida, pela servidor identificado acima, em 14/03/2008, conforme apêndice D 
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juízes fundadores do TRF, 6 tinham suas esposas trabalhando com eles em cargos 

de confiança no seu gabinete, dividindo o poder com os Magistrados e aos demais 

ainda somavam-se os  filhos e parentes diversos,  sem concurso público. Ver a 

colega naquela situação era no mínimo constrangedor, principalmente porque muito 

servidor sequer a cumprimentava, temendo represálias advindas do poder. Até o dia 

em que ela conseguiu sair à disposição de outro órgão e tocar sua vida com 

dignidade. Contudo o assédio moral que ela passou não foi em vão, foi em nome de 

uma lei que chegou anos mais tarde à essa casa de justiça. 

Uma outra realidade também é o fato do órgão ser cobrado por estatística, 

onde o número de requisitados (servidores oriundos de outros órgãos públicos) não 

pode ultrapassar o percentual de 20% do número de  funções comissionadas 

existentes na instituição, bem como  a ocupação de cargos de direção, ou seja o  

cargo em comissão,  também tem um teto a ser observado por lei que é de 50% de 

ocupação por servidores de carreira (conforme anexo VIII). São medidas que aos 

poucos vão impondo limites, numa seara outrora desmedida, que só deixava 

evidente o uso do poder, a quem tudo era permitido,  consegüintemente aos “amigos 

do rei ". 

O comentário abaixo advém do questionário: 

 

35- Compreender as carências da organização impõe a necessidade de realização 
de amplo diagnóstico, permitindo a identificação das reais causas a serem 
trabalhadas, nos mais diversos aspectos, tendo por objetivo alinhar a Instituição com 
o propósito de alcançar níveis de eficiência e eficácia compatíveis com suas 
aspirações e seus potenciais.55 

 

Faz parte do imaginário coletivo, em várias partes do mundo, a lenda egípcia 

do peixe vermelho. Trata-se de uma lenda elaborada há milhares de anos, que como 

toda oralidade reginhada não indica autoria individual, pois é exatamente transcrita 

de um pensamento coletivo sobre valoração de atitudes e ideais a serem alcançados 

por grupos sociais que filtram e reinterpretam a sabedoria da lenda milenar. Assim 

transcreve-se aqui o registro mais recente da lenda do peixe vermelho no intuito de 

configurar-se uma analogia com uma situação vivenciada no TRF-5ªR. 
 

                                                 
55Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G  
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Antiga lenda egípcia do peixe vermelho56 
                                              (de autor desconhecido) 
 
    No centro do formoso jardim, havia um grande lago, adornando de ladrilhos 

azul-turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas, do 

outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma 

comunidade de peixes a se refestelarem, nédios e satisfeitos, em complicadas locas, 

frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de barbatanas para os encargos 

de Rei, e ali viviam, plenamente despreocupados, entre a gula e a preguiça. Junto 

deles, porém, havia um peixinho vermelho menosprezado de todos. Não conseguia 

pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e 

gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, 

displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que 

nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto, em correria constante, perseguido 

pela canícula ou atormentado de fome.  

Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha 

de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o 

inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os 

buracos nele existentes e sabia, com precisão, onde se reuniriam maior massa de 

lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas 

perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade 

de aventura benéfica, refletiu consigo: 

        - ¨Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos¨? 

                                  Optou pela mudança. 

Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu 

várias escamas, com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem 

estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou, otimista pelo rego d´água, 

encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e 

seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou grande rio e fez inúmeros 

conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele 

simpatizavam, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhes 

                                                 
56 Extraído do WWW.artigos.com/sociais/administraçao- Antiga lenda egípcia do peixe vermelho – e o 
ambiente de   mudanças-985/artigo 
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mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, 

embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo.  

       Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo 

a leveza e agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de 

novidade e sedento de estudo. 

   De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se e uma 

baleia para quem toda água do lago em que vivera não seria mais que diminuta 

ração; impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais do que devia e foi 

tragado  com os elementos que lhe constituem a primeira refeição diária. Em apuro o 

peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro e, não 

obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, por que o valente 

cetáceo começou a soluçar e vomitou  restituindo-os ás correntes marinhas. 

  O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e 

aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado sem suas 

concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida.  

  Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores 

diferentes nos seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos 

peixinhos, estudiosos e delgados quanto ele, junto dos quais se sentia 

maravilhosamente feliz. Vivia, agora, sorridente e clamo, no palácio de coral que 

elegera, com centenas de amigos, para residência ditosa, quando, aos se referir ao 

seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas  

dispunham da mais sólida garantia de vez que, quando o estilo se fizesse mais 

arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano.  

 O peixinho pensou, pensou... e sentindo imensa compaixão daqueles com 

quem convivera na infância, deliberou consagrar-se á obra do progresso e salvação 

deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre 

ampará-los, prestando-lhes o tempo valioso das informações? Não hesitou. 

Fortalecido pela generosidade dos irmãos benfeitores que com ele viviam no palácio 

de coral, compreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, dirigiu-se aos 

regatos e se encaminhou para os canalzinhos que o conduziram ao primeiro lar. 

Esbelto e satisfeito como sempre, pela via de estudo e serviço a que se devotava, 

varou a grade e procurou, ansiosamente, os velhos companheiros. Estimulado pela 

proeza de amor que efetuava, supõe que o seu progresso causasse surpresa e 

entusiasmo gerais.  
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 Certo, que a coletividade inteira lhe celebrasse o feito, mas depressa 

verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, 

repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde 

saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que 

voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém, ali 

havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou, então, o Rei das guelras 

enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. 

   O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e 

permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do 

ensejo, esclareceu, com ênfase, que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. 

Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. 

Além do escoadouro próximo desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá 

fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes 

e, por fim, o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. 

Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqüalos.  

     Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho, e do galo–do-mar. Contou que 

vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos 

imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do 

oceano e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos, 

prósperos e tranqüilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, 

porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer, convenientemente, 

abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a 

trabalhar e estudar tanto quanto era necessário à aventurosa jornada. 

    Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. 

Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes, 

que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente  

impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos eram mera fantasia de 

cérebro demente e alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos 

peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da 

comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele ate a 

grade de escoamento e, tentando de longe, a travessia, exclamou, borbulhante: 

   - Não vês que não cabe aqui nem uma só das minhas barbatanas? Grande 

tolo! Vai-te daqui! Não nos perturbe o bem-estar...Nosso lago é o centro do 

universo...Ninguém possui vida igual à nossa!” 
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          Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno 

e instalou-se, em definitivo, no palácio de coral, aguardando o tempo.  

Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas 

desceram de nível. E o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos 

esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a  aparecer, atolada na lama.  

 

 
Fazendo uma analogia da lenda do Peixinho Vermelho  com o TRF - 
nos principais pontos a considerar 

 

A estória citada anteriormente é uma metáfora para ajudar a entender a 

cultura organizacional. A estória permite uma melhor compreensão dos elementos 

que fazem parte de uma organização, especialmente as dificuldades em se gerir 

mudanças e o agente de mudança no exercício de seu papel transformador. 

Partindo de uma experiência vivida no TRF, da qual a autora participou ativamente, 

quando da implantação de um programa de qualidade, em 2002, o quais trouxeram  

grandes esperanças de mudanças culturais. 

 

O grande lago adornado de ladrilhos azul-turquesa - Representa nessa 

realidade a Instituição TRF-5ªR, onde o lago é o lócus organizacional, em que os 

indivíduos criam à organização e a sua cultura. Simbolizado pelo edifício majestoso, 

adornado por rico acabamento em mármore imponente e frio. Fazendo-se admirar 

por todos como um verdadeiro castelo. 

A comunidade de peixes -  Os servidores  de uma forma geral, concursados, 

requisitados e  comissionados, cada qual desempenhando seu papel dentro do 

contexto que lhes cabe. Os servidores viviam satisfeitos, meio que acomodados, 

com seus salários e benefícios. Viviam naquela mesmice... tudo estava bom. 

Peixinho Vermelho – Eis que um espírito de inquietação contagiava a 

poucos, que conheciam bem a realidade em que viviam, lançando-lhes no coração 

questionamentos sobre diversos temas, tais como: é preciso algumas mudanças; o 

servidor pode e deve fazer mais; temos um papel a cumprir perante a sociedade; 

algo está errado;  é preciso planejar, traçar metas   e coisas desse tipo. 

Aventuraram-se a ler mais, se aculturando, estudar era a chave, vieram os 

cursos de pós-graduação, depois mestrados e ....   
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A grade do escoadouro – O caminho era a educação ... a preparação para 

enfrentar o que estava posto... e sonhar era preciso, a despeito de um caminho difícil  

e de incertezas, onde talvez fosse preciso sacrificar atitudes, crenças, valores, 

velhos hábitos, interesses pessoais . 

 

O oceano – O universo de oportunidades se abriu, outros órgãos com 

realidade similares; como eles fazem; buscar novas experiências... programas de 

qualidade; planejamento estratégico. São tantas novidades. Como conseguir apoio 

para inserir a mudança dos novos  paradigmas? 

 

A servidora abaixo responde: 

 

Pergunta-se então, porque é tão difícil modificar? Tentativas não faltaram. 

Penso que é uma questão cultural, ainda atrelada ao poder. A cultura organizacional 

do TRF é fortemente ligada à questão de poder. Infelizmente ainda não temos uma 

cultura organizacional de cooperação.  

Também se observa que alguns dirigentes confundem os limites de suas áreas, 

muitas vezes atrapalhando a coesão. Ou talvez falte mais rigor quanto à delimitação 

de cada área. Ressalte-se, delimitar não no sentido de isolar, mas ao contrário, de 

respeitar o papel de cada um e a obrigação de formar um conjunto coeso, capaz de 

movimentar uma engrenagem, que ainda é por demais pesada. 

Apesar dos avanços conseguidos nos últimos anos, ainda se observa um 

certo grau de amadorismo na nossa estrutura, que acaba por se confundir com as 

pessoas que ocupam determinadas posições. Esta falta de delimitação entre cargo, 

ocupante e papel da unidade se refletem na dinâmica que vivenciamos: falta coesão, 

cooperação57. 

                                               Alice Giordano 
                                      Analista Judiciário do Gabinete do Desembargador Vladimir 

Carvalho 

 

Legitimada pelo comentário que se segue : 

 

                                                 
57 Entrevista concedida, pela servidora identificada acima, em 11/03/2008, conforme apêndice D 
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“Precisamos ter uma visão do coletivo e não de setores isolados. A máquina 
administrativa necessita desta confluência de interesse. 
Ao meu ver este intento somente será alcançado com uma mudança da própria 
cultura aqui implantada.”58 

 

Referendada  pelas servidoras abaixo: 

A cultura organizacional do TRF é resistente a mudanças, competitiva e não cultiva o 

espírito de equipe.59 
                                                                               Creuza  Aragão 
                      Chefe de Gabinete da Desembargadora Federal Margarida Cantarelli 

 

Pois, 

 

Infelizmente ainda temos uma cultura organizacional onde a ausência de interação 

entre os setores é forte. O trabalho é desenvolvido de forma individualizada.60 

                                                                             Fátima Sarinho 
                                        Chefe de Gabinete do Desembargador Federal Geraldo Apoliano 

 

Uma baleia – Na ânsia de que tudo desse certo, é comum abrir a guarda e 

incidentes de percalço podem nos atingir.... é preciso às vezes recuar para 

avançar...  ser mais cauteloso em algumas situações. 

 

Palácio de coral – Quando se vislumbra outras realidades enche-se a alma e 

a mente de possibilidades dantes nunca imaginadas... a descoberta de outros 

modelos mentais... era o mito da caverna ... há outros mundos lá fora, era preciso 

agora abrir a boca e mostrar para a organização que se tinha outras formas de 

trabalhar . Animados com o desempenho de outros órgãos que viviam com melhor 

qualidade de vida e desempenho mais satisfatórios na prestação jurisdicional, 

estava na hora de repassar esses conhecimentos adquiridos ... tinha certeza que a 

grande maioria seriam simpáticos à causa... e que os Desembargadores fossem  

reconhecer o esforço de outros órgãos  e apoiar a iniciativa de uns poucos entre eles 

. E o que dizer dos colegas, poderia alguns poucos resistirem, diante da zona de 
                                                 
58 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007  
59 Entrevista concedida, pela servidora identificada acima, em 11/03/2008, conforme apêndice D 
60 Entrevista concedida, pela servidora identificada acima, em 17/03/2008, conforme apêndice D 
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conforto  a que já estavam acostumados, mas  nada que não se contornasse. Mas 

as resistências foram grandes, não só por parte dos servidores e diretores, esses em 

sua maioria foram incapazes  de se solidarizar e os Desembargadores , de uma 

forma geral, com poucas exceções, não queriam nem saber dessa história.. pois na 

sua concepção era pura perda de tempo. 

Como se viu no comentário abaixo: 

 

32- “O Gabinete onde estava lotada nesta época, não dava importância a estas 
ações. Havia também a questão de tirar o funcionário do seu trabalho. Vale destacar 
também que isto passava pela cabeça do Desembargador, que apesar de ser uma 
excelente pessoa, com muitos valores éticos e morais, era muito resistente a 
mudanças.”61 

 

Seria perder tempo preparar-se para o futuro, que fatalmente chegaria? 

Exigindo-nos adaptação, flexibilidade, sensibilidade, decisão e eficiência? Daí a 

urgência de se desenvolver estratégias e ênfase nas pessoas, saindo de uma 

cultura do “apagar incêndios” diariamente, ou ainda, “do manda quem pode e 

obedece quem tem juízo”. 

 

De acordo com a experiência vivida abaixo: 

 

32-“Entendo que o planejamento estratégico iniciado em 2001 não chegou a ser 
concluído e vivenciado pelo Tribunal, apesar de algumas estratégias terem sido 
implementadas de forma desarticulada. Enfim, percebo que no TRF da 5ª Região 
estamos focados na "gestão do cotidiano", ou seja no “apagar incêndios’’.62 

 

 

Rei das Guelras - Na estória, o Rei das Guelras enormes simboliza o poder, 

e trazendo para o TRF, o poder está personificado na figura dos Desembargadores. 

Começando assim a se formular estratégias de sensibilização, campanhas, eventos 

... mas o movimento precisava ganhar força de cima pra baixo, e um grande inimigo 

do movimento foram as mudanças de gestão, a cada 2 anos , pois com ela caíam 

por terra todas as conquistas. 

 

Visto que: 

                                                 
61 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G     
62 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
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32- “Apesar da grande mobilização havida, os resultados concretos foram 
comprometidos pela descontinuidade dos esforços. Como mais graves deficiências 
percebo o desperdício das interessantes idéias oferecidas pelos servidores ao longo 
dos cursos de multiplicação e a falta de acompanhamento da execução dos planos 
estratégicos.”63 

 

 

Corroborando com esse ideal o servidor diz que: 

 

 A cultura organizacional do TRF-5ªR é focada na alta administração. Ou seja, o 

cotidiano organizacional é decidido pelos Magistrados e Diretores. Não há esforço 

da alta administração no sentido de proporcionar ao corpo funcional condições 

efetivas para sua participação.64 

                 Luiz Targino 
              Supervisor na Diretoria Geral 

 

Em se assemelhando ao peixinho vermelho, muitos colegas acharam que foi 

loucura se expor daquele jeito, alegavam  “que isso é cultural’’, e não dá pra mudar a 

cultura . Por alguns  anos, ficou-se sem chão...de mãos atadas... diante do exposto, 

o que poderia então ser feito?  

Se... 

 

O caráter conservador dos Desembargadores , por vezes, põe em risco as 

conquistas alcançadas e impedem, dificultam ou protelam os avanços e reformas  

necessários à organização .65 

                                                                                       Inocência Viana 
                        Supervisora do gabinete do Desembargador Federal Paulo Roberto 

 

Outros fatores também devem ser observados, são tantos os se(s)  e porquês  

: 

 

32- “Porque os diretores e a alta cúpula não se envolveram. E assim perdemos 
todos nós, a Instituição como um todo sofreu as conseqüências dessa falta de 

                                                 
63 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
64 Entrevista concedida, pelo servidor  identificado acima, em 10/03/2008, conforme apêndice D 
65 Entrevista concedida, pela servidora identificada acima, em 07/03/2008, conforme apêndice D 
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comprometimento. Talvez esse tenha sido o passo mais importante que o TRF deu 
em sua historia e não se deu conta”.66 

Devastadora seca – É a chegada do futuro, o cenário brasileiro estava aí 

com suas ameaças e oportunidades, à porta encontram uma sociedade que a cada 

hora cobra mais resultados, surgem novas e legítimas demandas, era preciso 

algumas medidas urgentes para que o judiciário resgatasse a confiança do povo. O 

tempo incumbiu-se de sanar algumas deficiências do sistema, outras ficaram ainda 

mais evidentes e a força da lei se fez presente. Contudo,  a proposta inicial era de  

se antecipar à “navalha na carne”, hoje é uma realidade imposta por controle 

internos e externos, muitas das idéias daquela época, rechaçadas tão somente 

porque levaria a modificar o status quo, levando a organização a repensar conceitos 

e gerenciar sua cultura. 

Percebe-se claramente a falta que estes programas fazem, tendo em vista o 

comentário abaixo : 

35- “Importante registrar, que se o Programa qualidade de vida, tivesse continuado, 
hoje estaríamos mais motivados e felizes em trabalhar neste TRF. A mudança de 
presidências dificulta a gestão de programas efetivos a longo prazo, pois não 
estando estes programas, com verbas próprias e programadas para as regiões, 
difícil será atender as necessidades do servidor, deixando-o motivado para o 
trabalho.”67 
 

Observa-se que muitos dos elementos do texto foram encontrados na cultura 

dessa organização, nitidamente representados em seus papéis. Foi um momento 

vivenciado pela autora, como um verdadeiro exemplo de resistência, conquistas, 

empenho desmedido por parte dos simpatizantes da causa, mas que acima de tudo, 

de muita coragem... onde  muitas sementes foram plantadas, e vez por outra se 

resgata parte dessa história, a exemplo o plano de ação-2008, como filhote do 

Planejamento Estratégico do TRF-2002, aprovado naquela ocasião.    

 Por fim, é importante chamar a atenção para o nível de entendimento 

demonstrado pelos servidores com relação aos temas propostos, quer nas 

entrevistas identificadas, quer nos comentários que ficaram no anonimato, 

reforçando o pensamento de que a instituição precisa se aperceber e buscar junto 

aos seus órgãos de cúpula, alternativas de um viver melhor, sob diversos aspectos. 

                                                 
66 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G     
67 Comentário gerado a partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
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O próximo e último capítulo trará a análise dos questionários aplicados, 

através da tabulação e comentários dos servidores, e também as considerações 

finais apresentados à DG, como forma de  proposições  a serem apreciadas.  
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6. CAPÍTULO V 

 
ANÁLISE  

 
 
 

A fundamentação teórica abordou dois eixos centrais: motivação, cultura 

organizacional e suas variáveis na organização.  A primeira  concentrou-se 

predominantemente  nos enfoques de Maslow, Herzberg e Bergamini. A hierarquia 

das necessidades concebidas pelo primeiro autor, os fatores higiênicos e 

motivacionais, tratados pelo segundo estudioso e numa perspectiva mais 

contemporânea, Bergamini traz uma contribuição meio termo dos teóricos citados, 

constituindo-se assim no referencial  do primeiro eixo deste trabalho. O segundo 

eixo, não menos importante para a elaboração dessa pesquisa, onde  buscou-se na 

literatura nomes como Sérgio Alves, Schein, Fleury e Fischer e outros para 

conceituar cultura organizacional  e seus elementos, dentro de uma  abordagem 

pontual, dos elementos constitutivos  e decorrentes dessa cultura.  

Logo, a pergunta de pesquisa é: 

- O conhecimento da cultura e do clima organizacional contribuem para os 
gestores implementarem políticas motivacionais entre os servidores? 
 

Assim, a temática exposta e seus respectivos autores constituíram-se nos 

principais referenciais para a elaboração do questionário e da entrevista e outras 

ferramentas, que foram os instrumentos suporte, enquanto coleta de dados do 

estudo, a fim de responder a pergunta de pesquisa acima. 

A amostra da pesquisa se auto-selecionou entre os 234 servidores da 

Diretoria Geral, tendo em vista ser uma variável deste trabalho, àqueles que melhor 

se sentiram estimulados a participar da mesma, por meio da identificação com o 

tema, ou por um genuíno interesse qualquer. O questionário foi disponibilizado na 

intranet para os 100% (Analistas, Técnicos e Auxiliares) que integram àquela 

Diretoria. 

Então, considerando um universo de 234 servidores da DG, retornaram 50 

questionários respondidos aleatoriamente, constituindo-se numa amostra 

representativa. Foram contactados 10 servidores para responderem a entrevista 

estruturada, contudo, apenas 7 conseguiram efetivamente respondê-la. Tais 
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entrevistas (apêndice I), foram formadas por 2 perguntas direcionadas para 

identificação do conhecimento da cultura, dos valores e crenças do TRF, e citadas 

no desenrolar do capítulo IV, o qual permite a inserção das impressões não só da 

autora de forma mais direta, como também promove a participação dos próprios 

servidores na construção da pesquisa. Também foram ouvidos relatos de servidores 

citados anonimamente no capítulo IV, como forma de validar as impressões da 

autora. 

As vantagens de se usar um questionário junto a esse tipo de público são 

várias. Primeiramente, porque o questionário é anônimo, podendo o pesquisado 

sentir-se à vontade para responder às questões sem se comprometer. Outra 

vantagem é poder limitar o número que se deseja atingir. Além de permitir que o 

servidor responda ao questionário na hora em que melhor lhe aprouver, sem 

interromper suas atividades na empresa. O mesmo foi encaminhado por e-mail, 

através da intranet, conforme listagem constante do apêndice E. 

Utilizou-se o Survey68, como técnica de pesquisa, pois permite focalizar o 

complexo formado pelo indivíduo e pelo campo social em que está situado. Como se 

sabe, este método também se vale intensamente das técnicas estatísticas e dos 

processos de amostragem estratificada para eliminar ou reduzir ao mínimo possível 

o risco de estabelecer generalizações indevidas, através de aplicação da 

observação direta e questionário de auto-preenchimento. 

Os dados capturados nas questões fechadas do questionário demandaram 

tratamento estatístico – estatística descritiva, por meio da utilização do software 

estatístico – Sphinx de Dados Quantitativos e Qualitativos. Enquanto os dados 

conseguidos por meio das questões abertas do questionário foram submetidos à 

análise de conteúdo, referendado por Richardson et al (1985). 

 

 O questionário foi estruturado em 6 partes: a primeira corresponde ao perfil 

dos que responderam ao questionário, conforme quadro demonstrativo nº10 a seguir 

e análise do mesmo: 

 

 

 

                                                 
68 Método científico de pesquisa. Análises explicativas em pesquisas de Survey visam desenvolver 
proposições gerais sobre o comportamento humano, dentre outras coisas. 
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Quadro n° 10 Perfil dos Servidores  

Perfil dos Entrevistados 
PERGUNTAS CLASSIFICAÇÃO Nº DE  PESSOAS PERCENTUAL % 

Analista Judiciário 10 20 
Técnico Judiciário 38 76 
Auxiliar Judiciário 0 0 

cargo 

Não Responderam 2 4 
  

Mais  de 15 Anos 21 42 
Mais de 10 Anos 20 40 
Mais de 5 Anos 6 12 
Menos de 5 Anos 3 6 

Tempo de Serviço 

Não Responderam 0 0 
  

2º Grau Completo 1 2 
Superior em Andamento 5 10 
Superior Completo 20 40 
Pós Graduado 18 36 
Mestre 6 12 
Doutor 0 0 

Grau de Formação 

Não Responderam 0 0 
  

Direção ( Núcleo, 
Divisão, Subsecretaria, 
Secretaria, Diretoria 
Geral) 

6 12 

Supervisão 17 34 
Supervisão Assistente 12 24 
Assistente 
Especializado 5 10 

Auxiliar Técnico 3 6 
Operador 2 4 
Sem Gratificação no 
momento 2 4 

Função Comissionada 
ou Gratificada 

Não Responderam 3 6 
Não 1 2 
Mais ou Menos 7 14 
Sim 36 72 
Preferiria algo mais 
Rotineiro 1 2 

Preferiria Algo Mais 
Dinâmico 4 8 

Perfil Compatível a 
Função que Exerce 

Não Responderam 1 2 
Fonte: Elaboração própria, 2008  
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Em seguida  comenta-se as  observações mais importantes apresentadas na  
pesquisa: 

 
 
 

1ª parte do Questionário - PERFIL  
 

Dos que responderam a pesquisa, com relação ao cargo, 76% foram Técnicos 

Judiciários; 20% analistas judiciários; 4% não responderam.  

Conforme gráfico nº 01 abaixo: 

 
Gráfico  n°1 - Cargo 

20%

76%

0% 4%

Cargo

Analista Judiciário
Técnico Judiciário
Auxiliar Judiciário
Não Responderam

  
  Fonte: Elaboração Própria 
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Com relação ao tempo de serviço, verificou-se que dos servidores acima : 42% tem 

mais de 15 anos de casa; 40% tem mais de 10 anos; 12% mais de 5 anos; 6% tem 

menos de 5 anos.  

 

Conforme gráfico nº 02 a seguir: 

 

 

Gráfico n° 2  – Tempo de serviço 

Tempo de serviço

42%

40%

12% 6% 0%
Mais de 15 anos
Mais de 10 anos
Mais de 5 anos 
Menos de 5 anos
Não Responderam

 
Fonte: Elaboração própria, 2008 
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Quanto ao grau de formação dos servidores, a pesquisa identificou que o capital 

intelectual da diretoria geral é elevado, pois somente 2% não possui um curso 

superior, e 48 % dos entrevistados estão entre os pós-graduandos e mestrandos, 

demonstrando assim a sua competência  técnica e intelectual.  

 

Conforme o gráfico a seguir: 

 
 
 
Gráfico nº 3 – Grau de formação  
 

Grau de Formação

10%

40%36%

12% 0% 2%

2º grau completo

Superior em andamento

Superior completo

Pós graduado

Mestre

Doutor

Não Responderam

 
Fonte: Elaboração da Autora, 2008 
 
Fazendo um cruzamento dos cargos com o seu grau de formação, como se segue: 
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Cargo x Grau Formação 
 

Tabela 6 – Cruzamento do Cargo x Grau de Formação 

Cargo/Grau 
Formação 

2º grau 
completo 

Superior 
em 
andamento 

Superior 
completo

Pós 
graduado Mestre Doutor Não 

Respond. TOTAL

Não resposta 0 0 0 2 0 0 0 2 
Analista 
Judiciário 0 0 4 3 4 0 0 11 

Técnico 
Judiciário 1 5 16 13 2 0 0 37 

Auxiliar 
Judiciário 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não 
Responderam 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 6 19 18 6 0 0 50 
Fonte: Elaboração da Autora, 2008. 

Dos Analistas Judiciários que responderam ao questionário 4 possuem apenas o 

superior completo, como requisito ao cargo; 3 são pós-graduados e 4 são mestres. 

Dos Técnicos Judiciários : apenas 1 só tem o 2º grau, como requisito de ingresso ao 

cargo; 5 tem superior em andamento; 16 superior completo ; 13 pós-graduados e 2 

tem mestrado. 

Como já foi observado em outros momentos, a pesquisa comprova o excelente nível 

intelectual dos servidores da diretoria geral. Constituindo-se num excelente ativo 

intangível da instituição. 

Dos que responderam a pesquisa, 34% exerce a função de Supervisor; 24% exerce 

a função de Supervisor Assistente; 12% cargo de direção; 10% Assistente 

especializado; 6% auxiliar Técnico;  6%  Sem gratificação; 4% Operador e mais 4% 

não responderam.  

Visualizada no gráfico nº 04 a seguir: 
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Gráfico n° 4 – Quanto a Função Comissionada ou Gratificada 

Quanto a Função Comissionada ou Gratificada

12%

34%

24%

10%

6%
4% 4% 6%

Direção (Núcleo, Divisão,
Subsecretaria, Secretaria,
Diretoria Geral)
Supervisão

Supervisão Assistente

Assistente especializado

Auxiliar Técnico

Operador

Sem gratificação no
momento

Não Responderam

 
Fonte : Elaboração Própria, 2008 
Fazendo um cruzamento dos cargos com o seu grau de formação, como se segue: 
 

Cargo x Função Gratificada 
 
 

Tabela 7 – Cruzamento do Cargo X Função Gratificada 

Cargo/ 
Função 
Gratifica-
da 

Não 
res- 
posta 

Direção 
(Núcleo, 
Divisão, 
Subsecre-
taria, 
Secretaria, 
Diretoria 
Geral) 

Su-
per-
vi- 
são 

Super
visão 
Assis-
tente 

Assisten
te 
especia-
lizado 

Auxili
ar 
Técni
co 

Ope-
rador

Sem 
gratifica-
ção no 
momen- 
to 

Não 
Respon-
deram 

TOTAL 

Não 
resposta 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Analista 
Judiciário 0 1 5 2 3 0 0 0 0 11 

Técnico 
Judiciário 3 5 11 9 2 3 2 2 0 37 

Auxiliar 
Judiciário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Não 
Respon-
deram 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 6 17 12 5 3 2 2 0 50 
Fonte: Elaboração da Autora, 2008 
 
Dos Analistas Judiciários que responderam ao questionário 1 exerce cargo de 

direção; 5 supervisão; 2 supervisor assistente ; 3 assistente especializado; 

Enquanto 5 Técnicos exercem tais cargos de direção;  11 supervisão; 2 supervisor 

assistente; 2 assistente especializado; 3 auxiliar técnico; 2 operados e 2 se 

encontram sem gratificação no momento. 

 

Nessa análise chamamos a atenção para a incoerência do sistema, onde a lógica 

seria quanto maior o nível hierárquico do cargo, assim também fosse o pré-requisito 

para se assumir os cargos de gerências. E na  prática isso não acontece. Por 

diversas razões, talvez se explique tendo em vista que o cargo em si não revela o 

nível educacional do servidor, uma vez que o requisito para ingresso no cargo está 

muito aquém do grau do nível de formação de cada um . 

 

E mais ainda , 

 

Dos que responderam a pesquisa, 72% consideram-se compatível com a função que 

exercem. 
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Gráfico n° 5 – Perfil x Compatível Função 

Seu Perfil é Compatível com a Função que 
exerce?

2% 14%

72%

2% 8%

2%
Não

Mais ou menos

Sim

Preferiria algo mais
rotineiro
Preferiria  algo mais
dinâmico
Não Responderam

 
Fonte: Elaboração Própria, 2008 
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2ª parte – CONDIÇÕES DE TRABALHO 
A segunda parte do questionário, diz respeito as condições de trabalho para o 

servidor. 
 
 

Quadro n° 11 - Condições de Trabalho 
Condições de Trabalho 

PERGUNTAS CLASSIFICAÇÃO Nº DE PESSOAS PERCENTUAL % 

Insatisfeito  2 4 

Pouco Satisfeito 0 0 
Medianamente Satisfeito 10 20 
Satisfeito 25 50 
Muito Satisfeito 12 24 

Qual o Grau de 
Satisfação com o 

Salário e 
Benefício 

Praticados na 
Instituição ? 

Não Responderam 0 0 

Nenhum 13 26 

Pouco 11 22 

Médio 17 34 

Elevado 8 16 

A  falta de 
Perspectiva 

Funcional, sem 
possibilidades de 

ascensão num 
concurso interno, 
constitui-se numa 

variável 
desmotivadora 
para você? Em 

que Grau? Não Responderam 
0 0 

Não percebo os servidores 
comprometidos em suas 
realizações funcionais 

4 8 

Percebo-os com pouco 
comprometimento 8 16 

Percebo-os como 
mediamente 

comprometidos 
22 44 

Percebe-os com grande 
comprometimento 10 20 

Não saberia me avaliar 4 8 

Os servidores são 
comprometidos 
com o melhor 

desempenho de 
suas funções no 

TRF? 

Não  Responderam 0 0 

Desmotivado para exerce 
suas funções 1 2 

Sente-se mais ou menos 
motivado 16 32 

Sente-se motivado 28 56 

E do ponto de 
vista da 

motivação, você 
se encontra? 

Sente-se muito motivado 3 6 
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Não saberia me avaliar 1 2  

Não Responderam 0 0 

Insatisfeito 8 16 
Pouco Satisfeito 3 6 
Médio Satisfeito 9 18 
Satisfeito 20 40 
Muito Satisfeito 9 18 

Do ponto de vista 
do mobiliário e  

instalações físicas 
em geral, qual o 

seu grau de 
satisfação? 

Não Responderam 0 0 
  

Insatisfeito 0 0 
Pouco Satisfeito 1 2 
Médio Satisfeito 17 34 
Satisfeito 20 40 
Muito Satisfeito 11 22 

E com relação à 
tecnologia ( o uso 
de computadores, 
internet, intranet) 

você sente-se 
bem assistido? 

Não Responderam 0 0 
Fonte: Elaboração da Autora, 2008 

 
 

6 - De uma forma geral qual o seu grau de satisfação com o salário e 
benefícios praticados na Instituição? 
 

Gráfico n° 6 – Grau de Satisfação com Salário 

Grau de Satisfação com o Salário e Benefícios 
Praticados na Instituição

4%

0%

20%

52%

24%

0%

Insatisfeito
Pouco satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito
Muito satisfeito
Não Responderam

 
FONTE: Elaboração própria, 2008 
 
76% dos servidores que responderam a pesquisa estão satisfeitos ou muito 

satisfeitos com o salário e benefícios praticados na instituição; 20% diz estar 

medianamente satisfeito com os salários e benefícios praticados na Instituição. 
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Logo, nos remetemos as teorias motivacionais de Maslow e Herzberg,69 onde 

primeiro cita as necessidades fisiológicas, e o segundo  que concebeu a 

denominada Teoria dos Dois Fatores, buscando explicar o comportamento do 

indivíduo no ambiente do trabalho. 

 

A Teoria dos Fatores Higiênicos, conhecido como fatores extrínsecos 

(encontrados no ambiente que circunda as pessoas), estão fora do controle do 

indivíduo, decididos pela organização (salários, benefícios, estrutura física, 

liderança, dentre outros). Receberam esse nome, higiênicos, por serem 

considerados preventivos. Eles evitam a insatisfação, mas por si só não geram a 

satisfação. 

 
7-  A falta de perspectiva funcional, sem possibilidades de ascensão num 
concurso interno, constitui-se numa variável desmotivadora para você? em 
que grau? 

 

35% dos entrevistados consideram de que possuem uma média falta  de perspectiva 

funcional. E  do ponto de vista da motivação,  63% diz-se motivado na instituição. 

Com relação à tecnologia , 63% revelam-se  entre satisfeitos  e muito satisfeitos. 

 

Conforme gráfico nº 07 a seguir: 

                                                 
69 O tema teorias motivacionais é recorrente, pois a autora  optou por trazê-lo sempre que julgar necessário 
salientar ou reforçar o resultado, tendo em vista entender que os principais interessados na temática por vezes 
não dispõem de tempo para ler todo o referencial e de posse da análise poderão tirar conclusões mais 
embasadas. Algumas observações já foram citadas no capítulo III. 
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Gráfico n° 7  – Falta de Perspectiva Funcional 
 

Falta de Perspectiva Funcional

27%

22%
35%

16% 0%
Nenhum
Pouco
Médio
elevado
Não Responderam

 
Fonte: Elaboração da Autora, 2008 

 
8- Os servidores são comprometidos com o melhor desempenho de 
suas funções no TRF?  E do ponto de vista da motivação, você se 
encontra: 
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      Gráfico n° 8 - Motivação 

E do ponto de vista da motivação, como você se 
encontra?

2%

33%

57%

6%

2% 0%

Desmotivado para
exercer suas funções
Sente-se mais ou
menos motivado
Sente-se  motivado

Sente-se muito
motivado
Não saberia me avaliar

Não Responderam

 
     Fonte: Elaboração própria, 2008 

 
57% dos que responderam sente-se motivados; 33% diz-se mais ou menos 

motivados; 6% diz muito motivado; 2% sentem-se desmotivado e mais 2% não 

saberia avaliar. 

 

No capítulo 3 dessa pesquisa, os autores tratam o tema motivação70 com muita 

propriedade, levando a remeter ao que um dos autores citados diz: 

 
Um comportamento motivado se caracteriza pela energia 
relativamente forte nele despendida e por estar dirigido para objetivo 
ou meta. Entretanto, o termo motivação tem sido empregado com os 
mais diferentes significados. Tal fato tem se constituído no primeiro 
e mais importante passo para a instauração de uma grande 
confusão sobre o real conteúdo por ele abrangido. (BERGAMINI, 
1993, p. 48). 
 

A motivação de um impulso que vem de dentro, isto é, que tem suas fontes de 

energia no interior de cada pessoa. E os impulsos externos do ambiente são apenas 

                                                 
70 O tema motivação é recorrente, pois a autora  optou por trazê-lo sempre que julgar necessário salientar ou 
reforçar o resultado, tendo em vista entender que os principais interessados na temática por vezes não dispõem 
de tempo para ler todo o referencial e de posse da análise poderão tirar conclusões mais embasadas. Algumas 
observações já foram citadas no capítulo III. 
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condicionantes. Pode-se entender essa expressão, como o processo de induzir uma 

pessoa ou grupo, cada qual com suas necessidades distintas a atingir os objetivos 

pessoais. ( BERGAMINI,1993). 

 
É salientado que : 

 
(...) a motivação para o trabalho aparece como um fenômeno 
complexo, que não se pode analisar sem levar em consideração o 
conjunto da situação, quer dizer, o indivíduo (suas características e 
experiências), o trabalho (sua natureza e restrições) e a organização  
com suas regras, os seus objetivos e o clima  que lhe é próprio. 
Bergamini (1993, p.30). 
 

E que segundo Oliveira (1999) :  
 

Atrair e manter as pessoas dentro das organizações, assegurando-
lhes condições para que possam satisfazer os anseios internos de 
crescimento psicológico e desenvolvimento profissional, tem sido 
motivo de preocupação cada vez maior. 
A motivação no trabalho é um tema vasto e complexo, que tem sido 
objeto de investigação permanente por parte dos cientistas 
comportamentais que estudam as organizações, bem como por 
aqueles que as administram, tendo em vista que, sem as pessoas, 
todos os demais recursos tornam-se inoperantes. Oliveira (1999, p. 
38). 
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10 - Do ponto de vista do mobiliário e instalações físicas em geral, qual o 
seu grau de satisfação? 
 
Gráfico n° 9 -- Mobiliário e Instalações físicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fonte: Elaboração Própria, 2008 
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11- E com relação à tecnologia (o uso de computadores, internet, intranet...) 
você  sente-se bem assistido? 

 
 

Gráfico n° 10  - Tecnologia                                   

E com relação à tecnologia ( o uso de 
computadores, internet, intranet...) você sente-se 

bem assistido?

0%

2%

35%

41%

22%

0%

Insatisfeito
Pouco satisfeito
Médio satisfeito
Satisfeito
Muito satisfeito
Não Responderam

 
Fonte : Elaboração própria, 2008 

 

41% dos servidores diz-se satisfeito;  35% medianamente satisfeito; 22% muito 

satisfeito; 2% pouco satisfeito. 

Com relação a mobiliário e equipamentos em geral, o TRF tem investido nesse 

segmento, mantendo-se sempre atualizado com o que há de mais moderno para 

atender o nível de exigência dos Desembargadores. 
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A 3ª parte do questionário - ASPECTOS CULTURAIS 

 
Quadro n° 12 - Aspectos Culturais 

 
Aspectos Culturais 

PERGUNTAS CLASSIFICAÇÃO Nº DE PESSOAS PERCENTUAL % 

Sim, totalmente 
9 18 

Sim, Parcialmente 

29 58 

Não 

7 14 

Inexistente 

1 2 

Não Saberia 
Responder 2 4 

Partindo do pressuposto que o 
TRF é uma Instituição 
considerada rígida e 

verticalizada. Com relação às 
crenças, valores e missão da 

Instituição... Você conhece-os e 
os percebe  como sendo traços 
culturais ( elementos próprios 
da sua identidade  cultural) do 

TRF? 

Não Responderam 

0 0 

  

Nunca pensei nisso 4 8 

Nunca me senti 
assim 7 14 

Às vezes, raramente 14 28 

Sim 23 46 

A cada 2 anos, a Presidência do 
TRF muda. Essa mudança lhe 

causa alguma espécie de 
desconforto, insegurança, falta de 
clareza, medo de perder a função 

e/ou outros sentimentos 
semelhantes ? 

Não Responderam 0 0 

Indicação Política 7 14 
Competência Técnica 5 10 
Merecimento 2 4 
Antiguidade 0 0 
Competência 
Intelectual 1 2 

Como classificaria hoje o 
critério adotado para a 
designação de função 
gratificada no TRF? 

Não se tem Critério 33 66 
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 Não Responderam 0 0 

Não, nunca ocorreu 
comigo 13 26 

Às vezes ocorre 
6 12 

Sim, poucas vezes 4 8 

Sim, muitas vezes 21 42 

Não saberia 
responder 2 4 

Enquanto servidor da DG e AS, 
alguma vez já se sentiu preterido 

ou discriminado em relação a 
servidores lotados em Gabinetes? 

Abaixo, caso tenha ocorrido 
poderia citar uma situação 

especifica? 

Não Responderam 0 0 

Fonte: Elaboração própria, 2008 
 

12-  Partindo do pressuposto que o TRF é uma Instituição considerada rígida, 
verticalizada. Com relação às crenças, valores e missão da Instituição... Você 
conhece-os e os  percebe como sendo traços culturais (elementos próprios da sua 
identidade cultural) do TRF? 

 
Gráfico n° 11 – Crenças, valores, missão – Traços Culturais 

 

19%

60%

15%
2%

4% 0%

Sim, totalmente 
Sim, parcialmente
Não
Inexistente
Não saberia responder  
Não Responderam

  
   Fonte: Elaboração Própria, 2008 
 
Apenas 19% dos entrevistados conseguem perceber totalmente os traços culturais 

da instituição; contra 60% que afirma conhecer parcialmente essa cultura; e 15% 

não reconhece.  
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É importante retomar um pouco do referencial teórico71 quando diz: 
 
Mintzberg et al (2000) afirmam que a cultura é a base de uma organização. Suas 

crenças comuns se refletem em hábitos  e tradições dentro da organização e 

também são refletidas por meios de histórias e símbolos em seus bens tangíveis. 

Não existe cultura organizacional sem pessoas. E a força de qualquer cultura está 

em legitimar os valores e crenças compartilhados entre os colaboradores de uma 

mesma organização. 

 
13-  A cada 2 anos, a Presidência do TRF muda. Essa mudança lhe causa 

alguma espécie de desconforto, insegurança, falta de clareza, medo de 
perder a função e /ou outros sentimentos semelhantes? 

       

  De acordo com o Gráfico nº 12 a seguir : 
 

Gráfico n° 12  - Mudança de Presidência 

8%
15%

29%

48%

0%

Nunca pensei nisso
Nunca me senti assim 
Às vezes, raramente
Sim. 
Não Responderam

 
  Fonte: Elaboração Própria, 2008 

Com relação a pergunta acima a pesquisa revelou que 48% dos pesquisados 

sentem algum desconforto, conforme descrito acima, por ocasião da troca de 

presidência a cada 2 anos. 29% disse que  às vezes sente esse desconforto, contra 

23% que responderam que nunca sentiu-se assim. 

                                                 
71 O tema cultura é recorrente, pois a autora  optou por trazê-lo sempre que julgar necessário salientar ou 
reforçar o resultado, tendo em vista entender que os principais interessados na temática por vezes não dispõem 
de tempo para ler todo o referencial e de posse da análise poderão tirar conclusões mais embasadas. Algumas 
observações já foram citadas no capítulo III. 
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Trazendo a contribuição do capítulo IV72 a essa análise, os comentários abaixo  

servem para melhor explicar tal desconforto: 

Os fundadores do TRF exerceram grande influência no que o Tribunal se 

transformou ao longo desses 19 anos. Todos os 10  juízes fundadores  passaram 

pela presidência  do Tribunal, uns num mandato de 1 ano; outros com mandato de 2 

anos. O que foi uma grande conquista para a administração, pois se 2 anos é pouco, 

o que dizer então  de um mandato de 1 ano apenas. Onde cada presidente mudava 

todo o seu staff, os cargos de confiança ficavam  ao seu dispor e a cada mandato 

substituía-se o diretor administrativo e o diretor geral, onde quase sempre tais 

cargos eram preenchidos sem qualquer critério de competência e formação inerente 

ao cargo. O que se via era uma falta de sistematização geral em todos os 

procedimentos. Pois “nem bem assumiam, estava na hora de sair”. O que resultou 

em conseqüências à Administração até hoje, tanto nos processos de trabalho como 

no psicológico dos servidores. 

Abaixo, o comentário de um servidor no preenchimento do questionário, 

revela uma realidade praticada na Instituição, que se constitui num grande prejuízo 

aos setores: 

 

13- A mudança de estrutura quase sempre acontece paralela a troca da gestão da 
Presidência. E como meu setor em 10 anos, esteve ligado a unidades diferentes, 
ficava apenas existindo a sensação de que está funcionando, não temos 
reclamação, então não precisa ser ouvido. E assim as coisas vão acontecendo no 
TRF automaticamente sem valorização alguma.73 
 
 

                                                 
72 O capítulo IV  enfocou com um olhar etnográfico o TRF, e várias abordagens serviram de pano de fundo para 
a pesquisa, e assuntos como o citado  é recorrente, o que levou a autora julgar necessário salientar ou reforçar 
quando possível , tendo em vista entender que os principais interessados na temática por vezes não dispõem de 
tempo para ler todo o referencial e de posse da análise poderão tirar conclusões mais embasadas 
 
73 Comentário gerado a  partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
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14- Como classificaria hoje o critério adotado para a designação de função 
gratificada no TRF? 
 
 

Gráfico n° 13 - Critério para distribuição de função 

15%

10%

4%

0%

2%

69%

0%
Indicação política
Competência técnica
Merecimento
Antiguidade
Competência Intelectual
Não se tem critério
Não Responderam

 
Fonte: Elaboração da Autora, 2008 

 

Perguntado ao servidor sobre os critérios para designação de função, foi 

revelado que 69% dos servidores afirmam não se ter critério na organização para tal 

item; 15% atribuem a indicação política e 10% atribui a competência técnica. 

Como forma de sugestão, seria criar critérios como forma de ocupação das 

funções gratificadas, considerando o grau de instrução, de capacitação naquele 

período ou ainda o tempo de serviço na Instituição. A fim de que os efeitos do não 

se ter critérios contamine demais servidores. 
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15- Enquanto servidor da DG e SA, alguma vez já se sentiu preterido ou 
discriminado em relação a servidores lotados em Gabinetes? Abaixo, 
caso tenha ocorrido poderia citar uma situação específica? 

 
Gráfico n° 14 – Discriminação de servidores- área meio x área fim 

28%

13%
9%

46%

4%
0%

Não, nunca ocorreu comigo
Às vezes ocorre
Sim, poucas vezes
Sim, muitas vezes
Não saberia responder 
Não Responderam

 Fonte: Elaboração própria, 2008 

 

46%  se sentiram discriminado muitas vezes;  28% nunca se sentiram assim; 

13% sentiram-se às vezes. 

As principais queixas referem-se ao uso do estacionamento, conforme comentário 

abaixo e demais comentários constam de relatos no  apêndice G. 

 
15- Com relação ao Estacionamento para os servidores do TRF: 
 
      “Não entendo o porquê do tratamento ser desigual para que os servidores 
estacionem seu carro. Acho que há muitos privilégios para o pessoal de Gabinete. 
Entendo diretores, Assessores, tenham um horário mais extensivo e diferenciado. 
No entanto com relação aos demais, não vejo porque eles têm tanto privilégio. 
Quando chegamos mais cedo no TRF, não poder colocar o carro num lugar melhor, 
porque a vaga é do funcionário do gabinete, que muitas vezes chega atrasado ou 
está de licença ou férias. Que privilégio é este? O comentário em geral é deste tipo e 
nunca houve a menor preocupação para  problemas dessa natureza na  
organização”.74 
 
 

                                                 
74 Comentário gerado a  partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
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A 4ª parte do questionário- VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 
 
Quadro nº 15 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 

Valorização do Servidor 
PERGUNTAS CLASSIFICAÇÃO Nº DE PESSOAS PERCENTUAL % 

Inexiste 8 16 

Pouco 19 38 

Médio 20 40 

Alto 0 0 
Não Saberia 
Responder 2 4 

Qual o Grau de Valorização do 
Capital  Humano do TRF? 

Não Responderam 0 0 

Nenhum 
3 6 

Pouco 
14 28 

Médio 
18 36 

Elevado 
11 22 

Não Saberia 
Responder 3 6 

Você foi e é capacitado para o 
exercício de suas atividades? 

Então, qual o grau de 
improvisação na maioria das 

tarefas que realiza 

Não Responderam 
0 0 

Vai continuar fazendo 
as suas atividades de 

sempre 
10 17 

Vai assumir ou no 
mínimo ser indicado 

para um cargo de 
direção 

0 0 

Vai agregar valor e 
mais conhecimento 

ao seu currículo 
12 32 

O TRF vai ganhar 
com isso, pois terá 

um quadro  funcional 
melhor preparado. 

18 39 

Ao terminar o seu curso de pós-
graduação, mestrado ou 

doutorado, o que imagina que vai 
lhe acontecer, sabendo que uma 
opção não é excludente da outra, 
logo você pode, se quiser,  optar 

por mais de uma. 

Vai servir  para uma 
realização pessoal e 
pouco profissional. 

10 12 

Desnecessárias 1 2 
Como você vê as Iniciativas do 

TRF, quando comemora os 
eventos mais significativos do 
calendário cívico, bem como as 
tentativas de confraternização Acho que não 

atingem os objetivos 21 42 
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Desinteressantes, 
mas devem continuar 3 6 

Sempre participo, 
acho 

importantíssimas 
16 32 

Nunca participo, mas 
acho importante 7 14 

 

Não Responderam 0 0 
 Fonte: Elaboração própria, 2008 
  
 
16-  Qual o grau de valorização do capital humano do TRF, a Instituição 

busca o desenvolvimento de todos através de uma política séria de 
gestão de pessoas (onde coloca o servidor como uma prioridade em 
diversos aspectos do seu aperfeiçoamento, desde treinamento, 
capacitação e reciclagem numa perspectiva contínua e igualitária)? 

 
  Gráfico nº 15 – Valorização do Capital Humano 
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39%

41%

0%

4% 0%
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Pouco
Médio
Alto
Não saberia responder
Não Responderam

 
  Fonte: Elaboração da Autora, 2008 

 
41% dos pesquisados consideram que o TRF tem um médio grau de valorização do 

servidor; e 39%  diz que o capital humano é pouco valorizado e ainda 16% diz que 

não existe valorização do  servidor na Instituição TRF. 

 
Os fatores motivacionais, chamados intrínsecos, estão vinculados ao cargo 

que se ocupa, à natureza das tarefas que se desempenha na organização. Esses 

fatores envolvem os sentimentos de crescimento individual, de reconhecimento 
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profissional e necessidades de auto-realização, segundo Chiavenato (1983). 

Exercendo um efeito muito mais profundo nas pessoas.75 

 
16- Você foi e é capacitado para o exercício de suas atividades? então, qual 

o grau de improvisação na maioria das tarefas que realiza? 
 

Gráfico n° 16 – Grau de Improvisação no que faz 

6%

29%

37%

22%
6% 0% Nenhum

Pouco
Médio
Elevado
Não saberia responder
Não Responderam

 
      Fonte: Elaboração da autora, 2008 

 
Essa pergunta não chama a atenção pelas respostas, ficando dentro de um patamar  

aceitável. Onde 37% dos que responderam  disse que não foi treinado para exercer 

suas atividades, tendo então um médio grau de improvisação no que realiza.  
O que não deixa ser preocupante, pois 37% corresponde a um percentual bem 

significativo de improvisação na instituição, e conseqüentemente em riscos de erros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
75 Citação transcrita do capítulo III, página nº 70. 
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18-  Ao terminar o seu curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado, o 
que imagina que vai lhe acontecer, sabendo que uma opção não é excludente 
da outra, logo você pode, se quiser, optar por mais de uma. 
 
 
Gráfico n° 17 – Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado 

 

17%
0%

32%39%

12% 0%

Vai continuar fazendo as
suas atividades de
sempre

Vai assumir ou no mínimo
ser indicado para um
cargo de direção

Vai agregar valor e mais
conhecimento ao seu
currículo

O TRF vai ganhar com
isso, pois terá um quadro 
funcional melhor
preparado.
Vai servir  para uma
realização pessoal e
pouco profissional.

Não Responderam

 
Fonte : Elaboração da Autora, 2008 
  

39% responderam que o TRF vai ganhar com isso, pois terá um quadro 

funcional melhor preparado. E 32% reconhece que o curso vai agregar mais 

conhecimento ao seu curriculum, ainda 17% diz que o curso vai lhe servir de 

realização pessoal e pouco profissional, pois 12% entende que mesmo com o seu 

curso vai continuar realizando as mesmas atividades de sempre. 

Fazendo um cruzamento do cargo com os cursos de pós-graduação, verificou-

se o que eles (os servidores) esperam que lhes acontecerá após a conclusão do 

curso: 

        Dos Analistas Judiciários que responderam a pesquisa 1 não respondeu; 2 

disseram que vai continuar fazendo as suas atividades de sempre; 0 Vai assumir ou 

no mínimo ser indicado para um cargo de direção; 7 dizem que vai agregar valor e 

mais conhecimento ao seu currículo; 8 que O TRF vai ganhar com isso, pois terá um 
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quadro funcional melhor preparado; e 3  disseram que vai servir para uma realização 

pessoal e pouco profissional. 

Dos Técnicos Judiciários que responderam a pesquisa 4 não responderam; 11 

disseram que irão continuar fazendo as suas atividades de sempre; 0 Vai assumir ou 

no mínimo ser indicado para um cargo de direção; 17 dizem que vai agregar valor e 

mais conhecimento ao seu currículo; 20 que O TRF vai ganhar com isso, pois terá 

um quadro funcional melhor preparado; e 6 vai servir para uma realização pessoal e 

pouco profissional. 

Contudo, é importante  dizer e que não deixa de ser um incentivo aos 

servidores o PNC - Programa nacional de Capacitação, que determina um Adicional 

de Qualificação aos servidores , na proporção de 7,5% para os que tem pós-

graduação, 10% para os que tem mestrado e 12,5% para os que tem doutorado. 

Minimizando talvez o desconforto de não ser melhor aproveitado na instituição 

devido ao título conquistado. O plano também serve de motivação à educação 

continuada. O que resultou numa maior procura por tais cursos entre os servidores 

nos últimos 2 anos. 

Mas, a própria instituição também precisa rever seus conceitos nesse contexto 

e de forma coerente com o discurso, promover meios de melhor utilizar esse capital 

humano, melhor preparado , para produzir mais a seu favor, seja em grupos 

pensantes, comissões de elaboração de projetos, grupos de discussão, nichos de 

pesquisas , portal do conhecimento e assim fomentar uma cultura de aproveitamento 

desse conhecimento adquirido, que de certa forma integra o patrimônio da casa, ou 

seja, constitui-se em seus ativos intangíveis - sua maior riqueza. 
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19- Como você vê as iniciativas do TRF em humanizar mais o tribunal, 

quando comemora os eventos mais significativos do calendário cívico, 
bem como as tentativas de confraternização? 

 
Gráfico nº 18  – Humanização do TRF – através das comemorações 
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acho importante
Não Responderam

 
Fonte : Elaboração da Autora, 2008 

 

44% dos pesquisados  acha que tais eventos não atendem os objetivos; 33% diz 

que sempre participa e que acha importante; 15% diz que nunca participa, mas que 

acha importante, 6% diz ser desinteressante  e 2% desnecessárias. 

A DG envida esforços desmedidos em realizar  eventos significativos no TRF, 

objetivando humanizar e integrar mais a instituição, aproximando os servidores,  e 

percebe  quase sempre um certo descaso dos servidores em apoiar tais atividades, 

com sua participação. Aí está o retrato dessa situação. Logo, se conta efetivamente 

com os 33% que sempre participam e acham importante. 
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A 5ª parte do questionário – PROCESSOS DE TRABALHO E PRÁTICAS   

DE GESTÃO  EM GERAL 

 
Quadro n° 13 - Processos de trabalho e práticas   de gestão  em geral 

 

Processos de Trabalho e Práticas de Gestão em Geral 
DADOS  CLASSIFICAÇÃO Nº DE PESSOAS PERCENTUAL% 

Nenhuma noção   

0 0 

Pouca noção 
3 6 

Razoável noção 
15 30 

Muita noção 
31 62 

Não saberia 
responder 

0 0 

Tem plena noção do fluxo do 
seu trabalho, de quem você 
recebe a informação  e para 

quem repassa o resultado do 
seu trabalho: conhece bem os 
caminhos e a comunicação flui 

bem? 

Não Responderam 
0 0 

  

É deficiente ao 
extremo 13 26 

É razoável, pois 
chega a provocar 
alguns problemas 

27 54 

Classificaria como 
satisfatória 7 14 

Ou ainda muito 
satisfatória 0 0 

Não saberia 
responder 2 4 

Falando da Comunicação 
Intersetorial no TRF, como 

você a avalia? 

Não Responderam 0 0 

Isoladas 11 22 

Não Isoladas 9 18 

Articuladas e ou 
integradas 6 12 

Não Articuladas e ou 
não integradas  

21 42 

Na sua opinião, como estão 
estruturadas as diversas 

unidades e áreas funcionais do 
TRF? 

Não Responderam 
0 0 

Ter senso de equipe, saber  
trabalhar em conjunto é 

importante, mas  a questão do 
Predomina o 
individualismo 16 32 
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Há iniciativas 
esporádicas a favor 
do senso de equipe  

20 40 

Há algumas 
iniciativas a favor do 
senso de equipe 

13 26 

Há muitas iniciativas 
a favor do senso de 
equipe, combatendo 
a perspectiva do 
individualismo. 

0 0 

individualismo no TRF, como 
você percebe? 

Não Responderam 0 0 

  

Adequado 2 4 

Inadequado 21 42 

Tem-se esta 
intenção, mas não se 
consegue realizar 

20 40 

Sim acontece muito 
essa adequação 1 2 

Não saberia 
responder  5 10 

Na sua opinião, em que  grau 
acontece a adequação do perfil 
profissional às competências 
relativas a uma chefia no TRF 
(Se há uma preocupação  em 

colocar a pessoa certa no lugar 
certo)? 

Não Responderam 0 0 

  

Não 20 40 

Raramente 15 30 

Quase sempre 6 12 

Sempre 5 10 

Até tem, mas sem 
planejamento e o 
resultado deixa a 
desejar 

3 6 

Há reuniões rotineiras, como 
prática de gestão, para 
discutirem como tratar 

processos de trabalho e 
melhorar  as relações 

interpessoais na sua unidade? 

Não Responderam 0 0 

Existem treinamentos 
específicos voltados à melhoria 
da gestão, atendendo as reais Sim 

3 6 
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Às vezes 
23 46 

Não 
22 44 

carências dos setores?  

Não Responderam 
0 0 

  

Nenhum 26 52 

Pouco 18 36 

Médio 5 10 

Elevado 0 0 

Não saberia 
responder  0 0 

Qual o grau de participação 
dos servidores nas tomada de 

decisões no TRF? 

Não Responderam 0 0 

  
Total autonomia 4 8 
Autonomia com 
restrições 29 58 

Inexiste Autonomia 10 20 
Não saberia 
responder  6 12 

Qual o grau de autonomia dada 
aos dirigentes do TRF? 

Não Responderam 0 0 
  

Inexiste 

22 44 

Existe 

8 16 

Não saberia 
responder  

19 38 

Há um padrão gerencial 
homogêneo, ou seja, uma 

linearidade de 
comprometimento entre os 

diretores, consegue sentir que 
todos estão afinados com o 

ideal da instituição? 

Não Responderam 

0 0 

Você acha que o discurso 
formal e a prática observada, 
de uma forma geral no TRF, 

são coerentes, pois a norma é 
sempre observada ou  em 

Não há coerência 
entre o discurso e a 

prática 
14 28 
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Tem pouca coerência 
entre o discurso e a 

prática 
22 44 

Tem Média coerência 
entre o discurso e a 

prática 
11 22 

Tem Alta coerência 
entre o discurso e a 

prática 
1 2 

Não saberia 
responder  1 2 

certas ocasiões quando 
interessa? 

Não Responderam 0 0 

  

De jeito nenhum 
9 18 

Sim, totalmente 
15 30 

Sim, parcialmente 
4 8 

Não saberia 
responder 

15 30 

A estrutura organizacional tem 
criado situações de 

aprendizado, de superação de 
dificuldades de desempenho, 

incentivando novas idéias num 
clima de abertura e 

criatividade? 

Não Responderam 
0 0 

  

Nenhuma 
13 26 

Pouca 
17 34 

Média 
6 12 

Alta 
1 2 

Não saberia 
responder 

12 24 

Partindo da premissa de que  
planejamento estratégico é 

uma ferramenta gerencial de 
grande impacto na 

organização, pois mobiliza 
todos na construção da 
missão, visão, valores, 

estratégias e etc. O   TRF, em 
2001, deu esse passo, ele fez 

alguma diferença no seu setor? 
Por quê? 

Não Responderam 
0 0 

Poucas vezes ocorre
6 12 

Qual a freqüência com que 
planos e programas  foram 
concebidos no TRF e não 

implementados? 
Às vezes ocorre 

15 30 
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Sempre ocorre  15 30 

Nunca ocorre 1 2 

Não saberia 
responder 11 22 

 

Não Responderam 0 0 

A constatação que a 
Instituição é hábil em 
criar processos de 
mudança, mas inábil 
em sustentá-lo 

7 14 

A constatação que a 
Instituição é eficiente 
em criar e sustentar 
processos de 
mudança 

2 4 

A constatação  de 
que a falta de 
continuidade não 
favorece a Instituição 
em nada 

14 28 

A constatação de  
que há pouca 
confiança  por parte 
dos servidores no 
sucesso dessas 
implementações por 
diversos fatores 

17 34 

Nenhuma das 
alternativas listadas 5 10 

Pensando na pergunta acima, o 
que seria reflexo disso? 

Não Responderam 0 0 

Fonte: Elaboração da Autora, 2008 
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20- Tem plena noção do fluxo do seu trabalho, de quem você recebe a 

informação  e para quem repassa o resultado do seu trabalho: conhece 
bem os caminhos e a comunicação flui bem? 

 
Gráfico n° 19  – Fluxo de Trabalho 

0%

6%

31%

63%
0%

0% Nenhuma noção  
Pouca noção
Razoável noção
Muita noção
Não saberia responder
Não Responderam

 
 Fonte: Elaboração da autora, 2008 
 

Análise das respostas referentes a pergunta acima diz que 63% tem plena 

noção dos fluxos de seu trabalho, conhecendo bem o que faz, 31% demonstra que 

possui uma razoável noção e 6 % diz ter pouca noção. 

O que faz-se entender que 37%  dos servidores  precisam ter uma visão 

sistêmica da organização, a fim de melhor situar o seu trabalho nessa engrenagem e 

em assim sendo possa contribuir mais e melhor para a organização. 

Uma boa orientação seria repassar os processos internos de trabalho através 

de uma instrutoria interna. 

Aí se revela o verdadeiro papel de uma pesquisa dessa envergadura, subsidiar 

aos líderes, numa fotografia de seu ambiente organizacional, para que de posse de 

tais informações consigam tomar decisões mais focadas na realidade. 
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 21-Falando da comunicação intersetorial no TRF, como você a avalia: 
 
 
     Gráfico n° 20– Comunicação Intersetorial 
 

27%

55%

14%

0%

4%

0%

É deficiente ao extremo

É razoável, pois chega a
provocar alguns
problemas
Classificaria como
satisfatória

Ou ainda muito
satisfatória

Não saberia responder

Não Responderam

  
      Fonte: Elaboração da autora, 2008 
 
 
 
Analisando então a questão acima, vê-se que 55%  classifica a comunicação inter-

setorial do TRF  como razoável, chegando a provocar  alguns problemas. 

  

Conforme se verifica melhor detalhado na tabela nº 08 a seguir: 
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Tabela 8  – Comunicação X Cargo 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2008 

 

27% classificam-na como deficiente ao extremo e 14% como satisfatória. 

 

 Fazendo um cruzamento da questão acima com a função gratificada exercida  

tendo em vista o nível de interferência que essa comunicação  afeta no 

desenvolvimento de tais funções, conforme abaixo: 

Dos que exercem a função de direção, 2 consideram a comunicação deficiente ao 

extremo; 2 diz que é razoável, pois chega a provocar alguns problemas  e 2 

classificaria como satisfatória;  

Dos que exercem a função de supervisão,  5 consideram a comunicação deficiente 

ao extremo;  8 diz que é razoável, pois chega a provocar alguns problemas; e 2 

classificaria como satisfatória e 2 não saberia responder; 

Função Gratificada/ 
Comunicação 
Intersetorial 

Não 
 
resposta 

É  
Deficien-
te ao 
extremo 

É 
razoável,  
pois chega 
a provocar 
alguns 
 problemas

Classificari
a  
como  
satisfatória

Ou ainda 
 Muito 
 
satisfatória 

Não  
Saberia 
 responder 

Não 
Res- 
pon- 
deram

T 
O 
T 
A 
L 
 
 

% 

Não resposta 0 1 1 1 0 0 0 3 6 
Direção (Núcleo, 
Divisão, 
Subsecretaria, 
Secretaria, 
Diretoria Geral) 

0 2 2 2 0 0 0 6 12 

Supervisão 0 5 8 2 0 2 0 17 34 
Supervisão 
Assistente 0 3 8 1 0 0 0 12 24 

Assistente 
especializado 1 1 3 0 0 0 0 5 10 

Auxiliar Técnico 0 1 2 0 0 0 0 3 6 
Operador 0 0 2 0 0 0 0 2 4 
Sem gratificação 
no momento 0 0 1 1 0 0 0 2 4 

Não Responderam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 1 13 27 7 0 2 0 50 100 
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Dos que exercem a função de supervisão assistente , 3 consideram a comunicação 

deficiente ao extremo;  8 diz que é razoável, pois chega a provocar alguns 

problemas e 1 classificaria como satisfatória;  

Dos que exercem a função de assistente especializado, 1 não respondeu;  1 

considera a comunicação deficiente ao extremo e  3 diz que é razoável, pois chega a 

provocar alguns problemas;  

Dos que exercem a função de auxiliar técnico 1 considera a comunicação deficiente 

ao extremo;  2 diz que é razoável, pois chega a provocar alguns problemas;  

Dos que exercem a função de operador 2 diz que é razoável, pois chega a provocar 

alguns problemas;  

Dos que não exercem nenhuma função no momento 1 diz que é razoável, pois 

chega a provocar alguns problemas; e1classifica como satisfatória;  

 

De uma forma geral denota-se da análise deste estudo que, a comunicação 

existente atualmente na Diretoria Geral não atende às expectativas dos servidores       

em sua plenitude, pois dos 50  entrevistados , 81%, conforme distribuídos acima, 

consideram-na razoável ou muito deficiente, deixando a entender ser a comunicação 

um fator a ser melhorado no âmbito da DG, principalmente por constatar-se que a 

comunicação existente  na Corte é predominantemente descendente, não havendo 

indícios , pela pesquisa realizada, de comunicação ascendente. 

Este fator enquadra-se na Hierarquia das Necessidades de Maslow classificada 

como uma necessidade social, e dentro da teoria de Herzberg é considerada um 

fator motivacional. 

Esse ponto do questionário merece atenção especial tendo em vista que de 

acordo com diversos autores, comunicação é um vetor por demais importante na 

instituição, tendo-se  em vista que:  

Os mecanismos normais de comunicação76 dentro da instituição são muito 

mais amplos e sutis que a simbologia retratada em organogramas, que, em sua 

visualização, não contemplam as inúmeras falhas de comunicação, tão próprias de 

qualquer organização. 

                                                 
76 O tema comunicação é recorrente, pois a autora  optou por trazê-lo sempre que julgar necessário salientar ou 
reforçar o resultado, tendo em vista entender que os principais interessados na temática por vezes não dispõem 
de tempo para ler todo o referencial e de posse da análise poderão tirar conclusões mais embasadas. Algumas 
observações já foram citadas no capítulo III. 
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O processo de comunicação tem por elementos essenciais o emissor, o 

código, o meio de comunicação, o receptor, a decodificação e o feedback. Além da 

bagagem pessoal de cada indivíduo, participantes da dinâmica da comunicação, que 

é constituído de linguagem, cultura, educação, valores, conceitos, pré-conceitos, 

premissas, percepções, bloqueios, modelos mentais, e toda uma gama de outros 

elementos que atuam entre os atores da organização. Além do que todo o processo 

de comunicação pode ser comprometido pelos ruídos. Por isso, no ambiente 

organizacional, a comunicação representa uma troca de informações vitais, que 

precisam ser transmitidas e compreendidas adequadamente, de modo a viabilizar o 

próprio desempenho da empresa. Quando a organização está alinhada com esse 

conceito, proporciona um ambiente que permite o aparecimento de um espírito de 

equipe e de elevação do nível de  desempenho funcional . ( BERGAMINI,1994 ).77 

Trazendo a contribuição de Sérgio Alves, como parte desse estudo, no 

capítulo III, como forma de sugestão à percepção do problema observado. 

Segundo Alves, algumas barreiras impedem a comunicação na Empresa, de 

acordo com o quadro nº 14 que se segue: 

 
Quadro n° 14  - Barreiras à Comunicação na Empresa (consta da p. 88)78 

 
 

- Carência de alguns aspectos ou partes relevantes da informação, 

dificultando a sua exata apreensão pelo receptor. Ocorre com mais freqüência nas 

comunicações verticais ( ascendentes ou descendentes), devido ás filtragens que se 

verificam.Podem ser minimizadas pela redundância ou ratificação. 

  - Distorção do sentido correto da informação, devido ao fato do transmissor e 

o receptor compartilharem de diferentes sistemas de crenças e valores. 

     - Excesso ou sobrecarga de informações que acarreta a formação de filas. 

A adoção de critérios claros de prioridades minimiza esses defeitos cumulativos. 

     - Interpretação equivocada da essência da informação (ouvir o que 

esperamos ou o que queremos ouvir). Uma afirmativa do tipo, ¨Você fez um bom 

trabalho dessa vez! ¨, trata-se de uma crítica velada  a um comportamento passado 

ou é um elogio por uma ação pertinente? 

                                                 
77 Citação constante do capítulo III, página nº 86. 
78 Quadro citado anteriormente no capítulo III, na página 88. 
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    - Avaliação prévia (des)favorável que se faça da fonte de informação, por 

parte do receptor, pode alterar a intenção básica da comunicação. 
   - Uso de jargões e expressões, próprios de certas profissões e 

especialidades podem alterar as percepções de verdadeiros significados 

  - Incoerências provocadas por sinais não-verbais ou gestuais, 

antagonizando-se com a comunicação original. 

    - Efeitos dos sentimentos afetivos-emocionais, favoráveis ou não, alteram o 

processo de decodificação e modificam o sentido exato da comunicação. 

 
Fonte: Alves ( 1997, p. 34)  
 

O  fato observado na  página anterior, pede um estudo mais detalhado, como 
objeto de outras pesquisas futuras . 
 

22-  Na sua opinião, como estão estruturadas as diversas unidades e áreas 
funcionais do TRF? (subsecretarias, divisões, núcleos, seções e 
setores): 

 
Gráfico n° 21 – Como se encontram estruturadas as unidades do TRF  

23%

19%
13%

45%

0%
Isoladas

Não Isoladas 

Articuladas e ou
integradas 
Não Articuladas e ou
não integradas 
Não Responderam

 
FONTE : Elaboração Própria, 2008 
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Na opinião dos servidores 45% vêem que as diversas unidades (setores)  não são 

articulados ou não se encontram integrados ; 23% percebem-nas isoladas; 19% não 

as consideram isoladas e apenas 13% acham que os setores são articulados e 

integrados. Novamente surge a necessidade de se aprofundar nessa questão, que 

tangencia comunicação, relações interpessoais e estilo de liderança. 

 

23- Ter senso de equipe, saber trabalhar em conjunto é importante, mas a 
questão do individualismo no TRF, como você percebe? 
 

Gráfico n° 22 – Individualismo no TRF 
 

33%

40%

27%

0%
0%

Predomina o
individualismo

Há iniciativas
esporádicas a
favor do senso
de equipe 

Há algumas
iniciativas a favor
do senso de
equipe

Há muitas
iniciativas a favor
do senso de
equipe,
combatendo a
perspectiva do
individualismo.
Não
Responderam

 
 Fonte: Elaboração Própria, 2008 

 
40% diz  que há iniciativas esporádicas a favor do senso de equipe; 33% afirma 

que predomina o individualismo e 27%  confirma que há alguma iniciativas em 

favor do senso de equipe. 
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Traduzindo o pensamento coletivo entende-se que o TRF deve  rever suas 

práticas com relação ao senso de equipe, melhorar seus relacionamentos 

interpessoais e combater o individualismo  a todo custo. Pois isso não favorece 

em nada a instituição, promovendo um clima de competição, onde não se tem 

critérios definidos,  e de falta de comunicação. Chama-se a atenção para essa 

questão, a fim de que a DG junto aos seus gestores subordinados  discutam 

caminhos que minimizem essa situação. 

 
24- Na sua opinião, em que grau acontece a adequação do perfil 
profissional às competências relativas a uma chefia no TRF (se há uma 
preocupação  em colocar a pessoa certa no lugar certo?) 
 

       Gráfico n° 23 – Adequação do perfil profissional 

4%

43%
41%

2% 10%
0%

Adequado

Inadequado

Tem-se esta intenção,
mas não se consegue
realizar
Sim acontece muito essa
adequação

Não saberia responder 

Não Responderam

  Fonte: Elaboração da autora, 2008 

 

A pergunta acima traz à baila velhos questionamentos, onde observa-se que na 

percepção dos servidores 43%  diz que é inadequada a adequação dos perfis 

profissionais na instituição com as competências de chefias exigidas; 41% diz que a 

Instituição tem boa intenção mas não consegue realizar essa idéia.  
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Novamente o PNC vem preencher essa lacuna, pois faz parte de uma de suas 

vertentes a gestão por competências, programa do CJF que visa justamente mapear 

as competências gerenciais, comportamentais e institucionais e assim diminuir os 

transtornos observados. Tal solução conta com o incentivo e apoio dos gestores 

para a implementação dessas políticas.  

 
 
 
 
25 - Há reuniões rotineiras, como prática de gestão, para discutirem como 
tratar processos de trabalho e melhorar  as relações interpessoais na sua 
unidade? 
   

Gráfico n° 24  – Reuniões rotineiras 

41%

31%

12%

10% 6% 0%

Não

Raramente

Quase sempre

Sempre

Até tem, mas sem
planejamento e o
resultado deixa a
desejar
Não Responderam

  FONTE: Elaboração da Autora, 2008 
 

Como vê-se 41% dos entrevistados afirmam que nos seus setores não há 

reuniões rotineiras  para se tratar os processos de trabalho; 31% confirmam a 

informação anterior dizendo que raramente  acontece essas reuniões; 22% diz que 

sempre ou quase sempre essas reuniões acontecem. 
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Os números acima levam a inferir que fazer reuniões ainda não é uma prática 

reiterada na cultura do TRF, o que foi observado de forma muito pontual no 

diagnóstico da fundação Joaquim Nabuco, constante do capítulo IV desse estudo. 

 

26 - Existem treinamentos específicos voltados à melhoria da gestão, 
atendendo as reais carências dos setores? 

 
 

De acordo com o gráfico abaixo, vê-se: 
 

Gráfico n° 25 - Treinamentos Específicos 
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 FONTE: Elaboração própria, 2008 

 

Perguntado sobre os treinamentos específicos em sua unidade de trabalho 48% 

responderam que às vezes ocorre, e 46% diz que não ocorre, apenas uma fatia 

muito pequena confirma a existência de treinamentos específicos .  

Como sugestão recomenda-se a aplicabilidade do PNC, o qual prevê as ações 

de capacitação, a fim de se incentivar e promover tais treinamentos para que todos 

tenham acesso. 

Esse item a cada dia vem ganhando maiores proporções no cenário das 

instituições, uma vez que se constitui num importante instrumento de crescimento 

profissional. 
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 Segundo Maslow está compreendido nas necessidades de estima e auto-

realização, situados no topo da pirâmide da hierarquia das necessidades. Já 

Herzberg considera-o como um fator motivacional, uma vez que proporciona 

progresso, crescimento individual. 

 
 
27 - Qual o grau de participação dos servidores nas tomada de decisões no 

TRF? 
 

Gráfico n° 26 – Grau de Participação dos Servidores 
 

53%37%

10%

0%

0%

0% Nenhum
Pouco
Médio
Elevado
Não saberia responder 
Não Responderam

 
          Fonte: Elaboração da autora, 2008 

 
Em resposta  à pergunta acima 53% diz que o servidor não tem nenhum grau 

de participação nas tomadas de decisões do TRF; 37% diz que é pouco e 10% 

afirma ser médio o grau de participação dos servidores. 

Face ao exposto, denota-se que o nível de satisfação quanto à participação 

nas ações e decisões tomadas no âmbito do Tribunal se encontra deficiente no 

sentido de levar as pessoas a se sentirem elementos importantes na construção dos 

objetivos e metas do Tribunal. 
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Observa-se também que o fator objeto de análise se insere no contexto da 

Hierarquia das Necessidades de Maslow, por ser um dos fatores motivacionais mais 

atraentes ao corpo funcional da instituição. De acordo com a abordagem de 

Herzberg, o fator encontra-se incluído no rol das necessidades de auto-realização. 

 
Segundo o pensamento de Likert apud Faller, que  diz:  

a satisfação depende do grau de participação que as pessoas têm 
nas decisões que as afetam. Os indivíduos desejam participar das 
organizações, e quando criados os canais, a participação vai 
acontecer, e assim terminará ocorrendo o aumento da produtividade 
e o atendimento das metas da organização e, conseqüentemente, a 
satisfação no trabalho. Faller ( 2004, p. 42). 
 

É importante lembrar que faz-se necessário que os funcionários se sintam 

parte da organização, conheçam-na e conquistem um espaço para mostrar suas 

idéias, sendo incentivados a crescer. E em assim sendo, passando pelo processo de 

endoculturação, participando da cultura organizacional, é que os funcionários 

conseguirão participar ativamente, como parceiros da instituição. 
 

Reforçando que o grau de participação, de uma forma geral na organização, é 

fundamental, uma vez que o “comprometimento do servidor está totalmente 

vinculado ao seu grau de participação nos processos da organização, havendo um 

círculo vicioso característico do serviço público: a organização limita e não estimula 

o indivíduo que,  porque não pode e não é solicitado a participar, cada vez mais se 

aliena do processo organizacional.’’(DEMING, 1997, p.38). 

 

Pois, segundo Deming (1997, 59)79 “estamos destruindo nossa gente, 

sugando da pessoa a motivação intrínseca inata – sua auto-estima, e dignidade-, 

colocando em seu lugar medo, insegurança, auto-defesa e motivação extrínseca- 

salário, benefícios, condições físicas do trabalho, principalmente.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
79 Citação utilizada no capítulo IV, na página 127 
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28- Qual o grau de autonomia (diz respeito a cada um assumir o seu poder) 
dada aos dirigentes do TRF? 
 
  Gráfico nº 27 - Grau de Autonomia 
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 Fonte: Elaboração da Autora, 2008 
 
60% dos servidores responderam que os dirigentes possuem autonomia com 

restrições; 20% diz que inexiste autonomia; 8% afirma total autonomia e 12% não 

soube responder. 

No processo de formação do referencial teórico  a questão da autonomia 

aparece de forma muito presente, a fim de legitimar os gestores perante seus 

subordinados e agilizar os processos internos. 

  De acordo com Cardoso e Cunha (2005) a decisão de ampliar a autonomia 

gerencial pode vir associada ao receio de perder o controle da empresa, mas se se 

buscar um ponto de equilíbrio entre delegação, autonomia e controle de resultados, 

é possível gerir bem. Ainda segundo os autores acima (2005, p.177) “a falta de 

autonomia nas instituições em que predomina  culturas de dominação-submissão é 

muito comum, onde há uma diferença radical de poder: os que mandam x os que 

obedecem; os que podem tudo x os que não podem nada; os que tem problemas x 

os que sabem as soluções”. 

Na oportunidade, sugere-se um estudo mais embasado, a fim de apontar 

proposições no sentido de equacionar o dilema. 
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29- Há um padrão gerencial homogêneo, ou seja, uma linearidade de 
comprometimento entre os diretores, consegue sentir que todos estão 
afinados com o ideal da instituição? 
 
 Gráfico n° 28 – Padrão Gerencial 
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 Fonte: Elaboração da Autora, 2008 

 
Talvez como conseqüência do reflexo anterior 45% dos servidores  diz que não 
existe um comprometimento entre os diretores, e que os mesmos não estão afinados 
com o ideal da instituição; 39% afirma não saber responder e  somente 16% afirma  
existir esse comprometimento. 
 
 
Fazendo um cruzamento quanto a análise crítica da pergunta acima, observou-se,  
com relação ao cargo como se verifica os dados que se seguem. 
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Cargo x Padrão gerencial 
 
 

Tabela 9 – Cargo x Padrão Gerencial 

Cargo/Padrão 
gerencial 

Não 
resposta Inexiste Existe

Não 
saberia 
responder 

Não 
Respon
deram 

TO-
TAL 
 

% 

Não resposta 0 2 0 0 0 2 4 
Analista Judiciário 1 7 1 2 0 11 22 
Técnico Judiciário 0 13 8 16 0 37 74 
Auxiliar Judiciário 0 0 0 0 0 0 0 
Não Responderam 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 1 22 9 18 0 50 100 
FONTE: Elaboração da Autora, 2008 
 
 

 

Observou-se que dos analistas Judiciários entrevistados 1 não respondeu; 7 diz ser 

inexistente o compromisso; 1 que existe e 2 não saberia responder. 

Entre os Técnicos: 13 disseram ser inexistente; 8  que existe; 16 não saberiam 

responder. 

 

30- Você acha que o discurso formal e a prática observada, de uma forma geral 
no TRF, são coerentes, pois a norma é sempre observada ou em certas 
ocasiões quando interessa? 
 
Gráfico nº 29 – Discurso Formal X Prática Observada 
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  FONTE: Elaboração da Autora, 2008 
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74% dos servidores questionados afirmam que  no TRF tem-se  pouca ou nenhuma  

coerência entre o discurso e a prática; 22% acha que tem média coerência, os 

demais não se tem representatividade. 

 

Mais uma vez questiona-se essa realidade observada, e parte-se da inquietação de 

como dirimir tais percepções ou como resolver esse problema, que percebeu-se 

entre um número tão significativo  da amostragem. Sugere-se um estudo mais 

aprofundado no assunto. 

 

 

31- A estrutura organizacional tem criado situações de aprendizado, de 
superação de dificuldades de desempenho, incentivando novas idéias num 
clima de abertura e criatividade? 
 

          Gráfico n° 30  –  Incentivo às Novas Idéias 
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           FONTE: Elaboração da Autora, 2008 

 

Também foi averiguado se a estrutura organizacional tem criado situações de 

aprendizado e superação de dificuldades, incentivando novas idéias e a criatividade; 

35% dos entrevistados disseram que sim, totalmente; 35% não souberam responder; 

21% disse que de jeito nenhum e 9%  que sim, parcialmente. 
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 Fazendo um cruzamento da função com essa questão, no tocante aos incentivos às 

novas idéias e à criatividade, observou-se que: 

 
Tabela 10 – Função x Incentivo às Novas Idéias 
 
 

Função 
Gratificada/Incentivo 
novas idéias 

Não 
resposta 

De jeito 
nenhum 

Sim, 
totalmente

Sim, 
parcialmente

Não 
saberia 
responder 

Não 
Responderam TOTAL

Não resposta 0 0 0 1 2 0 3 
Direção (Núcleo, 
Divisão, Subsecretaria, 
Secretaria, Diretoria 
Geral) 

0 1 1 2 2 0 6 

Supervisão 0 3 6 0 4 4 17 
Supervisão Assistente 0 2 3 1 5 1 12 
Assistente especializado 1 0 3 0 0 1 5 
Auxiliar Técnico 0 0 3 0 0 0 3 
Operador 0 1 0 0 1 0 2 
Sem gratificação no 
momento 0 2 0 0 0 0 2 

Não Responderam 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 1 9 16 4 14 6 50 
FONTE: Elaboração da Autora, 2008 
 
Dos que exercem a função de direção 1 diz que de jeito nenhum; 1 que totalmente; 2 

parcialmente; 2 não saberia responder; 

Dos que exercem a função de supervisão 3 dizem que de jeito nenhum; 6 que 

totalmente; 0  parcialmente; 4 não saberiam responder; e 4 não responderam; 

Dos que exercem a função de supervisão assistente 2 dizem que de jeito nenhum; 3 

que totalmente; 1  parcialmente; 5 não saberiam responder  e 1 não respondeu; 

Dos que exercem a função de assistente especializado 0 dizem que de jeito 

nenhum; 3 que totalmente  e 1 não respondeu; 

Dos que exercem a função de auxiliar técnico 3 dizem que sim totalmente ; 

Dos que exercem a função de operador 1 diz que  de jeito nenhum; e 1 não saberia 

responder; 

Dos que não exercem nenhuma função no momento 2 dizem que de jeito nenhum. 

A fim de auxiliar o líder em sua postura , a título de sugestão,  algumas práticas 

devem ser observadas, conforme quadro a seguir , constante do capítulo III deste 

estudo: 
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Quadro n° 15  - Práticas administrativas que geram Motivação80 

 

PRÁTICAS  ADMINISTRATIVAS 

 

FATOR MOTIVADOR 

Eliminar alguns controles, mas manter 

a obrigatoriedade de prestar contas.  

Responsabilidade e realização 

pessoal.  

Aumentar a obrigatoriedade de cada 

empregado prestar contas de seu 

próprio trabalho. 

Responsabilidade e reconhecimento.   

Dar a uma pessoa uma unidade 

natural completa de trabalho (modulo, 

divisão, área).   

Responsabilidade, realização e 

reconhecimento.  

Conceder mais autoridade a um 

empregado em sua atividade; 

liberdade no cargo.  

Responsabilidade, realização e 

reconhecimento. 

Fornecer relatórios periódicos 

diretamente ao empregado e não ao 

supervisor. 

Reconhecimento interno. 

Acrescentar tarefas novas e mais 

difíceis, não executadas 

anteriormente.Atribuir tarefas 

especificas ou especializadas a cada 

um dos empregados, permitindo-lhes 

que se tornem especialistas.    

Desenvolvimento e aprendizagem. 

Responsabilidade, desenvolvimento e 

progresso.   

FONTE: Herzberg, (1975, p. 61 ,v.1 ,nª 13) 

 

 

 

 

                                                 
80 Quadro citado anteriormente no capítulo III, página nº 73 
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32- Partindo da premissa de que planejamento estratégico é uma ferramenta 
gerencial de grande impacto na organização, pois mobiliza todos na 
construção da missão, visão, valores, estratégias e etc. O  TRF, em 2001, deu 
esse passo, ele fez alguma diferença no seu setor?  
             
 
          Gráfico nº  31 - Planejamento Estratégico 
 

27%

35%
12%

2%

24% 0% Nenhuma
Pouca
Média
Alta
Não saberia responder
Não Responderam

 
 Fonte: Elaboração própria, 2008 

  
A premissa analisa não o planejamento estratégico em si, mas a diferença  

que ele promoveu ao setor. Considerando que o mesmo não chegou a ser 

efetivamente implementado pela Organização. 

O Planejamento Estratégico foi aprovado em Pleno, através da Resolução Nº 

04  , constante do anexo XI. 

Os entrevistados  responderam : 35% diz que fez pouca diferença; 27% que 

fez nenhuma diferença; 24% não saberia responder; 12% que fez uma média 

diferença e 2% afirmou ter feito uma alta diferença. 

Tendo em vista a autora ter acompanhado esse processo no TRF, onde 

afirma com toda segurança  que o planejamento estratégico  foi um esforço  que não 
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colheu os frutos, por falta  de uma efetiva implementação na instituição e 

principalmente  pelo falta de apoio dos dirigentes da época.  

 
Essa e outras constatações são legitimadas a partir dos comentários 

observados nos questionários, trazidos abaixo, como forma não só de 
ilustração como também de contribuição : 

 
32- O Planejamento estratégio que foi rascunhado em 2001, até onde tenho 
conhecimento, não seguiu o seu curso. Foram realizadas reuniões, eventos, etc, das 
quais algumas participei; quis que meu setor fosse incluído para alcançar o ISO, mas 
nada foi feito.81 
 
32- Apesar da grande mobilização havida, os resultados concretos foram 
comprometidos pela descontinuidade dos esforços. Como mais graves deficiências 
percebo o desperdício das interessantes idéias oferecidas pelos servidores ao longo 
dos cursos de multiplicação e a falta de acompanhamento da execução dos planos 
estratégicos82. 
 

32- Porque não houve continuidade, ou seja, desmembramento do Planejamento e 
não foi referência de caminho a seguir.83 
 
32- A implementação do Planejamento Estratégico é fundamental para o êxito dos 
programas no TRF. A definição de programas de capacitação e valorização do 
servidor é fundamental para desenvolvimento de gestão de pessoas no TRF.84 
 
32- O processo do Planejamento Estratégico teve um começo onde muitos, no início, 
estavam motivados, porém não foi levado adiante. Contudo, sempre procuro otimizar 
minhas atividades em busca constante da qualidade dos serviços.85 
 

32- O Gabinete onde estava lotada nesta época, não dava importância a estas 
ações. Havia também a questão de tirar o funcionário do seu trabalho. Vale destacar 
também que isto passava pela cabeça do Desembargador, que apesar de ser uma 
excelente pessoa, com muitos valores éticos e morais, era muito resistente a 
mudanças.8632- Pois não houve continuidade das ações e o aprendizado acumulado 
serve para mim no sentido de que posso melhor desempenhar minhas atribuições e 
acrescentar ao que faço melhor qualidade.87 

32- Porque os diretores e a alta cúpula não se envolveram. E assim perdemos todos 
nós, a Instituição como um todo sofreu as conseqüências dessa falta de 

                                                 
81 Comentário gerado a  partir dos questionários aplicados em agosto de 2007, conforme apêndice G  
82 Idem 
83 Idem 
84 Idem 
85 Idem 
86 Idem 
87 Comentário gerado a  partir dos questionários aplicados em agosto de 2007, conforme apêndice G 
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comprometimento. Talvez esse tenha sido o passo mais importante que o TRF deu 
em sua historia e não se deu conta.88 

32- É difícil marcar, pois todos são pertinentes, mas a meu ver, o mais gritante é a 
Instituição não ter definido (clareza) para onde quer caminhar. Quais suas metas e 
objetivos a alcançar. O resto vem a reboque, se as linhas mestras estiverem 
definidas.89 

32- Falta acompanhamento e interesse pelas ações e operacionalização de ações 
para dinamizar o TRF-5R.90 
 
32- Houve apenas a formalização do planejamento, o TRF continuou sendo 
administrado como sempre foi: no empirismo91. 
 
33-  Qual a freqüência com que planos e programas  foram concebidos no TRF 

e não implementados? 
 

Gráfico nº 32 - –Freqüência de planos e programas 

13%

31%

31%

2%

23%
0%

Poucas vezes ocorre

Às vezes ocorre

Sempre ocorre 

Nunca ocorre

Não saberia responder

Não Responderam

 
   Fonte: Elaboração da Autora, 2008 

A pergunta acima está respaldada na anterior e também a subseqüente a esta, ao 

perguntar qual a freqüência com que planos e programas  foram concebidos e não 

implementados.  

Ao que o servidor respondeu: 31% disse que isso às vezes ocorre; 31% disse que 

isso sempre ocorre; 23% afirma que não saberia responder; 13% que poucas vezes 

ocorre e 2%  que isso nunca ocorre. 

                                                 
88 Idem 
89 Idem 
90 Idem 
91 Idem 
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34- Pensando na pergunta anterior, o que seria reflexo disso? 
 
 Gráfico n° 33 - Reflexo 

16%

4%

31%
38%

11% 0%

 A constatação que a
Instituição é hábil em criar
processos de mudança,
mas inábil em sustentá-lo

A constatação que a
Instituição é eficiente em
criar e sustentar processos
de mudança

A constatação  de que a
falta de continuidade não
favorece a Instituição em
nada

A constatação de  que há
pouca confiança  por parte
dos servidores no sucesso
dessas implementações por
diversos fatores
Nenhuma das alternativas
listadas

 
  Fonte: Elaboração própria, 2008 

 

Perguntado então, o que seria reflexo disso, responderam na seguinte ordem:   

38% constatou de que há pouca confiança por parte dos servidores no sucesso 

dessas implementações por diversos fatores; 31% constatou que a falta de 

continuidade não favorece a instituição em nada; 16% diz que a instituição é hábil 

em criar processos de mudança, mas inábil em sustentá-lo; 11% não quis responder 

e 4% constatou que a instituição é eficiente em criar e sustentar processos de 

mudança. 

Fazendo um cruzamento dos cargos, relacionando-os com  as duas perguntas acima 

 ( n°33 e  n°34) , observa-se na demonstração da tabela n°11 e análise posterior. 
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Cargo X Reflexo 
Tabela 11  – Cargo x Reflexo 

Cargo/ 
Reflex
o 

Não  
res- 
posta 

A constatação 
que a 
Instituição é 
hábil em criar 
processos de 
mudança, 
mas inábil em 
sustentá-lo 

A 
constatação 
que a 
Instituição é 
eficiente em 
criar e 
sustentar 
processos 
de mudança 

A 
constatação 
de que a falta 
de 
continuidade 
não favorece 
a Instituição 
em nada 

A constatação 
de que há 
pouca 
confiança por 
parte dos 
servidores no 
sucesso dessas 
implementaçõe
s por diversos 
fatores 

Nenhuma 
das 
alternati-
vas 
listadas 

Não 
Responde- 
ram. 

T 
O 
T 
A 
L 

Não 
respos
ta 

0 1 0 0 1 0 0 2 

Analis-
ta 
udiciá 
rio 

1 1 0 1 5 3 0 11 

Técni-
co 
udiciá 
rio 

4 5 2 13 11 2 0 37 

Auxili- 
Ar 
udiciá-
rio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Não 
Respo
ndera
m 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TO- 
TAL 5 7 2 14 17 5 0 50 

Fonte: Elaboração própria, 2008 

 

Dos Analistas Judiciários que responderam: 1 não respondeu essa questão; 1 disse 

que- A constatação que a Instituição é hábil em criar processos de mudança, mas 

inábil em sustentá-lo; 1 disse que- A constatação de que a falta de continuidade não 

favorece a Instituição em nada; 5 disseram que - A constatação de que há pouca 

confiança por parte dos servidores no sucesso dessas implementações por diversos 

fatores; 3 Nenhuma das alternativas listadas; 

Dos Técnicos Judiciários que responderam : 4 não responderam essa questão; 5 

disse que – A constatação que a Instituição é hábil em criar processos de mudança, 

mas inábil em sustentá-lo; 2 disseram que -  A constatação que a Instituição é 

eficiente em criar e sustentar processos de mudança;  13 disseram que - A 

constatação de que a falta de continuidade não favorece a Instituição em nada; 11 
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disseram que - A constatação de que há pouca confiança por parte dos servidores 

no sucesso dessas implementações por diversos fatores; 2  nenhuma das 

alternativas listadas; 

Dando prosseguimento, um outro cruzamento interessante seria a análise das 

perguntas acima (33 e 34) com os servidores e seu tempo de serviço; a fim de 

observar  se sua percepção altera em função do tempo de serviço que os mesmos 

tem na casa. 

 
Reflexo x Tempo Serviço 

 
Tabela 12 - Reflexo x Tempo Serviço 

 

Reflexo/Tempo Serviço 
Mais 
de 15 
anos 

Mais 
de 10 
anos 

Mais 
de 5 
anos 

Menos 
de 5 
anos 

Não 
Responderam TOTAL

Não resposta 3 1 1 0 0 5 
A constatação que a Instituição é 
hábil em criar processos de 
mudança, mas inábil em sustentá-
lo 

2 2 2 1 0 7 

A constatação que a Instituição é 
eficiente em criar e sustentar 
processos de mudança 

0 1 0 1 0 2 

A constatação de que a falta de 
continuidade não favorece a 
Instituição em nada 

8 4 2 0 0 14 

A constatação de que há pouca 
confiança por parte dos servidores 
no sucesso dessas 
implementações por diversos 
fatores 

6 11 0 0 0 17 

Nenhuma das alternativas listadas 2 1 1 1 0 5 
Não Responderam 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 21 20 6 3 0 50 
FONTE: Elaboração Própria, 2008 
 
Conforme o que se respondeu:  
 
Para os que tem mais de 15 anos: 8 responderam que a constatação de que a falta 

de continuidade não favorece a Instituição em nada; 6 a constatação de que há 

pouca confiança por parte dos servidores no sucesso dessas implementações por 

diversos fatores; 3 não responderam;  2 a constatação que a Instituição é hábil em 
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criar processos de mudança, mas inábil em sustentá-lo; 2 Nenhuma das alternativas 

listadas. 

Para os que tem mais de 10 anos : 4 responderam que a constatação de que a 

falta de continuidade não favorece a Instituição em nada; 11 a constatação de que 

há pouca confiança por parte dos servidores no sucesso dessas implementações por 

diversos fatores; 1 não respondeu;  2 a constatação que a Instituição é hábil em criar 

processos de mudança, mas inábil em sustentá-lo; 2 Nenhuma das alternativas 

listadas; 1 a constatação que a Instituição é eficiente em criar e sustentar processos 

de mudança. 

Para os que tem mais de 5 anos : 2 responderam que a constatação de que a falta 

de continuidade não favorece a Instituição em nada; 0 a constatação de que há 

pouca confiança por parte dos servidores no sucesso dessas implementações por 

diversos fatores; 1 não respondeu;  2 a constatação que a Instituição é hábil em criar 

processos de de mudança, mas inábil em sustentá-lo; 1 Nenhuma das alternativas 

listadas; 0 a constatação que a Instituição é eficiente em criar e sustentar processos 

de mudança. 

Para os que tem menos de 5 anos : 0 responderam que a constatação de que a 

falta de continuidade não favorece a Instituição em nada; 0 a constatação de que há 

pouca confiança por parte dos servidores no sucesso dessas implementações por 

diversos fatores; 0 não respondeu;  1  a constatação que a Instituição é hábil em 

criar processos de mudança, mas inábil em sustentá-lo; 1 Nenhuma das alternativas 

listadas; 1 a constatação que a Instituição é eficiente em criar e sustentar processos 

de mudança. 

Logo, chama a atenção para os que tem mais de 15 anos de casa, quando 

reconhecem em sua maioria que  a falta de continuidade existente não favorece a 

instituição em nada. Esse olhar é típico de quem conhece a instituição e viu isso 

acontecer muitas vezes.O mesmo acontece aos que tem mais de 10 anos, elegendo 

essa como a sua 2ª opção de destaque. Partindo dessa premissa,  foi comprovado 

pelos que tem  menos de 5 anos onde ninguém elegeu essa como opção, tendo em 

vista não conhecerem suficientemente a instituição. 

Uma outra opção muito votada foi a constatação de que há pouca confiança por 

parte dos servidores no sucesso dessas implementações por diversos fatores, tanto 

pelos que tem mais de 15 como mais e 10anos de casa, novamente não tendo 

expressividade na pesquisa. 



215 

  

E por fim a consciência de que a Instituição é hábil em criar processos de mudança, 

mas inábil em sustentá-lo, é uma realidade  e precisa ser investigada. 

 

35- Na sua opinião qual é o maior problema da Administração do TRF hoje? 
Se sentir necessidade pode marcar mais de um, comentar e sugerir 
alternativas de melhoria: 

 
- Carência de uma política eficaz de Gestão de Pessoas; 

 - Comunicação deficiente; 
 - Gerenciamento da Informação; 
 - Estilo de Gestão; 
 - Falta de Planejamento; 
 - Falta definição quanto aos objetivos da Instituição; 
 - Excesso de Burocracia; 
 - Inexistência de política de treinamento, capacitação e reciclagem; 
 - Tratamento desigual entre os servidores da área fim X área meio; 
 - O servidor não é ouvido;  
 - Falta de Integração do ponto de vista de quem ingressa na 

organização; 
 - Ausência de um Programa de Qualidade de Vida; 

     -  Nenhum desses. 
 

Foi elencado um rol de problemas próprios de qualquer administração, a fim 

de que os servidores demonstrassem sua maturidade em apontá-los, conforme se 

segue , assim as 12 alternativas mais votadas por ordem de votação foram: 

 

13% dos que responderam elegeram a Carência de uma política eficaz de Gestão 

de Pessoas; 12% - Comunicação deficiente; 10% - Inexistência de política de 

treinamento, capacitação e reciclagem; 9% - Tratamento desigual entre os 

servidores da área fim X área meio; 9% - O servidor não é ouvido; 9% - Ausência de 

um Programa de Qualidade de Vida; 8%- Excesso de Burocracia;  8% - Falta de 

Planejamento; 6% - Gerenciamento da Informação; 6% - Falta de Integração do 

ponto de vista de quem ingressa na organização; 5% - Falta definição quanto aos 

objetivos da Instituição; 5% - Estilo de Gestão . 
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Gráfico n° 34  – Maior Problema da Administração do TRF 
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  Fonte: Elaboração própria, 2008 
 
Fazendo um cruzamento do cargo com sua percepção dos principais problemas 

enfrentados pela administração, observou-se que: 

Obs.:Tendo em vista a dificuldade de leitura apresentada pela tabela seguinte, 

sugere-se acompanhar as opções pelo gráfico acima. 
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Cargo x Problema da Administração 
 

Tabela 13  – Cruzamento o cargo com os problemas da Administração 

Cargo/ 
Proble-
ma 
Adminis-
tração 

Não 
res-
pos 
ta 

Ca-
rên-
cia 
de 
uma 
poli-
tica 
efi-
caz 
de 
Ges
-tão 
de 
Pes
so-
as 

Comu
nica-
ção 
defici-
ente 

Geren-
ciamen-
to da 
Informa
ção 

Esti
lo  
 
de  
 
Ge
stã
o 

Falta 
de 
Plane-
jamen-
to 

Falta 
defini
ção 
quan-
to 
aos 
objeti
vos 
da 
Insti-
tuição

Ex-
ces
so 
de 
Bu-
ro-
cra-
cia 

Inexis-
tência 
de 
política 
de 
treina-
mento, 
capacita
ção e 
recicla-
gem 

Trata
men-
to 
desi-
gual 
entre 
os 
servi-
dores 
da 
área 
fim X 
área 
meio 

O 
ser-
vi-
dor 
não 
é 
ouvi
do 

Falta de 
Integra-
ção do 
ponto de 
vista de 
quem 
ingressa 
na 
organiza-
ção 

Ausência de 
um 
Programa 
de 
Qualidade 
de Vida 

Nenhum 
desses 

T 
O 
T 
A 
L 

Não 
resposta 0 2 2 1 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 13 

Analista 
Judiciári
o 

2 7 7 3 3 3 3 5 5 5 7 3 5 0 58 

Técnico 
Judiciári
o 

1 26 22 12 9 17 10 14 19 19 17 12 18 0 196 

Auxiliar 
Judiciári
o 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não 
Respon
deram 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 35 31 16 13 22 14 19 26 25 24 16 23 0 267 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2008 
 

Dos Analistas Judiciários 2 não responderam; 7 disseram que o principal 

problema da administração é a Carência de uma política eficaz de Gestão de 

Pessoas; 7 responderam que é a Comunicação deficiente; 3 Gerenciamento da 

Informação; 3 Estilo de Gestão; 3  Falta de Planejamento; 3 Falta definição quanto 

aos objetivos da Instituição; 5 Excesso de Burocracia; 5 Inexistência de política de 

treinamento, capacitação e reciclagem; 5 Tratamento desigual entre os servidores da 

área fim X área meio; 7 O servidor não é ouvido; 3 Falta de Integração do ponto de 

vista de quem ingressa na organização; 5 Ausência de um Programa de Qualidade 

de Vida; 

 
Sendo que dos Analistas: 
1ª - 7 disseram que o principal problema da administração é a Carência de uma 

política eficaz de Gestão de Pessoas; 
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2ª - 7 Comunicação deficiente; 

3ª - 7 O servidor não é ouvido; 

 

Dos Técnicos Judiciários, 1 não respondeu; 26 disseram que o principal problema da 

administração é a Carência de uma política eficaz de Gestão de Pessoas; 22 

responderam que é a Comunicação deficiente; 12 Gerenciamento da Informação; 9 

Estilo de Gestão; 17 Falta de Planejamento; 10 Falta definição quanto aos objetivos 

da Instituição; 14 Excesso de Burocracia; 19 Inexistência de política de treinamento, 

capacitação e reciclagem; 19 Tratamento desigual entre os servidores da área fim X 

área meio; 17 O servidor não é ouvido; 12 Falta de Integração do ponto de vista de 

quem ingressa na organização; 18 Ausência de um Programa de Qualidade de Vida. 

 

Sendo que dos Técnicos: 
 
1ª - 26- O principal problema da administração é a Carência de uma política eficaz 

de Gestão de Pessoas; 

2ª - 22 – Comunicação deficiente; 

3ª - 19 -  Inexistência de política de treinamento, capacitação e reciclagem;  

3ª - 19 - Tratamento desigual entre os servidores da área fim X área meio. 

 

Ainda fazendo um cruzamento dos principais problemas enfrentados pela 

administração com o tempo de serviço dos servidores. Observou-se o que se segue: 

 
 

Problema  da Administração x Tempo Serviço 
 

 
Tabela 14 – Cruzamento dos problemas da Administração x Tempo de Serviço 

 

Problema Administração/Tempo 
Serviço 

Mais 
de 15 
anos 

Mais 
de 10 
anos 

Mais 
de 5 
anos 

Menos 
de 5 
anos 

Não 
Responderam TOTAL

Não resposta 1 2 0 0 0 3 
Carência de uma política eficaz 
de Gestão de Pessoas 15 15 5 0 0 35 

Comunicação deficiente 13 12 4 2 0 31 
Gerenciamento da Informação 8 7 1 0 0 16 
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Estilo de Gestão 7 5 1 0 0 13 
Falta de Planejamento 7 12 3 0 0 22 
Falta definição quanto aos 
objetivos da Instituição 4 7 2 1 0 14 

Excesso de Burocracia 8 8 1 2 0 19 
Inexistência de política de 
treinamento, capacitação e 
reciclagem 

11 9 3 3 0 26 

Tratamento desigual entre os 
servidores da área fim X área 
meio 

12 11 2 0 0 25 

O servidor não é ouvido 13 8 2 1 0 24 
Falta de Integração do ponto de 
vista de quem ingressa na 
organização 

9 5 2 0 0 16 

Ausência de um Programa de 
Qualidade de Vida 13 8 2 0 0 23 

Nenhum desses 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 121 109 28 9 0 267 
Fonte: Autoria Própria, 2008 
 
 
Conforme o que se respondeu:  

 

Para os que tem mais de 15 anos: 15 responderam que o principal problema da 

administração é Carência de uma política eficaz de Gestão de Pessoas; 13 

Comunicação deficiente ;  13 o servidor não é ouvido; 13 Ausência de um Programa 

de Qualidade de Vida ; 12 Tratamento desigual entre os servidores da área fim X 

área meio; 11 Inexistência de política de treinamento, capacitação e reciclagem; 9 

Falta de Integração do ponto de vista de quem ingressa na organização; 8 Excesso 

de Burocracia; 8 Gerenciamento da Informação; 7 Falta de Planejamento; 7 Estilo de 

Gestão; 4  Falta definição quanto aos objetivos da Instituição e 1 não respondeu. 

 

Para os que tem mais de 10 anos : 15 responderam que o principal problema da 

administração é Carência de uma política eficaz de Gestão de Pessoas; 12 

Comunicação deficiente ;  12 Falta de Planejamento; 11 Tratamento desigual entre 

os servidores da área fim X área meio; 9 Inexistência de política de treinamento, 

capacitação e reciclagem; 8 Excesso de Burocracia ; 8 O servidor não é ouvido; 8 

Ausência de um Programa de Qualidade de Vida; 7 Falta definição quanto aos 
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objetivos da Instituição; 7 Gerenciamento da Informação; 5 Gerenciamento da 

Informação; 5 Estilo de Gestão;5 Falta de Integração do ponto de vista de quem 

ingressa na organização; e  2 não responderam.  

 
Para os que tem mais de 5 anos : 5 responderam que o principal problema da 

administração é Carência de uma política eficaz de Gestão de Pessoas; 4 

Comunicação deficiente ; 3 Falta de Planejamento; 3 Inexistência de política de 

treinamento, capacitação e reciclagem; 2 Falta definição quanto aos objetivos da 

Instituição; 2 Tratamento desigual entre os servidores da área fim X área meio; 2 O 

servidor não é ouvido; 2 Falta de Integração do ponto de vista de quem ingressa na 

organização; 2 Ausência de um Programa de Qualidade de Vida. 

 

Para os que tem menos de 5 anos : 3 Inexistência de política de treinamento, 

capacitação e reciclagem; 2 Comunicação deficiente; 2 excesso de Burocracia ; 1 

Falta definição quanto aos objetivos da Instituição; 1 O servidor não é ouvido. 

 

Dentre os que tem mais de 5, 10 e 15 anos  optaram como o principal da 

administração ter uma Carência de uma política eficaz de Gestão de Pessoas. O que 

não foi observado pelos que tem menos de 5 anos, atribuindo-se a isso o fato de 

não conhecer muito bem a instituição. 

 

E novamente a 2ªopção mais escolhida dentre os que tem mais de 5 , 10 e 15 anos  

foi a questão da comunicação deficiente. Sendo apontada inclusive por quem tem 

menos de 5 anos de forma bastante significativa. 

Finalmente, como 3ªopção mais votada e dessa viu-se por todos sem distinção de 

tempo de serviço foi o servidor não ser ouvido e num quase empate técnico 

sobressaiu-se o Tratamento desigual entre os servidores da área fim X área meio, 

excetuando-se dessa percepção os que tem menos de 5 anos de casa. Que talvez 

se justifique diante dos novos ventos que sopram no TRF nas últimas 3 gestões. 

 

Fazendo uma correlação com os cargos verificou-se que os problemas apontados 

tanto por analistas , quanto por técnicos, independentemente do tempo de serviço 

convergem na mesma direção. O pensamento torna-se ainda mais linear  entre os 

servidores que tem mais de 10 e 15 anos de casa, uma vez que conhecem bem a 
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dinâmica da instituição, suas fragilidades e tem condições e maturidade de 

realmente apontá-las. 

 

Eis que abaixo segue alguns comentários dos servidores, que foram  resgatados dos 

questionários, os quais vem embasar essa análise 

 
COMENTÁRIOS 

 
35- Excesso de burocracia e formalismo em excesso, dificulta qualquer melhoria e 
avanço na Administração do TRF hoje. Não temos um serviço de ouvidoria, e aí se 
ele existisse, não o deixariam exercer seu papel junto a clientela interna e externa 
deste Tribunal. Importante registrar, que se o Programa qualidade de vida, tivesse 
continuado, hoje estaríamos mais motivados e felizes em trabalhar neste TRF. A 
mudança de presidências dificulta a gestão de programas efetivos a longo prazo, 
pois não estando estes programas, com verbas próprias e programadas para as 
regiões, difícil será atender as necessidades do servidor, deixando-o motivado para 
o trabalho.92 
 
35- A alternativa de melhoria seria justamente sanar as disfunções gerenciais 
apontadas acima.93 
 
35- Esses são alguns dos sintomas originados por diversos problemas (que não 
aparecem aqui listados). Compreender as carências da organização impõe a 
necessidade de realização de amplo diagnóstico, permitindo a identificação das 
reais causas a serem trabalhadas, nos mais diversos aspectos, tendo por objetivo 
alinhar a Instituição com o propósito de alcançar níveis de eficiência e eficácia 
compatíveis com suas aspirações e seus potenciais.94 
 

35- O maior problema da Administração deste TRF, assim como ocorre em quase 
todas as Instituições, é a comunicação. As informações não fluem dentro de uma 
lógica estrutural, mas sim, muitas vezes, em turbilhão. 
 Muitas vezes conflitos internos/boatos/más-interpretações surgem, 
exatamente dessa ausência de gestão da informação. 
 Precisamos ter uma visão do coletivo e não de setores isolados. A máquina 
administrativa necessita desta confluência de interesse. Ao meu ver este intento 
somente será alcançado com uma mudança da própria da própria cultura aqui 
implantada. 
 As condutas dos servidores devem ser avaliadas com ponderação, pois 
muitas vezes uma atitude precipitada da cúpula inibe pensamentos que poderiam 
ser de grande valia. 
 Ouvir os servidores é um bom caminho. Além de ouvir também é preciso fazer 
ver que estes estão sendo ouvidos. 

                                                 
92Comentário gerado a  partir dos questionários aplicados em agosto de 2007, conforme apêndice G  
      
93 Comentário gerado a  partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G  
94  Comentário gerado a  partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G   
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 Treinar, capacitar é investir. É a mola mestra em busca do distanciamento do 
erro.95 
 
 

36- Abaixo segue uma lista de fatores, escolha 3 opções, por ordem de 
prioridade (do ponto de vista real), quanto ao que lhe dá maior 
satisfação no ambiente de trabalho, capaz até de elevar o seu 
desempenho funcional: 1ª, 2ª e 3ª  coisa mais importante no seu ponto 
de vista. 

 
 1 -  Reconhecimento pelos superiores; 
 2 -  Realização pessoal (auto-realização); 
 3 -  Participação dos servidores nas tomadas de decisões; 
 4 -  Salário e remunerações diversas; 
 5 -  Relacionamento interpessoal; 
 6 -  Participação nas tomadas de Decisões; 
 7-   Ser ouvido; 

8 -  Boas instalações físicas e Tecnológicas, em suma condições de 
       trabalho;                 

 9 -  Carga horária compatível com suas necessidades; 
 10 - Sentir orgulho de pertencer ao TRF; 
 11 - Oportunidades de desenvolvimento, treinamento  e reciclagem. 

 
 
 

Analisando-se a questão supra, verificou-se que: 
 
 
15% elegeu -  Realização Pessoal (auto-realização);  14% - Salário e remunerações 

diversas; 13% - Reconhecimento pelos superiores; 11% - Relacionamento 

Interpessoal; 10% - Oportunidades de desenvolvimento, treinamento  e reciclagem; 

8% -   Boas Instalações físicas e Tecnologia, em suma condições de trabalho;  7% -   

Ser ouvido  ; 6% -  Participação nas tomadas de Decisões ;6%- -  Participação dos 

servidores nas tomadas de decisões; 5% - Sentir orgulho de pertencer ao TRF;  

5% -  Carga horária compatível com suas necessidades;  

Observou-se enfim, que as três atitudes que trazem maior  satisfação ao servidor, 

mais votadas em geral foram: 

 

 
                                                 
95 Comentário gerado a  partir dos questionários aplicados em agosto/2007, conforme apêndice G 
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15% elegeu -  Realização pessoal (auto-realização);  
14% - Salário e remunerações diversas; e 
13% - Reconhecimento pelos superiores; 
 

Conforme gráfico nº 35 a seguir: 
 
             Gráfico n° 35  – Satisfação no Ambiente de Trabalho 

Fatores que proporcionam maior satisfação no 
ambiente de trabalho, ao ponto de elevar o 

desempenho?

13%

15%

6%

14%
11%

6%

7%

8%

5%

5%

10%

Reconhecimento pelos
superiores

Realização Pessoal (auto-
realização)

Participação dos servidores
nas tomadas de decisões

Salário e remunerações
diversas

Relacionamento
Interpessoal

Participação nas tomadas
de Decisões

Ser ouvido

Boas Instalações físicas e
Tecnologia, em suma
condições de trabalho
Carga horária compatível
com suas necessidades

Sentir orgulho de pertencer
ao TRF

Oportunidades de
desenvolvimento,
treinamento  e reciclagem

  
  Fonte: Elaboração Própria, 2008 
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Com relação a 1ª opção mais votada com 15% - realização pessoal (auto-

realização), observa-se segundo a teoria de Maslow, as pessoas estão em 

desenvolvimento contínuo. Com isso, elas tendem a progredir ao longo das 

necessidades, buscando atender uma após a outra, e orientando-se para a auto-

realização.  

Chiavenato (1983, p.170) diz que “somente quando um nível de necessidades 

está satisfeito ou adequadamente atendido é que o nível imediatamente mais 

elevado surge no comportamento”.  

A pirâmide das hierarquias das necessidades de Maslow traz a auto 

realização no ápice, traduzindo a intenção do autor em dizer que quando os níveis 

mais baixos são satisfeitos , busca-se imediatamente o mais elevado corroborando 

com o pensamento de Chiavenato. 

Dentro desse mesmo pensamento a 2ª opção traz salários e benefícios, que 

na pirâmide está associada a segurança, no mesmo nível de condições seguras de 

trabalho e estabilidade.  

Herzberg,(1997), concebeu a denominada Teoria dos Dois Fatores, buscando 

explicar o comportamento do indivíduo no ambiente do trabalho. A teoria dos fatores 

higiênicos, conhecido como fatores extrínsecos (encontrados no ambiente que 

circunda as pessoas), estão fora do controle do indivíduo, decididos pela 

organização (salários, benefícios, estrutura física, liderança, dentre outros). 

Receberam esse nome, higiênicos, por serem considerados preventivos. Eles evitam 

a insatisfação, mas por si só não geram a satisfação.96 

 A 3ª opção Reconhecimento pelos superiores, encontra-se no nível inferior 

ao da auto-realização, conforme figura já citada no capítulo III : 

                                                 
96 As citações acima são recorrente, constando do capítulo III, das páginas 68 e 69. E foram transcritas pelos 
mesmos motivos anteriores. 
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Figura 8: Pirâmide da Hierarquia das Necessidades de Maslow associada a meios de  

satisfação97 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Chiavenato, 1983, p.169. 

 A fim de melhor compreender o fenômeno da motivação  com relação aos fatores 

ambientais no trabalho, fez-se o cruzamento com o cargo, conforme  abaixo: 
 

Cargo x Fatores ambientais no  trabalho que dão maior satisfação 
 

Tabela 15 – Cargo x Fatores ambientais no  trabalho que dão maior satisfação 
 

Cargo 
/Fatores 
ambien-
te  de 
trabalho 

Não 
res-
pos-
ta 

Reconhe
cimento 
pelos 
superio-
res 

Reali-
zação 
Pesso
al 
(auto-
reali-
za 
ção) 

Partici
pação 
dos 
servi-
dores 
nas 
toma-
das de 
deci-
sões 

Salário 
e 
remune
rações 
diver-
sas 

Re-
laci
ona
men
to 
In-
ter-
pes
soal

Participa-
ção nas 
tomadas de 
Decisões 

Ser 
ou
vi-
do 

Boas 
Insta-
lações 
físicas 
e 
Tecno
lógi- 
cas 

Carga 
horária 
compa-
tível 
com 
suas 
necessi
dades 

Sem
-tir 
orgul
ho 
de 
perte
ncer 
ao 
TRF 

Oportuni
dades 
de 
desenvol
vimento, 
treina-
mento e 
recicla-
gem 

T 
O 
T 
A 
L 

Não 
respost
a 

0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 6 

Analista 
Judiciári
o 

2 5 6 2 1 1 1 2 1 1 2 5 29 

Técnico 
Judiciári
o 

0 13 15 6 19 13 7 8 9 6 5 7 108 

Auxiliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
97 A figura n°8 consta do capítulo III na página 69. 
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Judiciári
o 
Não 
Respon
deram 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 18 23 8 20 15 8 10 11 7 7 14 143 

Fonte: Elaboração Própria, 2008 

 
Dos Analistas Judiciários que responderam ao questionário: 2 não responderam; 5 

optaram por Reconhecimento pelos superiores; 6 Realização Pessoal (auto-

realização); 2 por Participação dos servidores nas tomadas de decisões; 1 Salário e 

remunerações diversas; 1 por Relacionamento Interpessoal; 1 Participação nas 

tomadas de Decisões; 2 Ser ouvido; 1 por Boas Instalações físicas e Tecnológicas, 

em suma condições de trabalho; 1 Carga horária compatível com suas 

necessidades; 2 Sentir orgulho de pertencer ao TRF; 5 Oportunidades de 

desenvolvimento, treinamento e reciclagem. 

 

Entre os Analistas as opções mais votadas foram: 

 

1ª - 6 Realização pessoal (auto-realização); 
2ª - 5 Reconhecimento pelos superiores; e 
3ª - 5 Oportunidades de desenvolvimento, treinamento e reciclagem. 
 

 

 Talvez por já receberem os maiores salários praticados na Instituição, os 

analistas são os menos preocupados com a opção salários e benefícios. Pois de 

acordo com a literatura, tendo eles essas expectativas satisfeitas, buscam 

imediatamente outros níveis da pirâmide das necessidades. Deslocando para o 

ápice (de onde consta realização pessoal). 

 
Dos Técnicos Judiciários que responderam ao questionário: 0 não 

responderam; 13 optaram por Reconhecimento pelos superiores; 15 Realização 

Pessoal (auto-realização); 6 por Participação dos servidores nas tomadas de 

decisões; 19 Salário e remunerações diversas; 13 por Relacionamento Interpessoal; 

7 Participação nas tomadas de Decisões; 8 Ser ouvido; 9 por Boas Instalações 

físicas e Tecnologia, em suma condições de trabalho; 6 Carga horária compatível 
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com suas necessidades; 5 Sentir orgulho de pertencer ao TRF; 7 Oportunidades de 

desenvolvimento, treinamento e reciclagem. 

 

Entre os Técnicos , as opções mais votadas foram: 

 

 1ª - 19 Salário e remunerações diversas; 
 2ª - 15 Realização pessoal (auto-realização); e 
 3ª - 13 Reconhecimento pelos superiores;  
 

Observa-se que a opção mais votada pelos Técnicos foi salários e benefícios, o 

que se justiça, tendo em vista ser uma categoria hierárquica, que foi penalizada, 

haja vista os planos de cargos e salários passados não terem atendido a contento 

suas expectativas.  

Ressaltando, que os técnicos, tem um elevado nível educacional, muitos com 

especialização e mestrado, e sem perspectiva de ascensão ao nível superior. Sendo 

essa uma grande distorção na classe intermediária, ou seja entre os auxiliares – que 

em decorrência de planos passados foram promovidos a Técnicos, em função de 

terem o 2º grau completo) e os Analistas. Não ocorrendo na ocasião uma 

reclassificação entre os técnicos que tivessem nível superior, gerando uma certa 

frustração, uma vez que foram nivelados com o concurso de 1º grau exigido para os 

auxiliares. 

Contudo, tendo suas necessidades de segurança satisfeitos, imediatamente 

novas surgem, justificando assim sua 2ª e 3ª opção mais votadas, que foram 

realização pessoal e reconhecimento pelos superiores. 

 

                                
A fim de melhor compreender o fenômeno da motivação com relação aos fatores 

ambientais no trabalho, fez-se o cruzamento com o tempo de serviço, conforme  

tabela n°16: 
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Tempo de serviço x Fatores ambientais no  trabalho que dão maior satisfação 
 

Tabela 16 – Tempo de Serviço x Fatores Ambientais no  Trabalho que dão maior Satisfação 
 

Tempo 
Serviço/ 
Fatores 
ambiente 
trabalho 

Não 
res-
post
a 

Reco- 
Nheci
-
mento 
pelos 
superi
ores 

Reali-
zação 
Pesso
al 
(auto-
realiza
-ção) 

Partici-
pação 
dos 
servido
res nas 
toma-
das de 
deci-
sões 

Salá-
rio e 
remu-
nera-
ções 
diver-
sas 

Relacio
namen-
to 
Inter-
pesso-
al 

Partici-
pação 
nas 
toma-
das de 
Decisõ
es 

Ser 
ouvi
do 

Boas 
Instala
ções 
físicas 
e 
Tecno-
lógicas
 

Carga 
horária 
compatí
vel com 
suas 
necessi
dades 

Sentir 
orgu-
lho 
de 
per-
tem-
cer 
ao 
TRF 

Oportuni-
dades de 
desenvolvi
mento, 
treinamen
-to e 
recicla 
gem 

T 
O 
T 
A 
L 

Mais de 
15 anos 0 9 12 2 8 11 2 6 4 4 1 1 60 

Mais de 
10 anos 2 7 5 4 8 2 4 2 6 2 6 8 56 

Mais de 
5 anos 0 2 4 2 4 1 0 1 1 1 0 2 18 

Menos 
de 5 
anos 

0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 3 9 

Não 
Respond
eram 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 18 23 8 20 15 8 10 11 7 7 14 143 

Fonte :Elaboração Própria, 2008 

 
Conforme o que se respondeu:  
 
Para os que tem mais de 15 anos - o que lhe causa mais satisfação :12 Realização 

Pessoal (auto-realização); 11 Relacionamento Interpessoal; 9 Reconhecimento pelos 

superiores; 8 Salário e remunerações diversas ; 6 Ser ouvido; 4 Boas Instalações 

físicas e Tecnologia, em suma condições de trabalho; 4 Carga horária compatível 

com suas necessidades; 4 Participação dos servidores nas tomadas de decisões; 1 

Sentir orgulho de pertencer ao TRF e 1 Oportunidades de desenvolvimento, 

treinamento e reciclagem. 

 

Para os que tem mais de 10 anos -  o que lhe causa mais satisfação :8 Salário e 

remuneração diversas ; 8 Oportunidades de desenvolvimento, treinamento e 

reciclagem; 8 Participação dos servidores nas tomadas de decisões; 7 

Reconhecimento pelos superiores; 6 Boas Instalações físicas e Tecnologia, em 

suma condições de trabalho; 6 Sentir orgulho de pertencer ao TRF; 5 Realização 
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Pessoal (auto-realização); 2 Relacionamento Interpessoal; 2 Ser ouvido; 2 Carga 

horária compatível com suas necessidades;e 2 não responderam. 

 
Para os que tem mais de 5 anos  -  O que lhe causa mais satisfação : 4 Salário e 

remuneração diversas; 4 Realização Pessoal (auto-realização); 2 Oportunidades de 

desenvolvimento, treinamento e reciclagem; 2 Participação dos servidores nas 

tomadas de decisões; 2 Reconhecimento pelos superiores; 1 Boas Instalações 

físicas e Tecnologia, em suma condições de trabalho; 1 Relacionamento 

Interpessoal; 1 Ser ouvido; 2 Carga horária compatível com suas necessidades.  

 

Para os que tem menos de 5 anos  - O que lhe causa mais satisfação: 3 

Oportunidades de desenvolvimento, treinamento e reciclagem; 2 Realização Pessoal 

(auto-realização); 2 Participação dos servidores nas tomadas de decisões; 1 

Relacionamento Interpessoal; 1 Ser ouvido. 

 

Dentre os que tem mais de 15 anos de casa diz que o que lhe causa mais 

satisfação no ambiente de trabalho;  

 

1 ª - Realização Pessoal (auto-realização);  
2ª  - Relacionamento Interpessoal; e 
3ª  - Reconhecimento pelos superiores. 
 

Dentre os que tem mais de 10 anos de casa diz que o que lhe causa mais 

satisfação no ambiente de trabalho, como 1ª opção teve  três empates, 

considerados, então , como 1ª,2ª e 3ª opção: 

 

1ª- Salário e Remunerações diversas; 
2ª- Participação nas tomadas e Decisões; e 
3ª- Oportunidades de desenvolvimento, treinamento e reciclagem 
 
Dentre os que tem mais de 5 anos de casa diz que o que lhe causa mais satisfação 

no ambiente de trabalho, as 3 opções: 
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1ª- Salário e Remunerações diversas; 
2ª- Realização Pessoal (auto-realização); e 
3ª- Participação nas Tomadas e Decisões . 

 

Dentre os que tem menos de 5 anos de casa diz que o que lhe causa mais 

satisfação no ambiente de trabalho, são  as 3 opções: 

 

1ª- Oportunidades de Desenvolvimento, Treinamento e Reciclagem; 
2ª- Realização Pessoal (auto-realização); e 
3ª- Participação nas Tomadas e Decisões . 
 

Como ponto de interseção, as opções de realização pessoal e salário- 

remunerações diversas foram as mais reincidentes. 

Contudo um fator chamou a atenção, como um dado curioso, os mais antigos e os 

mais novos na instituição não citaram o salário, como fator que lhes causam maior 

satisfação, em nenhuma das suas  3 opções. 

 

 

37 E finalmente, que nota você atribui a Diretoria Geral / Secretaria 
Administrativa do TRF numa perspectiva geral do seu desempenho? Numa 
escala de 01 a 05: 
Numa escala de 01 a 05 ou correspondente a: 

0 – 2 
1 

Muito  Ruim 

3 – 4 
2  

Ruim 

5 – 6 
3 

Regular 

7 – 8 
4 

Bom 

9 – 10 
5 

Excelente 

 

52% atribuiu o conceito regular a DG, equivalendo a nota 3 , ou ainda numa outra 

escala, entre 5 e 6 . 

37% atribuiu o conceito bom a DG, equivalendo a nota 4 , ou ainda numa outra 

escala, entre 7 e 8 . 

7% atribuiu o conceito ruim  a DG, equivalendo a nota 2 , ou ainda numa outra 

escala, entre 3 e 4 . 

4% atribuiu o conceito muito ruim a DG, equivalendo a nota 1 , ou ainda numa outra 

escala, entre 0 e 2 . 
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Gráfico n° 36 - Nota Atribuída a DG 

 
Fonte: Elaboração própria, 2008. 

 
 
Diante do exposto, cabe ao próximo tópico as considerações finais e proposições à 

DG, como forma de contribuição. 
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Considerações Finais e Proposições à Diretoria Geral 

 
Na era da globalização, nesse universo de competitividade, surge no cenário 

organizacional das instituições públicas, a preocupação com a motivação das 

pessoas que nelas trabalham, tendo em vista que o mundo em si sobreviveu a 

transformações notáveis, surgindo a necessidade de uma maior compreensão da 

complexidade das teorias motivacionais. 

 O tema da pesquisa norteou todo o estudo, centrado na investigação da 

cultura organizacional do TRF-5ªR, especificamente entre os servidores lotados na 

Diretoria Geral do TRF – 5° Região, utilizando a ferramenta pesquisa de clima, a fim 

de se conhecer a cultura e o clima organizacional. A pesquisa foi embasada em 

renomados autores, como Alves, Schein, Fleury e Fischer, Hersberg, Maslow, 

Chiavenato, Bergamini e outros, que tanto contribuíram para direcionar os objetivos 

deste constructo. 

 Como foi registrado na Introdução deste trabalho, o capítulo I 

Contextualizando o Poder Judiciário Brasileiro e o TRF-5ªRegião – foi 

importante para os resultados porque situou o TRF-5ªR no cenário nacional, 

inserindo ainda  um resumo histórico sobre sua concepção e competências, a fim de 

nortear o leitor quanto ao lócus institucional.  

Da mesma forma  o segundo capítulo traz a sua contribuição  a partir de 

uma  Análise dos Modelos da Administração Pública Brasileira, com  um olhar 

retrospectivo às origens de uma herança patrimonialista reinante até os dias atuais. 

De onde se consegue explicar muito desse ranço presente na Instituição. Esse 

capítulo também focou a compreensão da Nova Administração Pública, a qual 

perpassou o próprio tema dessa pesquisa, perseguindo um novo paradigma de 

funcionários. 

O terceiro capítulo também foi relevante pois examinou As Teorias 
Motivacionais e a Cultura Organizacional, assim como a  influência  de seus 

aspectos no ambiente de trabalho e as variantes dessa cultura, finalizando assim o 

esboço teórico. Logo, o arcabouço preparado pelos dois capítulos anteriores 

permitiu que esse capítulo, baseado no estudo das teorias motivacionais e da cultura 

organizacional, utilizasse a revisão de literatura propriamente dita, trazendo as 
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contribuições dos autores anteriormente citados, onde juntos teceram de forma 

harmoniosa a sustentação literária tão necessária a essa pesquisa; 

No IV capítulo, sob o título de O Velho e o Novo – Resgatando as Memórias 
do TRF, resultando no mais denso e particular de todos os capítulos, onde compilou-

se  com um olhar etnográfico, método de pesquisa no qual se  permite a própria 

autora inserir-se nesse universo, numa perspectiva observadora-participante e assim 

através de várias fontes de evidências montar a história, apropriando-se dos 

modelos citados pelos autores em referência, mergulhando na cultura da 

organização, a fim de se entender e explicar comportamentos. Sendo portanto de 

fundamental importância nos resultados desse estudo. Tendo em vista os vários 

servidores ouvidos, além da aplicação dos modelos teorizados por autores 

renomados da temática em epígrafe, objetivando conhecer o universo corporativo do 

TRF, a partir de sua história, contemplando aspectos diversos dessa dimensão. 

Por fim, o V e último capítulo intitulado Análise e as Considerações Finais, 

detalhou a análise dos questionários aplicados entre servidores da diretoria geral, 

contendo a tabulação dos dados obtidos na ferramenta, onde foi utilizado o software 

estatístico – Sphinx de Dados Quantitativos e Qualitativos, por intermédio da 

elaboração de gráficos e tabelas, acompanhados da análise, que fundamentou as 

considerações finais às quais servirão de apoio às proposições sugeridas aqui  à 

DG,  não tendo, pois este trabalho, nenhuma intenção de apontar falhas, criar 

modelos ou apresentar soluções. 

Foram realizados cruzamentos de dados, a fim de melhor visualizar o retrato 

do clima naquele momento. Ainda no mesmo capítulo, a autora permitiu-se trazer a 

colaboração dos autores citados anteriormente, tendo em vista entender que nem 

sempre os gestores, principais interessados no tema dispõem de tempo para ler toda 

o trabalho, fazendo-se então indispensável trazer o embasamento de tais autores, a 

fim de melhor explicar os resultados que se observaram em determinados momentos 

da análise, que sedimentou de forma basilar os resultados perseguidos durante a 

pesquisa, sendo de teor imensurável na formulação dos resultados obtidos e 

apresentados nas  considerações finais . 
Passa-se então a apresentação do resultado da pesquisa realizada, onde 

buscou-se observar a cultura organizacional e sua influência no clima.   Partindo-se 

da aplicação do questionário e das entrevistas entre servidores, viu-se que:  

 



234 

  

- Nos aspectos estruturais da organização os anseios encontram-se de uma maneira 

geral satisfeitos, em decorrência das condições de trabalho e instalações físicas 

existentes; 

-56% dos que responderam ao questionário sentem-se motivados em seu ambiente 

de trabalho. Apesar da falta de perspectiva sentida em especial pelos Técnicos 

Judiciários, os mesmos sentem-se compromissados com a Instituição. 

- A pesquisa apontou o alto nível educacional do corpo funcional da Diretoria Geral; 

gerando uma inquietação na administração do órgão quanto ao que fazer com esse 

capital intelectual. Será que a instituição sabe, ou está preparada, para melhor 

aproveitá-los? 

- Um dado que chamou a atenção foi o tratamento desigual apontado por muitos e  

que se encontra  melhor detalhado no capítulo IV, assim como na análise da 

pesquisa. O que sugere-se um olhar mais minucioso e se for o caso medidas 

direcionadas à solução dessa situação; 

- A despeito de todo empenho em tornar a instituição mais leve e integradora, a 

pesquisa revelou que 44% acha que tais iniciativas não atingem os objetivos 

propostos. 

- A comunicação intersetorial demonstrou sua fragilidade, sendo caracterizada como 

deficiente pelos funcionários, e requer um estudo mais apurado em como se resolver 

a questão, a qual se constitui num fator de insatisfação relevante entre os servidores 

de uma forma geral. Assim como num entrave do ponto de vista administrativo. 

- A falta de participação dos servidores nas ações e tomadas de decisões da 

empresa é verdadeiramente uma realidade observada pela grande maioria, que 

reivindica “o ser ouvido”;   

 Reforçado-se o item anterior, cita-se Morgan quando disse: 
O comprometimento do servidor está totalmente vinculado ao seu 
grau de participação nos processos da organização, havendo um 
círculo vicioso característico do serviço público: a organização limita 
e não estimula o indivíduo que,  porque não pode e não é solicitado 
a participar, cada vez mais se aliena do processo organizacional. 
Morgan (1996,p.36). 
 

- Percebeu-se na pesquisa um nível de maturidade desejada entre os servidores, 

com posturas coerentes e percepção acerca dos problemas de liderança, gestão e 

suas limitações. Identificando, inclusive a pouca autonomia que os gestores 



235 

  

possuem na organização, além do descontinuísmo administrativo capaz de 

prejudicar a instituição, fazendo-a retroceder em todos os sentidos. 

 

- Os servidores ainda, identificaram os três maiores problemas da DG, como se 

segue: 

 

1º) Carência de uma política institucionalizada de gestão de pessoas; 
2º) Comunicação deficiente; e  
3º) Falta de treinamentos específicos para os setores e  tratamento desigual 
entre os funcionários. 
 

- Os servidores também listaram o que mais lhes causam satisfação no ambiente de 

trabalho, a saber: 

 

15% elegeu -  Realização pessoal (auto-realização);  
14% - Salário e remunerações diversas; e 
13% - Reconhecimento pelos superiores; 
 

- E por fim a nota global atribuída à DG, considerando-se todos os aspectos, por 

52% dos pesquisados foi a nota 6, equivalendo ao conceito regular.  

 

A expectativa dessa pesquisa é subsidiar a DG, uma vez que  conhecendo 

essa face da   realidade apontada pelos servidores, possa sanar as disfunções 

apresentadas e sugerir futuras pesquisas, até mesmo a concepção e implementação 

de um programa de motivação, que perpasse as principais reivindicações 

identificadas no questionário. 

 Como já foi enfocado em momentos distintos dessas considerações, os 

fatores motivacionais estão inter-relacionados e, por vezes, interdependentes ou 

seja, o nível de satisfação em relação a um determinado fator, pode ser elevado 

mediante o atendimento de necessidades vinculadas ao próprio fator e/ou a outros 

fatores. Seguindo esse raciocínio julga-se fundamental a adoção de uma política 

capaz de elevar os níveis de satisfação no quesito realização pessoal, contemplando 

fatores tais como o reconhecimento pelo trabalho realizado, o nível de participação 

nas ações e decisões tomadas, uma análise crítica da questão relativas ao 



236 

  

tratamento desigual praticados na organização, como também  as atividades de 

treinamento e capacitação, conforme constatadas e citadas acima. 

 

Como se viu não era intenção da pesquisa apresentar soluções mágicas aos 

problemas detectados, mas reforçar a suposição de que conhecendo a cultura e o 

clima da instituição seria possível promover a criação de uma ambiência favorável a 

implantação de políticas motivacionais e revigorantes dessa cultura. Emprestando a 

percepção de Luz, quando disse com muita pertinência que: 

 
Há várias situações que impactam no clima organizacional que são 
geradas no ambiente externo da empresa, decorrentes da 
conjuntura econômica, da comunidade, ou da vida particular dos 
funcionários. Quanto maior for o número de funcionários com 
problemas socioeconômicos, maior será o impacto no clima 
organizacional. Não dá para se desligar dos problemas “lá de fora” 
quando se atravessa os portões do local de trabalho. Luz (1995, p. 
42). 

 

E como não se podia deixar de registrar uma boa iniciativa que aconteceu 

recentemente, quando diante de uma situação similar,  a Instituição TRF ministrou  

no último mês de  fevereiro uma palestra para todos servidores com consultor 

convidado, cujo tema foi Finanças Pessoais, objetivando  minimizar os efeitos dessa 

situação no próprio clima organizacional, tendo como fonte de informação a Folha de 

Pagamento e uma  instituição bancária parceira do TRF. 

 

Subtendendo-se que se todas as questões pontuadas forem tratadas de 

forma específica, será possível diminuir diferenças e fazer da DG um aporte ao 

desenvolvimento e revigoramento cultural da instituição. 

Contudo, faz-se importante compreender Guimarães quando afirma que o 

grande combate seria: 
No setor público, o desafio que se coloca para a nova administração 
pública é como transformar estruturas burocráticas, hierarquizadas e 
que tendem  a um processo de insulamento em organizações 
flexíveis e empreendedoras ? (GUIMARÃES, 2000, p.127). 
 

Onde é preciso balancear a valorização do indivíduo e a valorização do 

desempenho funcional. Partindo-se da análise percebe-se a necessidade de 

promover uma maior participação por parte dos servidores, inclusive com maiores 

responsabilidades também. Resgatando aspectos como: profissionalismo, princípios 
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morais e éticos, desenvolvimento de equipes motivadas e incentivo ao crescimento 

pessoal. 

Sugere-se ainda repetir a pesquisa com regularidade, desde que se 

obedecendo aos pressupostos que regem a pesquisa de clima, dando ampla 

divulgação dos resultados e aplicando-se o tratamento correspondente, de forma 

profissional e responsável. Uma vez que sendo pertinentes às críticas e sugestões 

observadas na pesquisa, o clima organizacional ganha ingredientes participativos e 

aos poucos influenciam a cultura, desmistificando a crença de que a cultura 

determina o clima. 

Incentiva-se a promoção de palestras e seminários em áreas de grande 

interesse, que resultem em uma maior integração entre os servidores. 

Logo, a melhoria contínua dos processos, somadas às demandas dos usuários e 

sedimentadas com políticas organizacionais claras e bem definidas, tendo como 

“pano de fundo” o planejamento estratégico, modificam as forças ambientais, 

alterando as condições internas e conseqüentemente sujeitando-as a novos 

tratamentos e respostas. 

Para outros pontos vulneráveis observados na análise, sugere-se um estudo 

mais embasado, logo, uma porta aberta à futuras pesquisas na área. 

 
Particularmente a autora enquanto servidora, percebe a DG de hoje como 

fomentadora de uma gestão participativa, incentivadora e sempre de portas abertas 

ao servidor, proporcionando uma abertura poucas vezes vista no tribunal.  

 

 Como se viu não era intenção da pesquisa apresentar soluções mágicas aos 

problemas detectados, mas reforçar a suposição de que conhecendo a cultura e o 

clima da instituição seria possível promover a criação de uma ambiência favorável a 

implantação de políticas motivacionais e revigorantes dessa cultura. 

Dessa forma, a finalidade dessa pesquisa se cumpre, visto que o objetivo da 

mesma não foi servir a A ou a  B, mas  a todos, pois servindo à instituição TRF, 

serve inclusive à sociedade, através do lucro social advindo de uma melhor 

prestação jurisdicional, promovido por um corpo de servidores motivados e cientes 

de seu papel nesse contexto. 
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Partindo desse entendimento a autora encerra trazendo a provocação de um 

autor desconhecido, onde bem traduz os sentimentos que lhes invadem o peito que 

diz:  

  

“Se não for para mudar, a gente nem mexe. 
Se não for alto, a gente nem ouve. 

Se não for para aparecer, a gente nem marca. 
Se não for para chocar, a gente nem diz. 

Se não for para acontecer, a gente nem começa. 
Se não for para lembrar, a gente nem age. 
Se não for para amar, a gente nem gosta. 
Se não for para fazer, a gente nem fala. 

Se não for para conseguir, a gente nem tenta. 
Se não for para ser nosso, a gente nem quer. 
Se não for para aprontar, a gente nem arrisca. 

E se não for para lutar, a gente nem vive!” 
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APÊNDICE  A – APRESENTAÇÃO DO TRF-5°REGIÃO 

                          Figura 9 -: Edifício-sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fonte:Anais do (TRF,2006) 

                                                                  Breve Histórico do TRF 

                   O Tribunal  Regional Federal da 5ª Região, como os demais, teve sua composição, 

jurisdição e sede fixados através da Lei nº 7.727/89 e da Resolução nº 01/88 do então 

Tribunal Federal de Recurso-TFR. O advento de sua criação deu-se a partir da CF de 1988, 

conforme já foi dito, em substituição ao antigo TFR, vindo a atender aos clamores da 

sociedade. Tendo em vista a grande necessidade de descentralização do poder judiciário, onde 

as elevadas custas processuais, além de sua desfavorável situação geográfica , fazia com que a 

prestação jurisdicional fôsse ainda mais morosa e conseqüentemente menos efetiva. 

Culminando assim na criação dos TRF’s.  Ali se fixava sua composição com dez juízes, 

sendo oito dentre juízes federais com mais de cinco anos de exercício, um dentre advogados 

com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, e um dentre os membros do 

Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira.Em 30 de março de 1989, foi 

instalado no Palácio Frei Caneca, na avenida Cruz Cabugá, Recife, onde funcionava a vice-

governadoria do estado de Pernambuco e cedido para sede provisória, pelo então governador 
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na época , Dr. Miguel Arraes. Em fevereiro de 1994, foi inaugurado o seu edifício-sede, no 

Cais do Apolo, que veio a ser designado "Edifício Ministro Djaci Falcão", em outubro de 

1995. Pelo seu Regimento Interno em seu artigo 12, o mandato do presidente e do vice-

presidente seria anual, vedada a recondução, o que veio a ser alterado, para o mandato bienal   

publicado na Emenda Regimental nº 20/97, conforme informações gerais contidas nos anais 

do TRF. 

Da Jurisdição do TRF-5ªR  

                   A jurisdição do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede na capital 

pernambucana, abrange os estados nordestinos de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Sergipe. O TRF-5ªRegião tem sua sede na Av. Martin Luther King, s/n – 

Cais do Apolo, Recife-PE – CEP 50030-908 , F - 3425-9000 . 

Figura 10 - : Jurisdição do TRF 5ª Região. 

  Fonte: Anais do (TRF, 2004) 
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Quadro nº 16 - – Presidentes e seus respectivos  mandatos 
Nº 
 

Presidente Vice-presidente Mandato 

1 
 

Ridalvo Costa Araken Mariz 1989-1990 

 
2 

Araken  Mariz Hugo Machado 1990-1991 

3 
 

Hugo Machado 
 

José Delgado 1991-1992 

4 José Delgado Castro Meira 
 

1992-1992 

 
5 

Castro Meira Petrúcio Ferreira 1992-1993 

 
6 

Petrúcio Ferreira Lázaro Guimarães 1993-1994 

 
7 

 
Lázaro Guimarães 

 
Nereu santos 

 
1994-1995 

 
8 

 
Nereu Santos 

 
Francisco Falcão 

 
1995-1996 

9 
 

Francisco Falcão José Maria Lucena 1996-1998* 

10 José Maria Lucena 
 

Geraldo Apoliano 1998-2000 
 

11 Geraldo Apoliano 
 

Ubaldo Cavalcante 2000-2002 

 
12 

Margarida Cantarelli Napoleão Maia 2002-2004 

 
13 

Francisco Queiroz Paulo Roberto de 
Oliveira 

2004-2006 

 
14 

José Baptista de Almeida Paulo Gadelha          2007- 

Fonte: Elaboração da Autora, 2008 
 
* MUDANÇA DO MANDATO PARA 2 ANOS 
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Figura 11 – Composição Atual do TRF- galeria de fotos do TRF – 5ªR 

 Com a Lei nº 9.967/2000, o TRF- 5ª Região passou a contar com 15 juízes em sua composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Relatório de Gestão do TRF-5ªR, 2006. 
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APÊNDICE B – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO TRF-5ªREGIÃO 

 

Figura 12 - - Mapa de Localização do TRF-5ªRegião 
 

 
 
Disponível no programa Google Earth, acesso em Dez/2007 – Marcações da Autora 
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APÊNDICE  C – FOTO DO SALÃO DO PLENO 

 
Figura 13 - Salão do pleno do TRF-5ª Região: 

Fonte: Anais do TRF. (2006) 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA  ESTRUTURADA 
                              PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS ESTRUTURADAS 
 
 
 
NOME:  
CARGO/FUNÇÃO:  
 
 
1º) De acordo com a sua experiência no ambiente de trabalho, como você definiria a 
cultura organizacional do TRF 5ª Região? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º) Que crenças, símbolos, valores, ritos, etc., vigentes no TRF, você considera 
relevantes para a cultura e quais você identificaria como sendo dos elementos a 
serem trabalhados de forma a serem revigorados? 
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APÊNDICE E – RELAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DOS QUESTIONÁRIOS POR  
E-MAIL 

 
De: "ROSE DINIZ" rosediniz@trf5.gov.br 
Para : Abisail Ribeiro de Oliveira Júnior" <abisail@trf5.gov.br>; "Adams Roberto Guedes Costa" 
<arcosta@trf5.gov.br>; "Adeildo Moura dos Santos" <adesantos@trf5.gov.br>; "Adriana Andrade 
Lemos" <aalemos@trf5.gov.br>; "Airon Cordeiro Galvão" <airon@trf5.gov.br>; "Alda Maria de Sousa 
Santos" <amsantos@trf5.gov.br>; "Aldelita de Oliveira Moraes" <aomoraes@trf5.gov.br>; 
"Aleksandrus EI Aurens m. de Souza" <aeaurens@trf5.gov.br>; "Alena Pessoa Cantarelli" 
<alena@trf5.gov.br>; "Alexandre Lima Farias" <alfarias@trf5.gov.br>; "Alexandre Pereira de Lima 
Neto" <alexandrel@trf5.gov.br>; "Alexandre Vieira e Silva" <avsilva@trf5.gov.br>; "Ana Carla Vila 
Nova de Oliveira" <acvilanova@trf5.gov.br>; "Ana Cláudia de Assis" <acassis@trf5.gov.br>; "Ana 
Clécia Heliodoro do Nascimento" <acheliodoro@trf5.gov.br>; "Ana Maria de Lucena Silva" 
<ana@trf5.gov.br>; "Ana Regina Vasconcelos Dantas" <anaregina@trf5.gov.br>; "Analandia Aguiar 
de Freitas Leite" <analandia@trf5.gov.br>; "André Luiz Marques Figueiredo" <andreluiz@trf5.gov.br>; 
"André Luiz Viana Rodrigues" <aluiz@trf5.gov.br>; "Andrea Carvalho de Mello Rego" 
<acrego@trf5.gov.br>; "Andréa Maria de Cerqueira Vieira" <andream@trf5.gov.br>; "Anilza Maria 
Arruda Vieira" <anilza@trf5.gov.br>; "Antonio Carlos Barros Pernambuco" 
<pernambuco@trf5.gov.br>; "Antônio César de Lima Leitão" <acleitao@trf5.gov.br>; "Antonio Sales 
de Paes Junior" <asjunior@trf5.gov.br>; "Arlene Tavares de Meio Vieira" <arlene@trf5.gov.br>; "Carla 
Andrea Pereira Firmino" <cafirmino@trf5.gov.br>; "Carlos Alberto da Fonseca Costa" 
<carlos@trf5.gov.br>; "Carlos Alberto Medeiros" <camedeiros@trf5.gov.br>; "Carlos Alexandre F. 
Arruda" <carlosa@trf5.gov.br>; "Carlos Magno de Meio Torres" <cmmelo@trf5.gov.br>; "Claudia 
Cavalcante de Moura" <claudiamoura@trf5.gov.br>; "Claudia Pessoa Tavares de Lyra" 
<claudiap@trf5.gov.br>; "Claudia Virginia Aguiar Silvestre" <cvaguiar@trf5.gov.br>; "Claudio Jose de 
Sa Pereira" <cspereira@trf5.gov.br>; "Cristovao Helio Cavalcante" <chfreire@trf5.gov.br>; "Dalva 
Maria Casal Martins" <dalva@trf5.gov.br>; "Dalvanira Fidelis Nunes" <dalvanira@trf5.gov.br>; "Dario 
Uchikawa" <duchikawa@trf5.gov.br>; "David da Silva Rego" <david@trf5.gov.br>; "Degilane Soares 
Chaves" <degilane@trf5.gov.br>; "Denivaldo de Jesus Coelho de Araújo" <djcoelho@trf5.gov.br>; 
"Dilson Felipe de Oliveira Luna" <dilson@trf5.gov.br>; "Edenio Andrade Catunda" 
<eacatunda@trf5.gov.br>; "Edilene Barbosa de Souza" <ebsouza@trf5.gov.br>; "Edilene Goncalves 
Barbosa" <egbarbosa@trf5.gov.br>; "Edna Gonçalves Barbosa" <ebarbosa@trf5.gov.br>; "Edson 
Fernandes Santana" <edson@trf5.gov.br>; "Edson Flávio de Almeida Pessoa" 
<efpessoa@trf5.gov.br>; "Edson Purcino da Luz" <epluz@trf5.gov.br>; "Eduardo de Souza Luna" 
<eduardol@trf5.gov.br>; "Edvaldo Almeida do Nascimento" <eanascimento@trf5.gov.br>; "Eliana 
Maia da Silva" <eliana@trf5.gov.br>; "Emanuel Rosa do Monte" <ermonte@trf5.gov.br>; "Eneide 
Fontes Ribeiro de Albuquerque" <eneide@trf5.gov.br>; "Erivânia José de Lira" <ejlira@trf5.gov.br>; 
"Evandro Luís da Silva" <elsilva@trf5.gov.br>; "Fabiana Thais Kovacs" <ftkovacs@trf5.gov.br>; 
"Fabiola Pessoa da Fonseca" <fabiolap@trf5.gov.br>; "Fernando Henrique da Silva Rego" 
<fhsilva@trf5.gov.br>; "Flavia Jatoba Cavalcanti" <fjcavalcanti@trf5.gov.br>; "Flavia Nogueira de 
Souza Belem" <fnbelem@trf5.gov.br>; "Fluvio de Amaral Albuquerque" <famelo@trf5.gov.br>; 
"Francisca Lucia Pinho Gielow" <flgielow@trf5.gov.br>; "Francisco José da Silva" 
<fjose@trf5.gov.br>; "Genival Queiroz Araújo" <gqaraujo@trf5.gov.br>; "Geraldo Xavier de Azevedo 
Sobrinho" <gxazevedo@trf5.gov.br>; "Gileno Ferreira de Lima" <gileno@trf5.gov.br>; "Gilson Coelho 
de Andrade" <gilson@trf5.gov.br>; "Gilvan José da Silva" <gjsilva@trf5.gov.br>; "Gilvan Santos de 
Almeida" <gsalmeida@trf5.gov.br>; "Giselle Yasbek Muss Schmitz" <giselle@trf5.gov.br>; "Gizelda 
Ramos Gomes" <grgsilva@trf5.gov.br>; "Gustavo Henrique Coelho" <ghcoelho@trf5.gov.br>; 
"Gustavo Pacifico" <gpcabral@trf5.gov.br>; "Heitor de Albuquerque Wanderley" 
<hawanderley@trf5.gov.br>; "Helena Célia Braga Moura" <hcbraga@trf5.gov.br>; "Heloisa Helena de 
Lorenzi Steiger" <hhsteiger@trf5.gov.br>; "lIdete Alves da Silva" <ialves@trf5.gov.br>; "lIka Maria 
Anselmo Nogueira" <lIka@trf5.gov.br>; "Inalda Vila Nova de Moura" <inalda@trf5.gov.br>; "Ione 
Pimente! De Medeiros" <ionepimentel@trf5.gov.br>; "Isis Alvarenga de Almeida" <isis@trf5.gov.br>; 
"Isolda Breuel Gonçalves" <ibgoncalves@trf5.gov.br>; "Isolda Lúcia Magalhães" 
<ilmagalhaes@trf5.gov.br>; "Izabel Cristina F.de Oliveira" <icoliveira@trf5.gov.br>; "Jandui José de 
Sousa" <jandui@trf5.gov.br>; "Jasiel Maranhão de Barros" <jmbarros@trf5.gov.br>; "Jessé Ferreira 
dos Anjos" <jfanjos@trf5.gov.br>; "Joacil de Oliveira Porto" <joacil@trf5.gov.br>; "Joana O'Arc 
Sampaio Barros" <joanad@trf5.gov.br>; "Joao Bosco Fonseca Coelho" <jbfonseca@trf5.gov.br>; 
"Joao Bosco Teixeira Rodrigues" <bosco@trf5.gov.br>; "Joaquim Alberto da Conceição Coelho" 
<jacoelho@trf5.gov.br>; "Jonatas Leão Vieira de Albuquerque" <jlvieira@trf5.gov.br>; "Jorge Cabral 
Chaves" <jorge@trf5.gov.br>; "Jose Anastácio de Figueredo" <jafigueredo@trf5.gov.br>; "José André 
Fonseca Cavalcanti" <jafonseca@trf5.gov.br>; "Jose Avelino de Souza Júnior" <avelino@trf5.gov.br>; 
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"Jose Calazans Callou Neto" <jccallou@trf5.gov.br>; "José de Oliveira Filho" <jofilho@trf5.gov.br>; 
"Jose Edilson Barros da Silva" <ebsilva@trf5.gov.br>; "Jose Evilmar Cavalcanti Furtado" 
<jecavalcanti@trf5.gov.br>; "Jose Flávio de Souza Costa" <jflavio@trf5.gov.br>; "José Julio Ribeiro 
Via na" <juliov@trf5.gov.br>; "Jose Ricardo da Silva" <jricardo@trf5.gov.br>; "Jose Ricardo Pereira de 
Souza" <joser@trf5.gov.br>; "Jose Ricardo Sales" <jrsales@trf5.gov.br>; "Katia Maira Fernandez 
Salvatori" <kmsalvatori@trf5.gov.br>; "Katia Rejane Alves Rios" <katia@trf5.gov.br>; "Ladjane Maria 
Bezerra de Lima" <ladjane@trf5.gov.br>; "Laurineide Almeida Godoi" <laurineide@trf5.gov.br>; 
"Lenira 
Ferreira Andrade e Silva" <lenira@trf5.gov.br>; "Lilian Maria Araújo de Andrade Lima Correa" 
<lmcorrea@trf5.gov.br>; "Lindalva Carneiro de Andrafe" <lindalvac@trf5.gov.br>; "Lindemberg 
Guimarães Nobre" <lindemberg@trf5.gov.br>; "Lisiane Rodrigues Cavalcanti" 
<lrcavalcanti@trf5.gov.br>; "Lucia de fatima Lucena de oliveira" <lfoliveira@trf5.gov.br>; "Lucia 
Maria Oálmeida" <lalmeida@trf5.gov.br>; "Luiz Carlos de Siqueira Bezerra" 
<lcbezerra@trf5.gov.br>; "Luiz Carlos Targino Oantas" <ltargino@trf5.gov.br>; "Luiz Cavalcanti de 
Arruda Filho" <lcfilho@trf5.gov.br>; "Luiz Gustavo Cabral Gaspar de Oliveira" 
<lgoliveira@trf5.gov.br>; "Mailze Gomes de Barros Galvão" <mgbarros@trf5.gov.br>; "Manoel 
Gomes da Silva Quintiliano" <mgquintiliano@trf5.gov.br>; "Marco Antônio Mafra de Oliveira" 
<maoliveira@trf5.gov.br>; "Marco Antônio Malafaia" <malafaia@trf5.gov.br>; "Marcone Campelo" 
<mcampelo@trf5.gov.br>; "Marcos Amaral" <marcosa@trf5.gov.br>; "Marcos Aurelio dos Santos 
Meio" <mamelo@trf5.gov.br>; "Maria Alda Martins da Costa Barretto" <alda@trf5.gov.br>; "Maria 
Alice Pinto Giordano" <alice@trf5.gov.br>; "Maria Anunciada Queiroz Penha" 
<maqueiroz@trf5.gov.br>; "Maria Beatriz Braga Mota Andrade" <mbandrade@trf5.gov.br>; "Maria 
da Graça Reis Braga" <gbraga@trf5.gov.br>; "Maria das Montanhas Pereira Barros" 
<mariabarros@trf5.gov.br>; "Maria de Fatima Pereira de Carvalho" <mfatima@trf5.gov.br>; "Maria 
de Fátima Rodrigues da Silva" <mfrodrigues@trf5.gov.br>; "Maria de Lourdes dos Santos" 
<mlsantos@trf5.gov.br>; "Maria de Lourdes Paula de Lacerda" <lourdinha@trf5.gov.br>; "Maria do 
Carmo Ferreira de Miranda" <mcmiranda@trf5.gov.br>; "Maria do Socorro Vieira de Meio Gusmão" 
<msmelo@trf5.gov.br>; "Maria Etelvina Natário Tedim de Sá Leite" <etelvina@trf5.gov.br>; "Maria 
Glaucineide Bezerra SP" <mgbezerra@trf5.gov.br>; "Maria Goretti Ferreira da Silva" 
<mgferreira@trf5.gov.br>; "Maria Kátia Meio" <mkmelo@trf5.gov.br>; "Maria Lucia de Lacerda" 
<marial@trf5.gov.br>; "Maria Valeria Vila Nova da Fonseca" <valeria@trf5.gov.br>; "Maria 
Veronica Amorim" <mvamorim@trf5.gov.br>; "Maria Verônica Lima Tavares de Souza" 
<veronical@trf5.gov.br>; "Maria Veronica Viana Bezerra" <mvbezerra@trf5.gov.br>;"Marinalva 
Leandro da Silva" <marinalva@trf5.gov.br>; "Mario Adriano Cordeiro da Silva" 
<mcordeiro@trf5.gov.br>; "Mario Camerino Moraes Borges da Fonseca" <Camerino@trf5.gov.br>; 
"Marlene Abreu Ribeiro" <marlene@trf5.gov.br>; "Marlene Teresinha dos Santos Vieira" 
<mtvieira@trf5.gov.br>; "Marlos Magalhaes Porto" <mmporto@trf5.gov.br>; "Maurílio Firmino" 
<msilva@trf5.gov.br>; "Maurino Cortez O'avis" <maurino@trf5.gov.br>; "Maxuel de Souza Soares" 
<mssoares@trf5.gov.br>; "Meidson Coelho de Andrade" <meidson@trf5.gov.br>; "Mildete Maria 
Lopes Silva de Holanda" <mildete@trf5.gov.br>; "Mônica Correia de Araújo" 
<mcaraujo@trf5.gov.br>; "Monica Novaes Malta" <mnmalta@trf5.gov.br>; "Mozar Gomes de 
Oliveira Reis" <mgreis@trf5.gov.br>; "Nadja Maria Jorge de Castro" <njcastro@trf5.gov.br>; "Nelly 
Pontual Ferreira de Andrade" <npandrade@trf5.gov.br>; "Niccolõ Marangon" 
<nmarangon@trf5.gov.br>; "Nicielma Cavalcanti da Silva" <nicielma@trf5.gov.br>; "Nicole 
Anlicoara" <nanlicoara@trf5.gov.br>; "Nílvio José da Silva Ferreira" <njferreira@trf5.gov.br>; 
"Norberto Oomingos da Silva Filho" <ndomingos@trf5.gov.br>; "Odir Teles" <Odir@trf5.gov.br>; 
"Onaldo Mangueira de Meio" <onaldo@trf5.gov.br>; "Patricia Maria Monteiro de Souza Barbosa" 
<pmbarbosa@trf5.gov.br>; "Paulo Leonardo Santana Ferreira" <plferreira@trf5.gov.br>; "Paulo 
Marcelo Marques de Miranda" <pmarcelo@trf5.gov.br>; "Pedro Alexandre M. Bezerra" 
<pamBezerra@trf5.gov.br>; "Pedro Augusto Escorei Oiniz" <paescorel@trf5.gov.br>; "Pedro 
Rafael Lemos Pereira" <prlemos@trf5.gov.br>; "Regina Célia Santos" <rcsantos@trf5.gov.br>; 
"Reginaldo 
 

Pascoal Ferreira" <rpferreira@trf5.gov.br>; "Renildo Patrício de Araújo" <renildo@trf5.gov.br>; 
"Ricardo Bouwman Filho" <rbouwman@trf5.gov.br>; "Ricardo César Almeida da Silva" 
<rasilva@trf5.gov.br>; "Risolete Celi Wor" <rcwor@trf5.gov.br>; "Rivanio Alves dos Santos" 
<rivanio@trf5.gov.br>; "Robério Ferraz" <rrferraz@trf5.gov.br>; "Robert Nogueira do Nascimento" 
<robert@trf5.gov.br>; "Roberto Amancio dos Santos" <ramancio@trf5.gov.br>; "Rodrigo Torres 
Pereira" <rtpereira@trf5.gov.br>; "ronaldo Gomes Almeira" <rgalmeida@trf5.gov.br>; "Rosângela 
Amarante" <rdamarante@trf5.gov.br>; "Rosângela Vila r de Meneses" <rvmeneses@trf5.gov.br>; 
"Rosania Rodrigues Pereira" <rosania@trf5.gov.br>; "Rossana Maria Mesquita de Sa Vieira" 
<rmvieira@trf5.gov.br>; "Ruan Silva de Meio" <ruan@trf5.gov.br>; "Rubens Goes Tavares" 
<rgtavares@trf5.gov.br>; "Salvino Bezerra de Andrade Vasconcelos" <salvino@trf5.gov.br>; 
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"Sandra Aparecida Nemésio de Souza" <sansouza@trf5.gov.br>; "Sandra Maria Sousa" 
<smsousa@trf5.gov.br>; "Sandra Régia Cordeiro Valença Bowman" <sandrar@trf5.gov.br>; 
"Sandra Rodrigues de Oliveira" <sroliveira@trf5.gov.br>; "Sarah Leire Ribeiro" 
<slribeiro@trf5.gov.br>; "Sebastião Marcos Campêlo" <campelo@trf5.gov.br>; "Sergio Caetano da 
Silva" <sergioc@trf5.gov.br>; "Severino Ramos Felix Ferreira" <severino@trf5.gov.br>; "Seyna 
Régia R. de Souza" <srsouza@trf5.gov.br>; "Silvia da Silva Santana" <sssantana@trf5.gov.br>; 
"Silvio Ferreira de Lima" <silvio@trf5.gov.br>; "Simone Carvalho da Cruz" <simone@trf5.gov.br>; 
"Simone Maria Coelho Lustosa e Silva" <simonel@trf5.gov.br>; "Simone Souto Maior" 
<ssmaior@trf5.gov.br>; "Solange Gomes 
Fonseca Pareira" <solangeg@trf5.gov.br>; "Sonia Maurício de Oliveira" <smoliveira@trf5.gov.br>; 
"Soraya Maria Portugal de Oliveira" <soraya@trf5.gov.br>; "Stênio Alcântara de Barros e Silva" 
<sabarros@trf5.gov.br>; ''Teila Giovanetti Tenório Fernandes" <tgtenorio@trf5.gov.br>; ''Tercia 
Maria Araujo de Andrade Lima" <tercia@trf5.gov.br>; "Valdenice Maria de Souza" 
<valdenice@trf5.gov.br>; "Valfrido Batista Santiago Junior" <valfrido@trf5.gov.br>; "Vaneide Matias 
Lima" <vmlima@trf5.gov.br>; "Vânia Regina Pinto de Carvalho" <vrcarvalho@trf5.gov.br>; 
"Verônica Lima Bezerra Falcão" <veronicaf@trf5.gov.br>; "Vladislave Ferreira Leite" 
<vfleite@trf5.gov.br>; "Wallace José Medeiros Ribeiro" <wmribeiro@trf5.gov.br>; "Washington 
Valdevino Rocha da Silva" <washingtonv@trf5.gov.br>; "Wilson Albuquerque da Silva" 
<wilson@trf5.gov.br>; "Wilza Helena Aprígio de Carvalho" <whcarvalho@trf5.gov.br>; "Winston 
José Veras Lemos" <winston@trf5.gov.br>; "Yza Camaroti Cortez" <yccortez@trf5.gov.br>; "Zenia 
de Paiva Costa" <zenia@trf5.gov.br>; "Maria Bernardete Campelo" <mbcampelo@trf5.gov.br> 
terça-feira, 31 de julho de 2007 15:17 
Pesquisa sobre cultura organizacional no TRF .doc 
Fw: Melhoria da Gestão no TRF 
 

 
Caros Colegas, 
 
solicito alguns minutos do seu tempo a fim de ajudarmos a melhorar nossa Instituição. À medida 
que forem lendo o arquivo anexo, perceberão a importância do mesmo. Fico no aguardo de suas 
respostas.  
Grata  
Rose 
Ramal 9763 
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APÊNDICE F – FORMULÁRIO DO QUESTIONÁRIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientação Geral 
 

 
Caro Colega, 

 
  Por exigência de conclusão do Mestrado em Gestão Pública faz-se necessário

investigar uma variável (dentre tantas) da Instituição TRF.  

No caso, imagino que estudar a cultura organizacional e sua influência no clima da

organização pode ser um caminho para se compreender melhor o Tribunal. 

Como servidora do quadro permanente, empossada desde 1989 e lotada

atualmente na DG, percebo de forma muito inquietante que o TRF precisa conhecer o

que pensam seus servidores acerca de vários aspectos que permeiam a Instituição,

especificamente o ambiente da Diretoria Geral, objeto de análise desse TCM (Trabalho

de Conclusão de Mestrado). 

Para que tais impressões tenham eco, uma vez que estando inseridos nesse

contexto, é natural que conheçamos as fragilidades e potencialidades da organização,

mas para que esse conhecimento se torne científico e tenha valor, é fundamental a

ajuda de vocês, que tão bem conhecem o TRF. 

Solicito que respondam o questionário que se segue com a máxima franqueza,

pois a intenção é que a pesquisa revele fielmente um pouco de como os servidores se

sentem e em como podemos contribuir com essa visão para termos um Tribunal melhor.

Sei ser a vontade de cada um de nós. 

Não precisa identificar-se, se preferir retorne por e-mail, senão em papel, como

quiserem. 

Só reforço a idéia de que sejam rápidos e sinceros, a fim de termos um

resultado mais  eficiente. 

                                                    Muito Obrigada, 
                                        Rosilene Diniz  (DG r- 9763) 
 
 

JULHO/2007 
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Do perfil do entrevistado: 
1- Qual o seu cargo? 
(   ) Analista Judiciário 
(   ) Técnico Judiciário 
(   ) Auxiliar Judiciário 
 
2- Com relação a tempo de serviço você tem: 
(   ) Mais de 15 anos 
(   ) Mais de 10 anos 
(   ) Mais de 5 anos  
(   ) Menos de 5 anos 
 
3- Qual o seu grau de Formação? 
(   ) 2º grau completo 
(   ) Superior em andamento 
(   ) Superior completo 
(   ) Pós graduado 
(   ) Mestre 
(   ) Doutor 
 
4- Você exerce alguma função comissionada ou gratificada? 
(   ) Direção (Núcleo, Divisão, Subsecretaria, Secretaria, Diretoria Geral) 
(   ) Supervisão 
(   ) Supervisão Assistente 
(   ) Assistente especializado 
(   ) Auxiliar Técnico 
(   ) Operador 
(   ) Sem gratificação no momento 
 
5- Seu perfil é compatível com a função que exerce? Escolha a opção que mais se adeqüe a

sua situação: 
(   ) Não 
(   ) Mais ou menos 
(   ) Sim 
(   ) Preferiria algo mais rotineiro 
(   ) Preferiria  algo mais dinâmico 
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Das Condições de Trabalho: 
 

6- De uma forma geral qual o seu grau de satisfação com o salário e benefícios praticados
na Instituição? 

(   ) Insatisfeito 
(   ) Pouco satisfeito 
(   ) Medianamente satisfeito 
(   ) Satisfeito 
(   ) Muito satisfeito 
 
A falta de perspectiva funcional, sem possibilidades de ascensão num concurso interno, 

constitui-se numa variável desmotivadora para você? em que grau? 

(   ) Nenhum   
(   ) Pouco 
(   ) Médio 
(   ) Elevado 
 
8- Os servidores são comprometidos com o melhor desempenho de suas funções no TRF?  
(   ) Não percebo os servidores comprometidos em suas realizações funcionais 
(   ) Percebo-os com pouco comprometimento 
(   ) Percebo-os como medianamente comprometimento 
(   ) Percebe-os com grande comprometimento 
(   ) Não saberia avaliar 
 
9-  E do ponto de vista da motivação, Você se encontra: 
(   ) Desmotivado para exercer suas funções 
(   ) Sente-se mais ou menos motivado 
(   ) Sente-se  motivado 
(   ) Sente-se muito motivado 
(   ) Não saberia me avaliar 
 
10 - Do ponto de vista do mobiliário e instalações físicas em geral, qual o seu grau de 

satisfação? 
(   ) Insatisfeito 
(   ) Pouco satisfeito 
(   ) Medianamente satisfeito 
(   ) Satisfeito 
(   ) Muito satisfeito 
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11- E com relação à tecnologia (o uso de computadores, internet, intranet...) você  sente-
se bem assistido?  

(   ) Insatisfeito 
(   ) Pouco satisfeito 
(   ) Medianamente satisfeito 
(   ) Satisfeito 
(   ) Muito satisfeito 
 
Dos Aspectos Culturais: 

 
12-  Partindo do pressuposto que o TRF é uma Instituição considerada rígida, verticalizada.

Com relação às crenças, valores e missão da Instituição... Você conhece-os e os  percebe
como sendo traços culturais (elementos próprios da sua identidade cultural) do TRF? 

(   ) Sim, totalmente  
(   ) Sim, parcialmente 
(   ) Não 
(   ) Inexistente 
(   ) Não saberia responder   
 
13-  A cada 2 anos, a Presidência do TRF muda. Essa mudança lhe causa alguma espécie de

desconforto, insegurança, falta de clareza, medo de perder a função e /ou outros
sentimentos semelhantes? 

(   ) Nunca pensei nisso 
(   ) Nunca me senti assim  
(   ) Às vezes, raramente 
(   ) Sim 
 
14- Como classificaria hoje o critério adotado para a designação de função gratificada no 

TRF? 
(   ) Indicação política 
(   ) Competência técnica 
(   ) Merecimento 
(   ) Antiguidade 
(   ) Competência Intelectual 
(   ) Não se tem critério 
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15-  Enquanto servidor da DG e SA, alguma vez já se sentiu preterido ou discriminado em

relação a servidores lotados  em Gabinetes? Abaixo, caso tenha ocorrido poderia citar uma
situação específica? 

(   ) Não, nunca ocorreu comigo 
(   ) Às vezes ocorre 
(   ) Sim, poucas vezes 
(   ) Sim, muitas vezes 
(   ) Não saberia responder  
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________ 

  
 
Da Valorização do Servidor: 
 
16-  Qual o grau de valorização do capital humano do TRF, a Instituição busca o

desenvolvimento de todos através de uma política séria de gestão de pessoas (onde
coloca o servidor como uma prioridade em diversos aspectos do seu
aperfeiçoamento, desde treinamento, capacitação e reciclagem numa perspectiva
contínua e igualitária)? 

(   ) Inexiste 
(   ) Pouco 
(   ) Médio 
(   ) Alto 
(   ) Não saberia responder 
 
17- Você foi e é capacitado para o exercício de suas atividades? Então, qual o grau de

improvisação na maioria das tarefas que realiza? 
(   ) Nenhum   
(   ) Pouco 
(   ) Médio 
(   ) Elevado 
(   ) Não saberia responder 
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18-  Ao terminar o seu curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado, o que imagina que vai
lhe acontecer, sabendo que uma opção não é excludente da outra, logo você pode, se
quiser, optar por mais de uma. 

(   ) Vai continuar fazendo as suas atividades de sempre 
(   ) Vai assumir ou no mínimo ser indicado para um cargo de direção 
(   ) Vai agregar valor e mais conhecimento ao seu currículo 
(   ) O TRF vai ganhar com isso, pois terá um quadro  funcional melhor preparado. 
(   ) Vai servir  para uma realização pessoal e pouco profissional. 

 
19- Como você vê as iniciativas do TRF em humanizar mais o tribunal, quando comemora os

eventos mais significativos do calendário cívico, bem como  as tentativas de
confraternização? 

(   ) Desnecessárias 
(   ) Acho que não atingem os objetivos 
(   ) Desinteressantes, mas devem continuar 
(   ) Sempre participo, acho importantíssimas 
(   ) Nunca participo, mas acho importante 
 
Dos Processos de Trabalho e Práticas de Gestão em Geral : 
 
20- Tem plena noção do fluxo do seu trabalho, de quem você recebe a informação  e

para quem repassa o resultado do seu trabalho: conhece bem os caminhos e a
comunicação flui bem? 

(   ) Nenhuma noção   
(   ) Pouca noção 
(   ) Razoável noção 
(   ) Muita noção 
(   ) Não saberia responder 

 
21- Falando da Comunicação Intersetorial no TRF, como você a avalia: 
(   ) É deficiente ao extremo 
(   ) É razoável, pois chega a provocar alguns problemas 
(   ) Classificaria como satisfatória 
(   ) Ou ainda muito satisfatória 
(   ) Não saberia responder 
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22-  Na sua opinião, como estão estruturadas as diversas unidades e áreas funcionais do

TRF? (subsecretarias, divisões, núcleos, seções e setores): 
(   ) Isoladas 
(   ) Não isoladas 
(   ) Articuladas e ou integradas 
(   ) Não Articuladas e ou não integradas 

 
23- Ter senso de equipe, saber  trabalhar em conjunto é importante, mas a questão do

individualismo no TRF, como você percebe? 
(   ) Predomina o individualismo. 
(   ) Há iniciativas esporádicas a favor do senso de equipe  
(   ) Há algumas iniciativas a favor do senso de equipe.  
(   ) Há muitas iniciativas a favor do senso de equipe, combatendo a perspectiva do 

individualismo. 
 
24- Na sua opinião, em que  grau acontece a adequação do perfil profissional às

competências relativas a uma chefia no TRF (Se há uma preocupação  em colocar a
pessoa certa no lugar certo?) 

(   ) Adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Tem-se esta intenção, mas não se consegue realizar 
(   ) Sim acontece muito essa adequação 
(   ) Não saberia responder  

 
25- Há reuniões rotineiras, como prática de gestão, para discutirem como tratar

processos de trabalho e melhorar  as relações interpessoais na sua unidade? 
(   ) Não 
(   ) Raramente 
(   ) Quase sempre 
(   ) Sempre 
(   ) Até tem, mas sem planejamento e o resultado deixa a desejar 
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26- Existem treinamentos específicos voltados à melhoria da gestão, atendendo as reais

carências dos setores?  
(   ) Sim  
(   ) Às vezes 
(   ) Não  
(   ) Nunca 
 
27 - Qual o grau de participação dos servidores nas tomada de decisões no TRF? 
(   ) Nenhum 
(   ) Pouco 
(   ) Médio 
(   ) Elevado 
(   ) Não saberia responder  
 
28- Qual o grau de autonomia (diz respeito a cada um assumir o seu poder) dada aos
dirigentes do TRF? 
(   ) Total autonomia 
(   ) Autonomia com restrições 
(   ) Inexiste Autonomia 
(   ) Não saberia responder  
 
 29- Há um padrão gerencial homogêneo, ou seja, uma linearidade de comprometimento 
entre os diretores, consegue sentir que todos estão afinados com o ideal da instituição? 
(   ) Inexiste 
(   ) Existe 
(   ) Não saberia responder 
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30-  Você acha que o discurso formal e a prática observada, de uma forma geral no

TRF, são coerentes, pois a norma é sempre observada ou  em certas ocasiões
quando interessa? 

(   ) Não há coerência entre o discurso e a prática 
(   ) Tem pouca coerência entre o discurso e a prática 
(   ) Tem média coerência entre o discurso e a prática 
(   ) Tem coerência entre o discurso e a prática 
(   ) Não saberia responder  

 
31-  A estrutura organizacional tem criado situações de aprendizado, de superação de

dificuldades de desempenho, incentivando novas idéias num clima de abertura e
criatividade? 

(   ) De jeito nenhum 
(   ) Essa situação é Inexistente 
(   ) Sim, totalmente 
(   ) Sim, parcialmente, 
(   ) Não saberia responder 
 
32- partindo da premissa de que planejamento estratégico é uma ferramenta 

gerencial de grande impacto na organização, pois mobiliza todos na 
construção da missão, visão, valores, estratégias e etc. O   TRF, em 2001, deu
esse passo, ele fez alguma diferença no seu setor? Por quê? 

(   ) Nenhuma 
(   ) Pouca 
(   ) Média 
(   ) Alta 
(   ) Não saberia responder 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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33-  Qual a freqüência com que planos e programas  foram concebidos no TRF e não 

implementados? 
(   ) Poucas vezes ocorre 
(   ) Às vezes ocorre 
(   ) Sempre ocorre  
(   ) Nunca ocorre 
(   ) Não saberia responder 
 
34- Pensando na pergunta acima, o que seria reflexo disso? 
(   )  A constatação que a Instituição é hábil em criar processos de mudança, mas inábil em

sustentá-lo 
(  )  A constatação que a Instituição é eficiente em criar e sustentar processos de 

mudança 
(   )  A constatação de que a falta de continuidade não favorece a Instituição em 

nada 
(   )  A constatação de  que há pouca confiança  por parte dos servidores no sucesso

dessas implementações por diversos fatores. 
(   ) Nenhuma das alternativas listadas... 
 
35-  Na sua opinião qual é o maior problema da Administração do TRF hoje? Se sentir

necessidade pode marcar mais de um, comentar e sugerir alternativas de melhoria: 
(   ) Carência de uma política eficaz de Gestão de Pessoas 
(   ) Comunicação deficiente 
(   ) Gerenciamento da Informação 
(   ) Estilo de Gestão 
(   ) Falta de Planejamento 
(   ) Falta definição quanto aos objetivos da Instituição 
(   ) Excesso de Burocracia 
(   ) Inexistência de política de treinamento, capacitação e reciclagem 
(   ) Tratamento desigual entre os servidores da área fim X área meio 
(   ) O servidor não é ouvido  
(   ) Falta de Integração do ponto de vista de quem ingressa na organização 
(   )  Ausência de um Programa de Qualidade de Vida 
(   )  Nenhum desses 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
36-  Abaixo segue uma lista de fatores, escolha 3 opções, por ordem de prioridade (do

ponto de vista real), quanto ao que lhe dá maior satisfação no ambiente de trabalho,
capaz até de elevar o seu desempenho funcional: 1ª, 2ª e 3ª  coisa mais importante
no seu ponto de vista. 

(   )  1 -  Reconhecimento pelos superiores 
(   ) 2 -  Realização Pessoal (auto-realização) 
(   ) 3 -  Participação dos servidores nas tomadas de decisões 
(   ) 4 -  Salário e remunerações diversas 
(   ) 5 -  Relacionamento Interpessoal 
(   ) 6 -  Participação nas tomadas de Decisões 
(   ) 7-   Ser ouvido 
(   ) 8 -  Boas Instalações físicas e Tecnologia, em suma condições de trabalho 
(   ) 9 -  Carga horária compatível com suas necessidades 
(   ) 10 - Sentir orgulho de pertencer ao TRF 
(   ) 11 - Oportunidades de desenvolvimento, treinamento  e reciclagem 
 

Por ordem de prioridades: 
 

(      ) 1ª sugestão 
(      ) 2ª sugestão 
(      ) 3ª sugestão 
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37- E finalmente, que nota você atribui a Diretoria Geral / Secretaria Administrativa do
TRF numa perspectiva geral do seu desempenho? Numa escala de 01 a 05: 

(   ) 01 – muito ruim 
(   ) 02 – ruim 
(   ) 03 – regular 
(   ) 04 – bom 
(   ) 05 – excelente 
 
Caso sinta necessidade de abordar algo que por algum motivo não foi 
contemplado, ou ainda reforçar uma opinião ou simples desabafo/sugestão, por 
favor, fique à vontade: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________ 

 
 

Parabéns! 
 

Você muito contribuiu para que elementos de grande importância para o processo
se dêem a conhecer a partir de suas percepções acerca de diversos fatores que permeiam
o ambiente organizacional de forma ousada e fiel à realidade. 

Comprometo-me a divulgar os resultados da pesquisa da mesma forma como ela
foi  encaminhada. E caso permitam, no jornalzinho interno. 

 
                                                  Obrigada a todos, 
                                                        Rosilene Diniz 
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APÊNDICE G – ROL DE COMENTÁRIOS 

 
 

Questionário 1- 
15- Sim, temos essa discriminação em relação às vagas de estacionamento, bem 
como a separação das mesas na festa de confraternização. 
 

Questionário 2- 
Não há comentários. 
 

Questionário 3- 
15- Não é que exista uma "preterição" entre servidores de Gabinetes de 
Desembagadores e servidores das áreas administrativa e judiciária. É que, de fato, 
existe um tratamento desigual, mesmo. E isso tem origem na lotação do 
servidor.Não há dúvidas. E, como trabalho no setor de pessoal, vejo, no meu 
cotidiano, que muitos colegas de Gabinete têm um comportamento arrogante e 
prepotente para conosco, que estamos prestamos um serviço voltado diretamente 
para os servidores e Desembargadores. 
32- A Subsecretaria de Pessoal passou a ter nova gestão a partir de 2005, que, pela 
primeira vez, em muitos anos, trata as pessoas como ser humano de forma humana. 
Essencialmente humana, como não vejo em outros setores desta organização. 
 

Questionário 4- 
Não há comentários. 
 

Questionário 5- 
15- Desde a localização do estacionamento, os feriados e recessos, a distribuição de 
gratificações, até o maquinário utilizado. 

 
Questionário 6- 

32- O Planejamento estratégio que foi rascunhado em 2001, até onde tenho 
conhecimento, não seguiu o seu curso. Foram realizadas reuniões, eventos, etc, das 
quais algumas participei; quis que meu setor fosse incluído para alcanças o ISSO, 
mas nada foi feito.    
 

Questionário 7- 
Não há comentários. 
 

Questionário 8- 
15- Quando se trata de vagas do estacionamento, por que quem é de gabinete, 
mesmo que não venha ao trabalho sua vaga fica reservada? 
 

Questionário 9- 
35- Sugestões a serem testadas: terceirização do CDRH; Administradores 
profissionais para assunção dos cargos de direção (pode ser do quadro). 
 

Questionário 10- 
15- Basta-se observar como são preenchidas as vagas do estacionamento do TRF. 
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Questionário 11- 
15- vagas reservadas no estacionamento e horários diferenciados, por exemplo. 
32- Entendo que o planejamento estratégico iniciado em 2001 não chegou a ser 
concluído e vivenciado pelo Tribunal, apesar de algumas estratégias terem sido 
implementadas de forma desarticulada. Enfim, percebo que no TRF da 5ª Região 
estamos focados na "gestão do cotidiano". 
 

Questionário 12- 
Não há comentários. 
 

Questionário 13- 
15- Percebo diversas distinções, em diversos aspectos (regime de horário de 
trabalho, privilégio em área de estacionamento, etc.). A clara sensação é de que os 
gabinetes sãos organismos independentes da grande estrutura do TRF, não sujeitos 
às regras gerais da Instituição. 
32- Apesar da grande mobilização havida, os resultados concretos foram 
comprometidos pela descontinuidade dos esforços. Como mais graves deficiências 
percebo o desperdício das interessantes idéias oferecidas pelos servidores ao longo 
dos cursos de multiplicação e a falta de acompanhamento da execução dos planos 
estratégicos. 
35- Esses são alguns dos sintomas originados por diversos problemas (que não 
aparecem aqui listados). Compreender as carências da organização impõe a 
necessidade de realização de amplo diagnóstico, permitindo a identificação das 
reais causas a serem trabalhadas, nos mais diversos aspectos, tendo por objetivo 
alinhar a Instituição com o propósito de alcançar níveis de eficiência e eficácia 
compatíveis com suas aspirações e seus potenciais. 
 

Questionário 14- 
Não há comentários. 
 

Questionário 15- 
15- No que diz respeito, por exemplo a ocupação de vagas em estacionamento. 
32- Porque não houve continuidade, ou seja, desmembramento do Planejamento e 
não foi referência de caminho a seguir. 
 

Questionário 16- 
15- Em relação a horário e em relação à valorização do servidor em termos de 
competência. 
 

Questionário 17- 
Não há comentários. 
 

Questionário 18- 
15- O servidor lotado em gabinete, está sob a tutela unicamente  do 
Desembargador, enquanto o servidor lotado na Administração tem várias 
subordinações. O servidor de gabinete tem privilégios como vaga no  
estacionamento interno e muitas vezes faz questão da diferenciação entre os 
servidores da área meio. 
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35- A implementação do Planejamento Estratégico é fundamental para o êxito dos 
programas no TRF. A definição de programas de capacitação e valorização do 
servidor é fundamental para desenvolvimento de gestão de pessoas no TRF. 
 

Questionário 19- 
Não há comentários. 

 
Questionário 20- 

32- O processo do Planejamento Estratégico teve um começo onde muitos, no início, 
estavam motivados, porém não foi levado adiante. Contudo, sempre procuro otimizar 
minhas atividades em busca constante da qualidade dos serviços. 
35- A alternativa de melhoria seria justamente sanar as disfunções gerenciais 
apontadas acima. 
 

Questionário 21- 
15- Todas as vezes que preciso estacionar o carro no estacionamento do prédio 
principal me sinto ofendida por saber que até os estagiários de Gabinetes têm vagas 
garantidas, independente do horário que cheguem par ao trabalho. 
 

Questionário 22- 
15- Os servidores da área administrativa são mais cobrados em relação a horários e 
plantões, além de serem menos valorizados. 
 

Questionário 23- 
Não há comentários. 
 

Questionário 24- 
32- Contribuiu para que alguns servidores se integrassem mais ao trabalho. 
 

Questionário 25- 
15- no que diz respeito, por exemplo, a ocupação de vagas em estacionamento. 
  

Questionário 26- 
15- Quando trabalhava na 2ª Turma e precisava de algum processo que se 
encontrava no gabinete. Ex: para fazer certidão narrativa, a demora e a falta de 
atenção ao pedido feito. 
35- Necessidade de ouvir o servidor, no caso do desligamento do setor onde 
trabalha. Principalmente quando o servidor é posto em disposição no setor pessoal a 
espera de lotação. 
37- Um fator muito bom que contribuiu muito na instituição foi a “extinção” do 
nepotismo. Fui muito perseguida por parentes de desembargadores. Até mesmo 
pelo simples fato de ter aberto o livro de ponto por ordem alfabética. Motivo pelo qual 
fui mandada embora do gabinete, pois a irmã do desembargador, quando chegou de 
uma cirurgia plástica, não gostou porque achava que seu nome deveria ser o 
primeiro, pois era assessora do juiz. Discriminação na 2ª turma  pelo irmão de um 
desembargador, por ter sido encaminhado por outro desembargador desafeto do 
mesmo. Passei 100 dias a disposição no pessoal aguardando lotação na gestão de 
um certo Presidente pois tinha sido mandada embora do gabinete pelo simples fato 
de ter aberto o livro de ponto por ordem alfabética. Cheguei a ponto de falar com a 
esposa de um desembargador para que interviesse a meu favor, pois não suportava 
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mais a situação. Foi aí que fui encaminhada para a 2ª Turma pelo presidente da 
mesma, e onde permaneci por 9 anos não sendo contemplada com nenhuma 
gratificação que surgiu (duas) por questões políticas. 
 

Questionário 27- 
Não há comentários. 
 

Questionário 28- 
37- Destinar maior desempenho voltado a autonomia e a comunicação. 
 

Questionário 29- 
15- Os colegas que não trabalhavam em gabinete sentiam-se inferiores. 
32- O Gabinete onde estava lotada nesta época, não dava importância a estas 
ações. Havia também a questão de tirar o funcionário do seu trabalho. Vale destacar 
também que isto passava pela cabeça do Desembargador, que apesar de ser uma 
excelente pessoa, com muitos valores éticos e morais, era muito resistente a 
mudanças. 
35- Excesso de burocracia e formalismo em excesso, dificulta qualquer melhoria e 
avanço na Administração do TRF hoje. Não temos um serviço de ouvidoria, e aí se 
ele existisse, não o deixariam exercer seu papel junto a clientela interna e externa 
deste Tribunal. Importante registrar, que se o Programa qualidade de vida, tivesse 
continuado, hoje estaríamos mais motivados e felizes em trabalhar neste TRF. A 
mudança de presidências dificulta a gestão de programas efetivos a longo prazo, 
pois não estando estes programas, com verbas próprias e programadas para as 
regiões, difícil será atender as necessidades do servidor, deixando-o motivado para 
o trabalho. 
 

Questionário 30- 
Não há comentários. 
 

Questionário 31- 
Não há comentários. 
 

Questionário 32- 
Não há comentários. 
 

Questionário 33- 
15- Não sou funcionaria de nenhuma dessas áreas, daí não saber me manifestar a 
respeito. 
32- Pois não houve continuidade das ações e o aprendizado acumulado serve para 
mim no sentido de que posso melhor desempenhar minhas atribuições e acrescentar 
ao que faço melhor qualidade. 
35- A falta de uma política séria e contínua de capacitação, voltada para as 
necessidades da instituição e dos servidores provoca desestimulo e, ao mesmo 
tempo, uma certa perda na qualidade dos serviços prestados. A aparente 
inexistência de uma política de planejamento de longo prazo acaba por promover 
ações de improvisos, gastos desnecessários em determinadas ações e outras 
tendem a passar por descontinuidades a partir do momento em que se muda o estilo 
de gestor a cada 2 anos. O tratamento desigual tacitamente existente entre 
servidores da área fim X meio e também da administrativa/judiciária e gabinetes, 
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provoca desestimulo e uma constante corrida para preenchimento das vagas 
situadas em gabinetes. Fazendo com que os demais servidores tão necessários 
quanto os de gabinete, sintam-se prejudicados. 
37- A situação ideal seria a adoção de um estilo de mais gestão participativo e 
transparente. 
 

Questionário 34- 
Não há comentários. 
 

Questionário 35- 
Não há comentários. 
 

Questionário 36- 
35- Com relação ao Estacionamento para os servidores do TRF: 

- Não entendo o porquê do tratamento ser desigual para que os servidores 
estacionem seu carro. Acho que há muitos privilégios para o pessoal de 
Gabinete. Entendo diretores, Assessores, tenham um horário mais 
extensivo e diferenciado. No entanto com relação aos demais, não vejo 
porque eles têm tanto privilégio. Quando chegamos mais cedo no TRF, 
não podemos colocar o carro num lugar melhor, porque a vaga é do 
funcionário do gabinete, que muitas vezes chega atrasado ou está de 
licença ou férias. Que privilégio é este? O comentário em geral é deste tipo 
e nunca houve a menor preocupação para esse tipo de organização. 

- Outro tipo de reclamação seria quanto a Biblioteca do TRF, precisar ser 
melhor organizada com relação a reserva e retirada dos livros. Deveria ser 
melhor informatizado. Por exemplo, para renovação, acho desnecessário ir 
a biblioteca com o livro, porque não renovar por telefone? E a retirada, só 
pode sair para cada funcionário 3 livros, deveria aumentar a quantidade 
para 6 livros por pessoa. Falta uma melhor integração entre os usuários e 
os servidores que trabalham lá (na biblioteca). 

 
Questionário 37- 

Não há comentários. 
 

Questionário 38- 
15- -  Os plantões, nas ocasiões de feriados e recesso, os gabinetes sempre 

decidem diferente da administrativa. 
- A questão das vagas de Estacionamento, não seria justo o critério de 

ordem de chegada? 
32- Porque os diretores e a alta cúpula não se envolveram. E assim perdemos todos 
nós, a Instituição como um todo sofreu as conseqüências dessa falta de 
comprometimento. Talvez esse tenha sido o passo mais importante que o TRF deu 
em sua historia e não se deu conta. 
35- É difícil marcar, pois todos são pertinentes, mas a meu ver, o mais gritante é a 
Instituição não ter definido (clareza) para onde quer caminhar. Quais suas metas e 
objetivos a alcançar. O resto vem a reboque, se as linhas mestras estiverem 
definidas. 
37- O TRF é uma instituição ingrata. Ela não respeita as pessoas ( seus 
colaboradores). Se eles têm bons salários e benefícios é a lei ou as iniciativas 
sindicais que conquista-lhes esse direito. Mas, o respeito, a dignidade, o orgulho de 
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pertencer é inerente ao servidor e ao que a Instituição como sistema, faz com ele. 
Isso não se conquista por decreto, portaria, resolução. É preciso transformar a 
cultura... Humanizar... Tratar pessoas como gente. Exemplo: uma política de 
relotação de pessoal.   
 

Questionário 39- 
32- A mudança de estrutura quase sempre acontece paralela a troca da gestão da 
Presidência. E como meu setor em 10 anos, esteve ligado a unidades diferentes, 
ficava apenas existindo a sensação de que está funcionando, não temos 
reclamação, então não precisa ser ouvido. E assim as cosias vão acontecendo no 
TRF automaticamente sem valorização alguma. 
35- Falta acompanhamento e interesse pelas ações e operacionalização de ações 
para dinamizar o TRF5. 

- A comunicação é deficiente entre as unidades até da mesma área, como 
administrativa. 

- Não existe o respeito quanto ao capital intelectual do servidor, não existe 
uma valorização da “bagagem” cultural, tudo é ignorado, e não se cria uma 
rede para este conhecimento, perde-se no tempo. 

- Não existe um planejamento, nem uma política de desenvolvimento de 
recursos humanos, tudo é realizado no “IMEDIATISMO”. 

- O tratamento desigual refere a tecnologia de informação, os computadores 
da área fim sempre estão “na ponta da tecnologia”. 

37- Acho que na pergunta 37, não se poderia juntar Diretoria Geral e Secretaria 
Administrativa, pois continua sedimentando que as atribuições são juntas e únicas. A 
Diretoria Geral tem um papel estratégico na gestão do TRF5, ela deve ser 
MEDIADORA das ações, gerindo os conflitos entre unidades. Enquanto a Secretaria 
Administrativa tem que ser OPERACIONAL, dinâmica e aglutinadora das unidades, 
preocupada com um trabalho de equipe. Sugiro separar essa questão 37 em duas. 
 

Questionário 40- 
Não há comentários. 
 

Questionário 41- 
Não há comentários. 
 

Questionário 42- 
15- Horário de trabalho/Plantões (exigência 
       Ambiente de trabalho (anexo X sede) 
       Reservas vagas no estacionamento 
 

Questionário 43- 
35- O maior problema da Administração deste TRF, assim como ocorre em quase 
todas as Instituições, é a comunicação. As informações não fluem dentro de uma 
lógica estrutural, mas sim, muitas vezes, em turbilhão. 
 Muitas vezes conflitos internos/boatos/má-interpretações surgem, exatamente 
dessa ausência de gestão da informação. 
 Precisamos ter uma visão do coletivo e não de setores isolados. A máquina 
administrativa necessita desta confluência de interesse. 
 Ao meu ver este intento somente será alcançado com uma mudança da 
própria da própria cultura aqui implantada. 
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 As condutas dos servidores devem ser avaliadas com ponderação, pois 
muitas vezes uma atitude precipitada da cúpula inibe pensamentos que poderiam 
ser de grande valia. 
 Ouvir os servidores é um bom caminho. Alem de ouvir também é preciso fazer 
ver que estes estão sendo ouvidos. 
 Treinar, capacitar é investir. É a mola mestra em busca do distanciamento do 
erro. 
 

Questionário 44- 
Não há comentários. 
 

Questionário 45- 
Não há comentários. 
 

Questionário 46- 
37- Apesar da boa vontade demonstrada pelos dirigentes, falta um tratamento 
técnico do administrar. 
 

Questionário 47- 
Não há comentários. 
 

Questionário 48- 
32- Houve apenas a formalização do planejamento, o TRF continuou sendo 
administrado como sempre foi: no empirismo. 

  Questionário 49- 
Não há comentários. 

 
Questionário 50 

Não há comentários. 
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APÊNDICE H – QUADRO COMPARATIVO 
Quadro nº 17 - Perfil Comparativo dos 10 Primeiros Fundadores do TRF 5ª Região 
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APÊNDICE I – RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS ESTRUTURADAS 
 
 

PERGUNTAS – ENTREVISTAS 
 
 
 
NOME: FÁTIMA SARINHO 
FUNÇÃO: CHEFE DE GABINETE 
 
 
1º) De acordo com a sua experiência no ambiente de trabalho, como você definiria a cultura 
organizacional do TRF 5ª Região? 

Infelizmente ainda temos uma cultura organizacional onde a ausência de interação 
entre os setores é forte. O trabalho é desenvolvido de forma individualizada. 
 
2º) Que crenças, símbolos, valores, ritos, etc, vigentes no TRF, você considera relevantes para 
a cultura e quais você identificaria como sem do elementos a serem trabalhados de forma a 
serem revigorados? 

A questão da honestidade sempre foi muito forte na instituição. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Em, 17/03/2008 
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Nome: LUIZ ALBUQUERQUE MELO 
Função: COORDENADOR DA ESMAFE 5ª Região 
 
 
1º) De acordo com a sua experiência no ambiente de trabalho, como você definiria a cultura 
organizacional do TRF 5ª Região? 

Rose, antes de tratar da cultura de nosso órgão, creio ser necessária uma brevíssima 
digressão, para situarmos o TRF na trajetória histórica do Poder Judiciário nacional. Há 
consenso que as idiossincrasias do Judiciário brasileiro decorrem de causas profundamente 
arraigadas – isto é, de um perfil institucional e administrativo historicamente sedimentado – e 
também que os problemas decorrentes dessa matriz histórica são acentuados pela instabilidade 
do arcabouço jurídico do país, pelo arcaísmo e excessivo formalismo dos códigos de processo 
e pela má formação de boa parte daqueles que, mais amplamente, se poderiam designar como 
operadores do direito: magistrados, procuradores, advogados e funcionários do diferentes 
órgãos do sistema de justiça. No entender de muitos analistas, o Judiciário brasileiro ter-se-ia 
profundamente amoldado, ou acomodado, a essas raízes históricas; a lentidão e o caráter 
pesadamente burocrático e formalista de seu funcionamento teriam hoje a permanência 
praticamente de um traço cultural, com baixa probabilidade de mudança com base somente 
em fatores endógenos. Só como exemplo, uma conseqüência da aceitação quase fatalista 
desse alegado traço cultural pelos magistrados e operadores do direito seria o excessivo 
recurso a argumentos processuais, em detrimento de decisões substantivas sobre o mérito das 
questões - tendência esta que reforça a descrença de grande parte da sociedade quanto a 
resolver seus conflitos pela via judicial. Como parte do judiciário nacional, e cria da 
constituição cidadã de 1988, o TRF5 se construiu, e estabeleceu seus procedimentos e rotinas 
de trabalho,  a partir da experiência de pessoas oriundas da justiça federal e do recém extinto 
(à época) Tribunal Federal de Recursos, que trouxeram não apenas sua prática cartoral e 
administrativa, mas principalmente o traço cultural a que me referi. Assim, na minha visão, 
em suma, a cultura organizacional do TRF5 se baseia fortemente na hierarquia, sendo 
possível identificar também comportamentos próprios da lógica patrimonialista. Ainda como 
traço cultural poderia me referir à valorização da independência do magistrado, que associada 
ao funcionamento colegiado próprio de tribunais cria um oximoro: por um 
lado, principalmente nas questões administrativas e de gestão de pessoas, os gabinetes dos 
magistrados funcionam à semelhança de feudos, e por outro lado, nas questões que atingem 
diretamente ao magistrado, individual ou coletivamente, observa-se o comportamento próprio 
das guildas ou corporações. Quero acrescentar ainda que estes traços culturais não me 
parecem ser exclusivos do nosso órgão, mas de todo o judiciário brasileiro. 
Apenas são exarcebados pelo viés patriarcal presente na cultura da sociedade nordestina.  
  
 
2º) Que crenças, símbolos, valores, ritos, etc, vigentes no TRF, você considera relevantes para 
a cultura e quais você identificaria como sem do elementos a serem trabalhados de forma a 
serem revigorados? 
  Os valores culturais a que me referi na resposta à pergunta anterior possuem, como tudo, 
várias nuances. Neles tanto podemos identificar elementos cuja valorização é desejável 
quanto outros que se deveria buscar suprimir. A própria valorização da hierarquia pode ser 
citada como um traço a ser reforçado e perpetuado, enquanto fomentadora do cumprimento de 
normas internas e externas. Outro valor que poderia lembrar é o que chamaria de "espírito 
público", ao menos no trato com os jurisdicionados, que me parece estar por trás das boas 
notas nas avaliações de qualidade no atendimento ao público. Há ainda uma boa massa de 
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conhecimentos técnicos e tácitos (que infelizmente estão se tornando cada vez menos 
utilizáveis, vítimas dos golpes do patrimonialismo desmotivador) das pessoas, que creio ser 
muito importante disseminar e preservar. 
 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                         Em, 14/03/2008 
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NOME : MARIA ALICE PINTO GIORDANO 
FUNÇÃO: ANALISTA JUDICIÁRIO 
LOTAÇÃO: GABINETE DESEMBARGADOR VLADIMIR  CARVALHO 
 
 
1º) De acordo com a sua experiência no ambiente de trabalho, como você definiria a cultura 
organizacional do TRF – 5ª Região? 

 Não é fácil responder a tal pergunta. Podemos abordar a questão sob duas óticas 
distintas, a questão organizacional em si, e a questão do preenchimento das funções e do 

comportamento dos dirigentes. 
 Acerca da questão estrutural, também é necessário analisar dois blocos distintos: os 

Gabinetes  dos Desembargadores e as áreas administrativa/judiciária. 
A estrutura dos gabinetes data de 1992 e é implementada de forma distinta pelos diversos 
Desembargadores. Não há exatamente uma estrutura “organizacional” mas sim de cargos 
comissionados e funções de confiança que pouco refletem a realidade do desempenho efetivos 
de tais funções. 
Nas áreas administrativa e judiciária, não se pode negar que houve uma grande “arrumação” 
proporcionada pela idéia de reestruturação das funções e gratificações. Mas ainda temos 
discrepâncias organizacionais, como, por exemplo, a subordinação da informática à Secretaria 
Administrativa, quando, em todo o restante do judiciário federal esta área, ou é subordinada à 
presidência, ou à diretoria geral. Assim como o exemplo dado, certamente existem outros. 
Pergunta-se então, porque é tão difícil modificar? Tentativas não faltaram. Penso que é uma 
questão cultural, ainda atrelada ao poder. A cultura organizacional do TRF é fortemente 
ligada à questão de poder. Infelizmente não temos ainda uma cultura organizacional de 
cooperação. Também se observa que alguns dirigentes confundem os limites de suas áreas, 
muitas vezes atrapalhando a coesão. Talvez falte mais rigor quanto à delimitação de cada 
área. Ressalte-se, delimitar não no sentido de isolar, mas ao contrário, de respeitar o papel de 
cada uma e a obrigação de formar um conjunto coeso, capaz de movimentar uma engrenagem, 
que ainda é por demais pesada. 
Apesar dos avanços conseguidos nos últimos anos, ainda se observa um certo grau de 
amadorismo na nossa estrutura, que acaba por se confundir com as pessoas que ocupam 
determinadas posições. Esta falta de delimitação entre cargo/ ocupante/ papel da unidade se 
reflete na dinâmica que vivenciamos: falta coesão, cooperação. 
 
2º) Que crenças, símbolos, valores, ritos, ect, vigentes no TRF, você considera relevantes para 
a cultura e quais você identificaria como sendo elementos a serem trabalhados de forma a 
serem revigorados: 
 Conforme já abordado, a questão da cooperação, do respeito aos limites e obrigações de 
cada unidade são valores que necessitam reforço. O compromisso e a consciência de cada 
parte deve se encaixar no seu devido lugar e que, o trabalho de cada uma interfere no 
resultado final da organização. 
 Uma maior visão profissional também seria interessante.   
                                                                                                                         
            Em, 11/03/2008 
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Nome: INOCÊNCIA VIANA 
FUNÇÃO: 
 
 
1º) De acordo com a sua experiência no ambiente de trabalho, como você definiria a cultura 
organizacional do TRF 5ª Região? 

 O Poder Judiciário de uma forma geral é extremamente conservador e elitizado, 
incluindo-se o TRF da 5ª Região que ainda conta com uma cultura jurídica muito burocrática 

que dificulta alterações em sua estrutura organizacional. 
 O caráter conservador dos desembargadores por vezes põe em risco as conquistas 
alcançadas e impede, dificultam ou protelam os avanços e reformas necessárias à organização. 
 Outro aspecto importante diz respeito à mudança de direção ocorrida a cada dois anos 
que evidencia a descontinuidade da Administração, desestimulando o corpo de servidores que 
se vêem sempre empenhados em começar um novo projeto a cada gestão. 
 
 
2º) Que crenças, símbolos, valores, ritos, ect, vigentes no TRF, você considera relevantes para 
a cultura e quais você identificaria como sendo elementos a serem trabalhados de forma a 
serem revigorados: 

 O que tem de bom: 
- O corpo de servidores quanto a sua formação 
- Capital social 
 
 O que precisa ser trabalhado: 
- Qualificação 
- Diminuição de corporativismo 
- Formação de lideranças 
- Formação dos Desembargadores – deixam a desejar em sua capacidade de administrar 
- Diminuição de tanto formalismo e etiqueta 
- Concurso para todas as ocupações 

 
 
 
                                                                                                                         Em, 07/03/2008 
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NOME : CREUZA MARIA GOMES ARAGÃO 
FUNÇÃO: CHEFE DO GDF MARGARIDA CANTARELLI 
 
 
1º) De acordo com a sua experiência no ambiente de trabalho, como você definiria a cultura 
organizacional do TRF – 5ª Região? 
 A cultura organizacional do Tribunal Regional Federal é resistente a mudanças, 
competitiva e não cultiva o espírito de equipe. 
 
2º) Que crenças, símbolos, valores, ritos, ect, vigentes no TRF, você considera relevantes para 
a cultura e quais você identificaria como sendo elementos a serem trabalhados de forma a 
serem revigorados: 
 A “simbologia” e os “ritos” são extremamente valorizados na cultura organizacional do 
Poder Judiciário e, por conseqüência, no Tribunal Regional Federal se, de um lado, a 
manutenção das tradições é um fator positivo, por outro, o excesso de culto “às pompas” e aos 
ritos pode contribuir para distanciar o Tribunal da sociedade e tirar as pessoas que nele 
trabalham o foco de sua missão, que deveria ser “prestar assistência jurisdicional com a 
celeridade que a população espera”. 
 Se há um valor a ser revigorado e ativado por todos que trabalham na Justiça, neste país, 
é o de prestar assistência jurisdicional com “celeridade”, isto vale para a prestação 
jurisdicional e para os trâmites burocráticos.  
 
 
 
                                                                                                                         Em, 11/03/2008 
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NOME : MARIÂNGELA LUZ 
FUNÇÃO: TÉCNICO JUDICIÁRIO 
 
 
1º) De acordo com a sua experiência no ambiente de trabalho, como você definiria a cultura 
organizacional do TRF – 5ª Região? 

 Cultura extremamente burocrática e hierarquizada. 
 
2º) Que crenças, símbolos, valores, ritos, ect, vigentes no TRF, você considera relevantes para 
a cultura e quais você identificaria como sendo elementos a serem trabalhados de forma a 
serem revigorados: 
 Em decorrência da função precípua do TRF, qual seja: julgar, os valores repassados pela 
instituição dizem respeito à autoridade, poder. Esses ritos são visualizados através das sessões 
de julgamento, quer no âmbito judicial como administrativo. 
 Como forma de revigorar a cultura institucional sugere-se que a administração entendida 
como DG e suas secretarias tenham mais autonomia na forma de administrar. 
 
 
 
           Em, 05/03/2008 
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NOME : LUIZ CARLOS TARGINO DANTAS 
FUNÇÃO: SUPERVISOR 
 
 
1º) De acordo com a sua experiência no ambiente de trabalho, como você definiria a cultura 
organizacional do TRF – 5ª Região? 
 A cultura organizacional do TRF da 5ª Região é focada na alta administração. Ou seja, o 
cotidiano organizacional é decidido pelos Magistrados e Diretores. Não há o esforço da alta 
administração no sentido de proporcionar ao corpo funcional condições efetivas para sua 
participação 
 
 
2º) Que crenças, símbolos, valores, ritos, ect, vigentes no TRF, você considera relevantes para 
a cultura e quais você identificaria como sendo elementos a serem trabalhados de forma a 
serem revigorados: 
 Reconhecimento dos atores organizacionais e conhecimento das percepções que os 
jurisdicionados possuem da prestação de serviços do TRF da 5ª Região. 
 
 

 
             Em, 10/03/2008 
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ANEXO I – COMPETÊNCIAS DOS: S STF, STJ, JF E TRF, EXTRAÍDAS DA CF 
 

I - O Supremo Tribunal Federal – STF 

 
                   Conforme a Constituição Federal  vigente , o Supremo Tribunal Federal é o órgão de 
cúpula do Poder Judiciário, e a ele compete, precipuamente, a guarda da Constituição, conforme 
definido nos arts 101 ,102 e 103 da Constituição Federal : 

    Art 101 . O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. 

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe: 

    I -  processar e julgar, originariamente: 

        a)  a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 

        b)  nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do 
Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 

        c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os 
membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão 
diplomática de caráter permanente 

        d)  o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o 
mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral 
da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;  

        e)  o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito 
Federal ou o Território; 

        f)  as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns 
e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 

        g)  a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 

h)  (Revogada). 

        i)  o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for 
autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal 
Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; 

        j)  a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 
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        l)  a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões; 

        m)  a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação 
de atribuições para a prática de atos processuais; 

n)  a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e 
aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam 
direta ou indiretamente interessados 

        o)  os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre 
Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; 

        p)  o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade 

q)  o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 
Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da 
Mesa de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais 
Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 

r)  as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério 
Público 

    II -  julgar, em recurso ordinário: 

        a)  o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção 
decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 

        b)  o crime político; 

    III -  julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, 
quando a decisão recorrida: 

        a)  contrariar dispositivo desta Constituição; 

        b)  declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c)  julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição 

        d)  julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

       I A -  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos. 

De acordo com o artigo 103 no inciso 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, 
além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:   

 I -  zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, 
podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências 

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos 
atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-
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los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da 
lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União 

III -  receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder 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, sem prejuízo da competência disciplinar e 
correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, 
a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço 
e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

 IV -  representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso 
de autoridade 

V -  rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de 
tribunais julgados há menos de um ano; 

VI -  elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por 
unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário 

VII -  elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do 
Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da 
sessão legislativa. 

             
II    -  Superior Tribunal de Justiça – STJ 

 
Conforme definido nos  arts. 104  e  105 da Constituição Federal : 

 

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:. 

I -  processar e julgar, originariamente: 

 

a)  nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de 

responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os 

membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais 

Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais 

de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais 

 b)  os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos 

Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; 

c)  os habeas corpus, quando o co-ator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea 

a, ou quando o co-ator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da 

Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, o, bem 

como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos; 

e)  as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; 

f)  a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
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g)  os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre 

autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as 

deste e da União; 

h)  o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, 

entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de 

competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da 

Justiça do Trabalho e da Justiça Federal; 

i)  a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;                      
 
II -  julgar, em recurso ordinário: 

 
a)  os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou 

pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; 

b)  os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou 

pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; 

c)  as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do 

outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País; 

 

III -  julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 

Territórios, quando a decisão recorrida: 

a)  contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b)  julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; 

c)  der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal 

 

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: 

 

I -  a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre 

outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira 

 
II -  o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 

administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão 

central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. 
 
                  III  -    Justiça Federal e TRF 

 
 Conforme definido nos  arts 106 e 109 da Constituição Federal : 

 
Art. 106. São órgãos da Justiça Federal : 
I -  os Tribunais Regionais Federais; 
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II -  os Juízes Federais. 

 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I -  as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

II -  as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada 

ou residente no País; 

III -  as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo 

internacional; 

IV -  os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 

interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 

contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 
V -  os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, 

o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 
V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; 
VI -  os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema 

financeiro e a ordem econômico-financeira; 

VII -  os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento 

provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; 

VIII -  os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os 

casos de competência dos tribunais federais; 

IX -  os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça 

Militar; 

X -  os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, 

após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à 

nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 

XI -  a disputa sobre direitos indígenas. 
Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 

recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República 

dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: 

I -  um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do 

Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira; 

II -  os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por 

antiguidade e merecimento, alternadamente. 

 Art. 108. 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 
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b)  as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da 

região; 

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

federal; 

d)  os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal; 

e)  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. 
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ANEXO II- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 54 
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ANEXO  III   - EXEMPLAR DO MURAL DIÁRIO-TRF HOJE 
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      ANEXO  IV  - ATO  Nº 16   
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ANEXO   V -  RESOLUÇÃO Nº 01- TRF 
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ANEXO  VI  - RESOLUÇÃO 536-CJF 

 
Conselho da Justiça Federal  
RESOLUÇÃO Nº 536, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006  
 

Dispõe sobre o Programa Permanente de Capacitação dos servidores do Conselho e da 

Justiça Federal de primeiro e segundo graus.  

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 4º, incisos VI, VII, VIII e IX, do Regimento Interno, e  

CONSIDERANDO a competência do Conselho da Justiça Federal como órgão central 

de sistema da Justiça Federal, estabelecida no art. 105, parágrafo único, da Constituição 

Federal;  

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º e 4º da Lei nº 8.472, de 14 de outubro de 

1992;  

CONSIDERANDO o disposto no art. 10 da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006;  

CONSIDERANDO a necessidade de integração das atividades de capacitação e 

aperfeiçoamento dos servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, 

promovidas pelas áreas competentes dos respectivos órgãos, com intuito de otimização de 

esforços e aplicação de recursos; e  

CONSIDERANDO o decidido no Processo nº 20061610291, em sessão realizada no dia 

18 de dezembro de 2006, resolve:  

Art. 1º Na implementação do Programa Permanente de Capacitação dos servidores do Conselho 

e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus será observado o disposto nesta 

resolução.  

Art. 2º O Programa Permanente de Capacitação de que trata o art. 1º desta resolução, 

compreende as diretrizes, a sistemática do processo de ensino-aprendizagem e o currículo 

de conteúdos para formação e aperfeiçoamento de servidores e aprimoramento 

institucional.  

Parágrafo único. São responsáveis pela elaboração, execução e avaliação do 

Programa, o Conselho da Justiça Federal, como órgão central, os Tribunais 

Regionais Federais, como órgãos setoriais e as Seções Judiciárias, como 

órgãos seccionais.  

Art. 3º Integram o Programa Permanente de Capacitação:  

a) o projeto político pedagógico;  

b) as ações educacionais que propiciem a integração dos servidores recém-

empossados nas respectivas carreiras;  
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c) as ações de capacitação continuada, incluindo a formação inicial, o 

aprimoramento, a reciclagem, a pós-graduação lato sensu e stricto sensu; e  

d) as ações de formação de gestores da Justiça Federal, direcionadas ao 

desenvolvimento de habilidades gerenciais para o desempenho de funções de maior 

complexidade e responsabilidade. 

Conselho da Justiça Federal 
Parágrafo único. O Programa terá como base fundamental a gestão do 

conhecimento, propiciando o estímulo ao compartilhamento e à 

socialização de conhecimento e ao autodesenvolvimento.  

Art. 4º Fica instituído o Comitê Técnico-Operativo de Capacitação, composto por servidores da 

Secretaria de Recursos Humanos e da Secretaria de Ensino do Conselho da Justiça 

Federal e das áreas de treinamento dos Tribunais Regionais Federais.  

Art. 5º Compete ao Comitê:  

I – elaborar o seu regimento interno;  

II – elaborar e encaminhar ao Conselho da Justiça Federal proposta do 

Programa para o biênio;  

III - dar suporte às áreas de treinamento e desenvolvimento do Conselho e da 

Justiça Federal de primeiro e segundo graus na implementação do Programa.  

Parágrafo único. O Comitê apresentará a proposta constante no inciso II até o 

final do mês de maio do ano anterior ao início do biênio.  

Art. 6º O Comitê, coordenado pela Secretaria de Recursos Humanos do Conselho da Justiça 

Federal, reunir-se-á em encontros presenciais ou à distância, conforme a demanda.  

Art. 7º Na elaboração do Programa, o Comitê poderá contar com a colaboração de juízes, 

servidores e consultores ad hoc especialmente convidados, bem como constituir 

subcomitês.  

Art. 8
o 

As despesas decorrentes da implantação do Programa Permanente são as consignadas no 

orçamento do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus para atividades 

de capacitação de recursos humanos.  

Art. 9
o 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 10º Revogam-se as disposições em contrário.  

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.  
 

Ministro BARROS MONTEIRO 
Presidente 

 
Publicada no Diário Oficial  
Em 20/12/2006 Seção 1 pág. 147  
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ANEXO VII – ANEXO 3 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 3 
 
 
 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  
PRESIDÊNCIA  

 
PORTARIA CONJUNTA Nº 3, DE 31 DE MAIO DE 2007  

A PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA E OS PRESIDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA 
JUSTIÇA FEDERAL, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO CONSELHO SUPERIOR 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO, DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E DO TRIBU 
NAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com fundamento no art. 26 da 
Lei nº 11.416, de 15.12.2006, publicada no Diário Oficial da União, de 19.12.2006, 
RESOLVEM:  
Art. 1º Regulamentar os seguintes dispositivos da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 
2006, na forma dos anexos adiante especificados:  
I - Ingresso e do Enquadramento - Anexo I;  
II - Ocupação de Função Comissionada e Cargo em Comissão - Anexo II;  
III - Programa Permanente de Capacitação - Anexo III;  
IV - Remoção - Anexo IV.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Min. ELLEN GRACIE  
Presidente do Supremo Tribunal Federal e  

do Conselho Nacional de Justiça  
 

Min. RAPHAEL DE BARROS MONTEIRO FILHO  
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e  

do Conselho da Justiça Federal  
 

Min. RIDER NOGUEIRA DE BRITO  
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e  
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho  

 
Min. Ten.-Brig.-do-Ar HENRIQUE MARINI E SOUZA  

Presidente do Superior Tribunal Militar  
 

Des. LÉCIO RESENDE DA SILVA  
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito  

Federal e dos Território  
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ANEXO VIII  - PORTARIA Nº 1 DO STF e CNJ 
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ANEXO IX -  RESOLUÇÃO N° 7 
 

RESOLUÇÃO N° 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005.  
Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções 
por parentes, cônjuges e companheiros de 
magistrados e de servidores investidos em cargos de 
direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do 
Poder Judiciário e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições,  

CONSIDERANDO que, nos termos do disposto no art. 103-B, § 4°, II, 
da Constituição Federal, compete ao Conselho zelar pela observância do art. 
37 e apreciar, de oficio ou mediante provocação, a legalidade dos atos 
administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, 
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei;  

CONSIDERANDO que a Administração Pública encontra-se submetida 
aos princípios da moralidade e da impessoalidade consagrados no art. 37, 
caput, da Constituição;  

RESOLVE:  
Art. 1° É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do 
Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.  
Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:  
1 - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, 
no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados; II - o exercício, em 
Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de 
funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais 
magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de 
assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a 
regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou 
designações; 
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III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função 
gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção 
ou de assessoramento;  
IV - a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de 
qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;  
V - a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos 
respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de 
direção e de assessoramento.  
§ 1° Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, 
as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de 
provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, 
observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a 
qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em 
comissão a ser exercido, vedada, em qualquer caso a nomeação ou 
designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante 
da incompatibilidade.  
§ 2° A vedação constante do inciso IV deste artigo não se aplica quando a 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público houver sido precedida de regular processo 
seletivo, em cumprimento de preceito legal.  
Art. 3° São vedadas a contratação e a manutenção de contrato de prestação 
de serviço com empresa que tenha entre seus empregados cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal 
contratante. (Redação dada pela Resolução nº 9/2005)  
Art. 3º É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de 
prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e 
de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal 
contratante, devendo tal condição constar expressamente dos editais de 
licitação.  
Art. 4° O nomeado ou designado, antes da posse, declarará por escrito não 
ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada na forma do 
artigo 2°  
Art. 5° Os Presidentes dos Tribunais, dentro do prazo de noventa dias, 
contado da publicação deste ato, promoverão a exoneração dos atuais 
ocupantes de cargos de provimento em comissão e de funções gratificadas, 
nas situações previstas no art. 2°, comunicando a este Conselho.  
Parágrafo único Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar de suas 
respectivas publicações. 
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Art. 6° O Conselho Nacional de Justiça, em cento e oitenta dias, com base 
nas informações colhidas pela Comissão de Estatística, analisará a relação 
entre cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão, em 
todos os Tribunais, visando à elaboração de políticas que privilegiem 
mecanismos de acesso ao serviço público baseados em processos objetivos 
de aferição de mérito.  
Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



 
 
 
 

 
 

    
 

Julgar as questões de interesse federal com eficiência, eficácia e 
rapidez, conduzindo à paz social no âmbito dos Estados da 5ª Região 

Comprometimento ético 
Igualdade de tratamento aos jurisdicionados 

Justiça e paz social 
Transparências nas ações 

Compromisso com o serviço público 
Envolvimento com a missão da instituição 
Valorização dos Integrantes da instituição 

Conquistar o reconhecimento da sociedade pela efetividade, rapidez e 
transparência dos seus serviços jurisdicionais 

 
 

ANEXO    X  - PLANO DE AÇÃO TRF-2008 
 

 
Missão 

Missão é a razão de ser, a finalidade da existência de uma organização. Indica o 
que faz a instituição, porque faz e a quem se destinam seus produtos e serviços. 
 
 
 
 

 
Visão 

Visão é o sonho da organização. É aquilo que se espera ser num determinado tempo e espaço. 
Deve ser inspiradora, clara e concisa, de modo que todos a sintam. 
 
 
 
 

 
Valores 

Valores representam os princípios éticos que norteiam todas as ações da organização. 
Compõem-se de regras morais, que simbolizam os atos de seus fundadores, administradores e 
colaboradores em geral. Devem ser vivenciados verdadeiramente por todos, a partir dos 
exemplos de liderança. 
 
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 Estrutura 

 
O plano das ações para 2008 foi estruturado contemplando quatro macro-objetivos, 
subdivididos em objetivos estratégicos, que, por sua vez, são segregados em ações. 
 
Macrobjetivos 

PPllaannoo  ddee  

22000088
AAççããoo
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Os macrobjetivos delimitam os pontos de atuação da instituição, condicionando o 
estabelecimento de estratégias, de forma que a missão estabelecida seja cumprida 
adequadamente e seja alcançada a visão almejada. Foram definidos os seguintes 
macrobjetivos: 

 

 

 

 
Objetivos Estratégicos 

Correspondem a um conjunto correlacionado de prioridades que esclarecem o que se deve 
fazer para que o macrobjetivo seja alcançado. 
 
Ações 
 
São os caminhos a serem tomados pela instituição que contribuirão para o alcance dos 
objetivos estratégicos. As ações podem ser associadas a metas e indicadores de desempenho, 
que permitem a sua formulação e seu acompanhamento de forma concreta e mensurável.  
As ações constituirão os gatilhos para o desenvolvimento dos projetos por cada unidade. 
 
 

 Conteúdo 

 
Visa aprimorar os serviços jurisdicionais prestados à sociedade, buscando torná-los mais 
céleres e eficientes, com a redução do tempo de permanência dos processos no Tribunal e 
otimizando a uniformização dos trâmites processuais. 

 
Objetivo Estratégico I:   

Otimizar a Celeridade no Julgamento 
 
Compreende ações de melhoria na prestação do serviço, para atender à expectativa da 
sociedade quanto ao tempo de tramitação do processo. 

 
 
 

1.  Prestação Jurisdicional

2. Articulação Institucional

3. Melhorias Operacionais

4. Gestão de Pessoas

1.  Prestação Jurisdicional
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2. Articulação Institucional

Principais ações previstas: 
a) Tecnologia Ideal 

Unidades envolvidas: SJ e SI 
b) Especialização de Julgamentos 

Unidades envolvidas: SJ  e Gabinetes 
c) Uniformização 

Unidades envolvidas: SJ e Gabinetes 

d) Ampliação do TRF5 
Unidades envolvidas: Comissão de Regimento, DG, SA, SJ, Comissão de 

concurso e SEAP. 
 

Objetivo Estratégico II:   
Incentivar a Redução de Acervo 

Contempla a realização de levantamento do acervo processual e a sua divulgação interna, 
possibilitando a definição da estratégia de redução do estoque remanescente de processos. 

Principais ações previstas: 
a) Avaliação do Acervo  

Unidades envolvidas: SJ e Gabinetes 
 
 
 
 
A articulação constitui um ponto de extrema importância para o alcance dos objetivos de 
qualquer instituição. Neste macrobjetivo, pretende-se trabalhar a articulação institucional em 
todos os seus aspectos: integração das unidades internas do Tribunal; integração com outros 
órgãos e entidades públicas e com a sociedade. 

Objetivo Estratégico I:  
Incentivar o Relacionamento com Outros Órgãos 

Tem por fim promover a integração entre os dirigentes do TRF e outros órgãos e entidades, 
com o objetivo de trocar experiências e analisar a possibilidade de realizar ações conjuntas, 
que visem à otimização do serviço jurisdicional. 

Principais ações previstas: 
a) Encontro TRF5 e Órgãos Federais  

Unidades envolvidas: Presidência , DG e SJ 
 

Objetivo Estratégico II:  
Aprimorar as Relações com a Sociedade 

Consiste no empreendimento de ações que busquem a melhoria no atendimento ao público 
externo e, conseqüentemente, fortalecimento da imagem institucional. 

Principais ações previstas: 
a) Pesquisa de Satisfação do Usuário 

Unidades envolvidas: DG, NDRH e SJ 
b) Reestruturação das Ações de Comunicação Externa 

Unidades envolvidas: Seção de Comunicação Social. 
c) Monitoramento de Notícias na Mídia 
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Unidades envolvidas: Seção de Comunicação Social  
d) Melhoria do Serviço de Ouvidoria 
Unidades envolvidas: Presidência, Corregedoria-Geral, DG 
 

Objetivo Estratégico III:  
Incentivar o Relacionamento das Unidades Internas 

Consiste no empreendimento de ações que busquem a melhoria no atendimento ao público 
externo e, conseqüentemente, fortalecimento da imagem institucional. 

Principais ações previstas: 
a) Visão Sistêmica: 

Unidades envolvidas: DG, NDRH 
b) Comunicação Interna 

Unidades envolvidas: DG e Seção de Comunicação Social 
c) Avaliação setorial 

Unidades envolvidas: DG e NDRH 
 

Objetivo Estratégico IV:  
Disseminar a Transparência nas Ações 

 
Prestação de informações para a sociedade, magistrados e servidores das ações realizadas pelo 
Tribunal, incluindo dados operacionais e orçamentário, a fim de promover transparência na 
gestão dos recursos públicos. 
  

Principais ações previstas: 
a) Prestação de contas 

Unidades envolvidas: DG 
b) Informações institucionais 

Unidades envolvidas: SI, SA e SMP  
c) Informações Gerenciais   

Unidades envolvidas: DG, todas 
 

Objetivo Estratégico V:  
Incentivar a Responsabilidade Socioambiental 

 
Objetiva a estruturação de ações relacionadas ao seu corpo funcional, com o meio ambiente e 
com comunidades carentes locais, em especial, a comunidade Nossa Senhora do Pilar. 
 

Principais ações previstas: 
a) Comitê Socioambiental         

Unidades envolvidas: DG 
b) Coleta Seletiva de Resíduos        

Unidades envolvidas: Comitê Socioambiental 
c) Parcerias 

Unidades envolvidas: Comitê Sócio-Ambiental 
d) Comunidade do Pilar         

Unidades envolvidas: Comitê Socioambiental 
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Modernizar o processo decisório com o intuito de aumentar o envolvimento dos servidores, 
reduzir custos operacionais, sistematizar atividades e maximizar os resultados apresentados à 
sociedade. 
 

Objetivo Estratégico I:  
Disseminar o Plano de Ação     

Objetiva a divulgação do plano de ação entre os que compõem o TRF5, bem como realizar o 
monitoramento de sua execução. 
  

Principais ações previstas: 
a) Divulgação     

Unidades envolvidas: DG 
b) Relatório Trimestral 

Unidades envolvidas: DG 
 

Objetivo Estratégico II:  
Promover Informatização 

Ações de desenvolvimento de softwares para atender às necessidades das áreas meio e fim do 
Tribunal, além da manutenção do parque de informática. 

 
Principais ações previstas: 

a) Renovação e Ampliação do Parque 
Unidades envolvidas: SI 

b) Desenvolvimento de Softwares 
Unidades envolvidas: SI e unidades relacionadas 

 
Objetivo Estratégico III:  

Otimização dos Espaços Físicos 
Tem a finalidade de promover a melhoria do uso dos espaços físicos do Tribunal, otimizando 
a sua utilização e adequando os espaços às funcionalidades necessárias. 

 
Principais ações previstas: 

a) Estacionamento    
Unidades envolvidas: SEAP 

b) Anexo III    
Unidades envolvidas: Presidência, DG e SA 

c) Adequação e Reforma dos Espaços Físicos  
Unidades envolvidas: SEAP e DG 

 
Objetivo Estratégico IV:  

Otimização da Gestão das Operações 
 

3. Melhorias Operacionais
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Análise crítica dos processos internos, buscando identificar a necessidade de redesenho e da 
implantação de controles operacionais, além do desenvolvimento e implementação de ações 
com o intuito de promover a redução de custos. 

 
 

Principais ações previstas: 
a) Compras 

Unidades envolvidas: DG, SA e SMP 
b) Contratos  

Unidades envolvidas: DG e SA  
c) Tarifas Públicas 

Unidades envolvidas: SEAP 
d) Redução dos Custos de Materiais 

Unidades envolvidas: SI e Todas as Unidades 
e) Controle dos Processos  

Unidades envolvidas: Todas as Unidades 
f) Clipping Gerencial    

Unidades envolvidas: Assessoria Especial DG 
 

Objetivo Estratégico V:  
Melhoria do Gerenciamento de Bens 

Inclui a realização de levantamento dos bens, para avaliação dos seus custos em relação aos 
benefícios e planejamento de substituição. 

Principais ações previstas: 
a) Diagnóstico Situacional 

Unidades envolvidas: SI, SEAP, SMP e SAE 
b) Análise Custo x Benefício    

Unidades envolvidas: SI, SEAP, SMP e SAE 
c) Plano de Manutenção 

Unidades envolvidas: SEAP e SAE 
 

Objetivo Estratégico VI:  
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária 

 
Oferecer aos servidores do TRF da 5ª Região e das Seções Judiciárias, que atuam nas áreas 
relacionadas com a gestão orçamentária, a oportunidade de conhecer e aplicar modernas 
técnicas de gestão que potencializem a eficiência, a eficácia e a efetividade dos processos de 
trabalho nessa área, visando à otimização do gasto público através da melhoria da gestão 
orçamentária do Órgão. 
 

Principais ações previstas: 
a) Elaboração da Proposta Orçamentária 2009 

Unidades envolvidas: SOF, DG, S A, SI, SEAP e Seções Judiciárias 
b) Atualização do PPA 2008-2011 da 5ª Região 

Unidades envolvidas: SOF, DG, SA, SI, SEAP e Seções Judiciárias 
c) Utilização do Sistema de Informações Gerenciais - SIGPLAN 
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Unidades envolvidas: Todas  as unidades do TRF e Seções Judiciárias 
d) Elaboração de Relatórios de Acompanhamento Orçamentário 

Unidades envolvidas: SOF 
e) Elaboração de Indicadores Orçamentários e Financeiros da 5ª Região 

Unidades envolvidas: SOF TRF e SOF Seções 
f) Aperfeiçoar a utilização do SIAFI 

Unidades envolvidas: SOF 
 

Objetivo Estratégico VII:  
Otimização da Segurança 

 
Visa melhorar a segurança do Tribunal, por meio da implantação de novas tecnologias e 
processos, buscando sempre a prevenção de incidentes. 

Principais ações previstas: 
a) Modernização dos Equipamentos 

Unidades envolvidas: SAE e SEAP 
b) Treinamento dos Agentes de Segurança 

Unidades envolvidas: SAE 
c) Brigada de Incêndio 

Unidades envolvidas: SAE 
 

Objetivo Estratégico VIII:  
Aprimorar Ações de Controle 

Tem o objetivo de ampliar o alcance da fiscalização para além dos aspectos financeiro, 
orçamentário, patrimonial e contábil, alcançando também o operacional, como um valioso 
instrumento gerencial. 

Principais ações previstas: 
a) Auditorias Operacionais Periódicas 

Unidades envolvidas: Controle Interno 
b) Orientações 

Unidades envolvidas: Controle Interno 
 

 
Apri
mor

ar a gestão de pessoas, reconhecendo o capital humano como essencial à consecução dos 
resultados institucionais, visando aumentar a sua motivação e uma maior efetividade no 
desempenho da prestação de serviços à sociedade. 
 

Objetivo Estratégico I:  
Promover  Capacitação e Desenvolvimento 

 
A moderna gestão de pessoas pressupõe foco no desenvolvimento e capacitação aos 
servidores como alavanca principal para manter o capital intelectual da organização em clima 
pró-ativo e desafiador. 

Principais ações previstas: 
 

4. Gestão de Pessoas
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a) Plano Nacional de Capacitação 
Unidades envolvidas: NDRH 

 
Objetivo Estratégico II:  

Incentivar Valorização das Pessoas 
 
As pessoas representam o maior patrimônio das organizações. Dessa forma, aliado às 
suficientes condições de trabalho, é necessário investir em programas de integração e de 
qualidade de vida, entre outras ações que contribuam para o bem-estar e engrandecimento dos 
indivíduos. 
 

Principais ações previstas: 
 
a) Programa de Integração e Ambientação de Novos Servidores   

Unidades envolvidas:  SP e NDRH 
b) Programa de Lotação e de Re-lotação de Servidores 

Unidades envolvidas: DG, SP, DAMS 
c) Programa Qualidade de Vida 

Unidades envolvidas: DG, SP, DAMS 
 
 



316 

 
 

    
 

 
 

ANEXO  XI   - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 
 

PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

(2002 – 2006) 
 
 
Apresentação 
 

“’E com satisfação que o Escritório da Qualidade vem apresentar o PLANO DE GESTÃO 
do PROGRAMA DE QUALIDADE da Justiça Federal da 5ª Região, fruto da dedicação de magistrados e 
servidores do Tribunal Regional Federal e das Seções Judiciárias da Região, que, inconformados com o 
descrédito da instituição e conscientes da necessidade de repensar o modelo vigente, buscaram meios de 
alcançar a tão almejada qualidade, não se contentando com as desculpas de sempre”. (Élio Wanderley - 
Juiz Federal e Coordenador do Escritório da Qualidade) 
 
 
 Missão, Visão e Valores da Justiça Federal da 5ª Região 

 
O que é Missão? 
 

Missão é a finalidade da existência de uma organização. O que faz uma instituição, porque faz e a 
quem se destinam seus produtos e serviços. 
 
 Nossa Missão: 

 
“Julgar as questões de interesse federal com eficiência, eficácia e 

rapidez, conduzindo à paz social no âmbito dos Estados da 5ª Região”. 
 
“Prestar serviço jurisdicional com eficiência, eficácia e rapidez, nas questões de interesse federal, 

conduzindo à paz social no âmbito dos Estados da 5ª Região”. 
 

 
O que é Visão? 
 

Visão é o sonho da organização. É aquilo que se espera ser num determinado tempo e espaço. 
Deve ser inspiradora, clara e concisa, de modo que todos sintam-na. 

 
 Nossa Visão: 

 
“Conquistar’, até 2006, o reconhecimento da sociedade pela 

efetividade, rapidez e transparência dos seus serviços jurisdicionais”. 
 
Conquistar, até 2006, o reconhecimento da sociedade pela efetividade, rapidez e transparência dos 

seus julgamentos”. 
 

 



317 
 
 

 
      
 

 

O que são valores? 
 

Valores representam os princípios éticos que norteiam todas as ações 
dessa mesma organização. Compõem-se de regras morais que simbolizam os atos de 
seus fundadores, administradores e colaboradores em geral. Devem ser vivenciados 
verdadeiramente por todos, a partir dos exemplos de liderança. 

 
 Nossos Valores 

 
• Comprometimento ético; 
• Igualdade de tratamento aos jurisdicionados; 
• Justiça e paz social; 
• Transparências nas ações; 
• Compromisso com o serviço público; 
• Envolvimento com a missão da instituição; 
• Valorização dos integrantes da instituição. 

 
 

 Estratégias do Planejamento na Justiça Federal da 5ª Região 
 
ESTRATÉGIA 1: Implementar A Justiça De Resultados 
ESTRATÉGIA 2: Promover A Articulação Institucional E Desenvolver A Imagem Da 
Instituição 
ESTRATÉGIA 3: Desenvolver A Gestão Avançada De Pessoas 
ESTRATÉGIA 4: Desenvolver A Excelência Na Gestão 
ESTRATÉGIA 5: Desenvolver A Gestão De Processos E Melhorar A Infra-Estrutura 

 
Explicando Estratégia por Estratégia... 

 
1) ESTRATÉGIA 1: Implementar A Justiça De Resultados 

 
 Censo  judiciário:  Levantamento de todo o acervo processual da Justiça Federal – 5ª Região, 

estratificado por tipo, por tempo, por região, por jurisdicionado.  
 

 Padrão de excelência no atendimento ao cidadão: Série de procedimentos que possibilitarão uma 
prestação jurisdicional com foco no cidadão. O primeiro passo é uma pesquisa de satisfação 
dos clientes-usuários. 

 
 Controle da produtividade: Ações voltadas para agilizar a tramitação dos processos, evitando a 

morosidade. Indicando prazos ideais, a relação entre funcionários e processos, a publicação de 
informativos ao público. Uma das ações prioritárias para controlar a produtividade é a 
uniformização das rotinas e despachos da atividade-fim. 

 
 Implantação do serviço de ouvidoria: A ouvidoria é um dos recursos mais modernos para 

estruturar uma organização junto aos seus clientes. No caso da Justiça, a escolha de um 
ouvidor-geral no Tribunal e um ouvidor-auxiliar em cada Seção possibilitará o acesso da 
população ao magistrado de maneira mais eficaz. 

 
 Processo digital: Compõe-se de um conjunto de ações voltadas para a utilização dos modernos 

recursos da tecnologia da informação.  
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 Atitude de resultados: Este projeto consiste em promover a consciência na instituição da 
necessidade de direcionar todos os esforços para uma prestação jurisdicional efetiva e célere.  

 
 Ações previdenciárias: Para diminuir o elevado número de processos tramitando nas varas, 

uma força-tarefa atuará na prolatação das sentenças e cumprimento das execuções, pois os 
usuários deste tipo de ação são, em geral, menos favorecidos e têm dificuldade de acesso à 
Justiça Federal. 

 
 Juizados especiais: Projeto estratégico destinado a implantar os juizados especiais e tentar 

corrigir os equívocos de concepção, que não considerou a infra-estrutura requerida pelos 
novos juizados. 

 
ESTRATÉGIA 2: Promover A Articulação Institucional E Desenvolver A Imagem Da Instituição 

 
 Imagem da Justiça Federal 5ª Região: Consiste na estruturação de ações voltadas para levar a 

imagem da Justiça Federal ao público externo. O prêmio “Destaque do Ano” trará visibilidade 
à Justiça Federal e premiará personalidades que tenham se destacado no campo da Justiça. As 
regras de premiação deverão ser estabelecidas por ato normativo. 

 
 Reforma do Poder Judiciário: Este projeto visa acompanhar todas as ações de reforma do 

Poder Judiciário junto aos parlamentares federais e estaduais. 
  

 Relacionamento com órgãos e entidades: Eventos, encontros, seminários e outras formas de 
interação institucional com o objetivo de aproximar a Justiça Federal das organizações com as 
quais mantém relação.  

 
 Atos normativos de outros poderes: Acompanhamento dos atos normativos do Poder 

Executivo e Poder Legislativo que tenham relação com a Justiça Federal. 
 

 Democratização da informação para a Sociedade: Série de ações voltadas para disponibilizar 
canais de acesso à Sociedade, por Internet, folders, painéis, etc. 

 
 Articulação para sustentabilidade econômico-financeira: Preparação de base científica para 

o orçamento da organização com o intuito de sensibilizar parlamentares para evitar cortes e 
contingenciamentos.  
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ANEXO XII  - RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO NO PLENO 
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ANEXO   XIII - CARTILHA DO PNC 
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