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“Quando a mudança externa é maior que a 

interna, a organização está agonizando.”

(Almir Fernandes, ADMINISTRAÇÃO INTELIGENTE, Ed. Futura, SP, 2002, p. 52).



 A administração judiciária consiste na atividade de

manter, prover e desenvolver métodos de trabalho

para os órgãos judiciais, de modo a evitar que

resíduos crescentes de causas por resolver

coloquem em risco a importância da função

judicial.
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ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA,

EFETIVIDADE E INDEPENDÊNCIA JUDICIAL



CARGA DE TRABALHO DOS
JUÍZES TRABALHISTAS NO BRASIL:
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Fonte:  TST – Coordenadoria de  Estatística – Dados estatíticos referentes ao ano de 2010.

*Casos pendentes no 1o grau considerados apenas processos da fase de conhecimento.

Casos 
Novos

Casos 
Pendentes*

No Juízes
Casos por 

Juiz

Varas –

1º Grau
1.988.382 1.061.844 3.041 1.003

TRTs 545.968 219.133 533 1.435

TST 157.068 172.732 27 12.215



CRESCIMENTO DO
VOLUME DE PROCESSOS (2005 – 2010): 
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Fonte: TST – Coordenadoria de  Estatística – Dados estatíticos referentes aos anos de 2005 e 2010.

2005 2010 Variação %

TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO

93.806 157.068 67%

TRIBUNAIS REGIONAIS 
DO TRABALHO

452.795 545.968 21%

VARAS DO TRABALHO 1.739.242 1.988.382 14%
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EXEMPLOS DA CARGA DE TRABALHO

DO JUIZ ESTADUAL – JUSTIÇA COMUM

Fonte: CNJ / STF – Justiça em Números 2009.

Casos novos no ano Casos pendentes
Número de 

juízes
Média p/ juiz

SP 5.407.850 17.686.507 1.909 12.098

RS 2.350.782 1.800.549 568 7.309

BA 596.731 1.429.136 580 3.493

BRASIL 18.716.125 50.529.385 8.617 8.036



Magistrados por 
100.000 habitantes TOTAL

JUST.

FEDERAL

JUST.

TRABALHO

JUST. 
ESTADUAL

BRASIL 8,4 0,8 1,7 5,9

PORTUGAL 12,9

ESTADOS UNIDOS 9,8

ESPANHA 8,4

CHILE 3,4

JAPÃO 2,3

VENEZUELA 2,4

Número de Juizes por 100 mil hab.
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A FUNCIONALIDADE DO JUDICIÁRIO
NO BRASIL RELACIONA-SE COM A 

REALIDADE DA QUAL SURGIU:

 Exame de fatos passados.

 Atendimento das demandas mediante resolução de 

conflitos basicamente interindividuais;

 A intervenção judicial só ocorre após a violação de 

um direito substantivo e sua iniciativa fica a cargo 

dos lesados.

O serviço é organizado no modelo burocrático.
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A BUROCRACIA WEBERIANA: 

Forma de organização racional adequando os meios utilizados 
aos fins pretendidos.

Teoria de organização criada em torno de 1940 com 
inspiração na obra do sociólogo alemão Max Weber (1864-
1920). 

Características:

 normas impessoais;

 racionalidade na escolha dos meios e dos fins;

 autoridade de um comando.

Fonte: Chiavenato, Introdução à Teoria Geral de Administração, 2ª ed., pág. 198 



11Fonte: Chiavenato, Introdução à Teoria Geral de Administração, 2ª ed., pág. 208 

CARACTERÍSTICAS E
DISFUNÇÕES DA BUROCRACIA

Características

• Caráter legal das normas

• Caráter formal das comunicações

• Divisão de trabalho

• Impessoalidade no relacionamento

• Hierarquização da autoridade

• Rotinas e procedimentos

• Competência técnica e mérito

• Especialização da administração

• Profissionalização

RESULTADO: 

Previsibilidade do funcionamento.

Disfunções

• Internalização das normas

• Excesso de formalismo e papelório

• Resistência a mudanças

• Despersonalização do 
relacionamento

• Categorização do relacionamento

• Superconformidade

• Exibição de sinais de autoridade

• Dificuldades com clientes

RESULTADO: 

Imprevisibilidade do funcionamento.
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IMPERATIVO DO TEMPO - OS MAIS
LENTOS E OS MAIS RÁPIDOS

OS MAIS LENTOS OS MAIS RÁPIDOS

• São avessos a riscos

• Formalidade com dispersão

• Enfoque individualista 

• Definem metas para ontem

• Criptografam a missão da empresa

• Afogam-se em detalhes

• Deixam para depois

• Cultuam a tradição 

• Mantêm agenda oculta 

• Priorizam laços de amizade

• Toleram discurso vazio

• Apostam no erro e esquecem o mérito

• Toleram o cinismo

• Moldam trincheira de assessores

• Acreditam que o futuro incomoda

• Buscam elogio

• Ouvem dizer

• Alimentam crocodilos                                        

• Assumem riscos

• Informalidade com foco

• Enfoque colaborativo

• Definem metas para curto, médio e longo 

prazos

• Tornam a missão clara e entendida por todos

• Buscam a síntese

• Têm senso de urgência

• Premiam a criatividade e a inovação

• Vão direto ao ponto

• Desenvolvem centros de competências

• Incentivam a objetividade

• Focalizam o mérito e aprendem com os erros

• Atuam com franqueza

• Mantêm linha direta e portas abertas

• Acreditam que o futuro instiga

• Buscam resultados

• Buscam a origem dos fatos

• Destituem por incompetência

Fonte: Almir Fernandes, ADMINISTRAÇÃO INTELIGENTE, Ed. Futura, SP, 2002, p. 37.



FUNÇÃO
INSTRUMENTAL

O Judiciário é o principal espaço social de
resolução dos conflitos.

FUNÇÃO POLÍTICA

O Judiciário faz controle social, assegurando o
cumprimento de direitos e obrigações
contratuais, reforçando as estruturas vigentes de
poder e assegurando a integração da sociedade.

FUNÇÃO SIMBÓLICA

O Judiciário produz sentimento de eqüidade e
justiça na vida social; socializa as expectativas
dos atores na interpretação da ordem jurídica e
calibra os padrões vigentes de legitimidade na
vida política.

A CRISE DO “SISTEMA DE JUSTIÇA” OCORRE QUANDO HÁ 
INEFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DE SUAS TRÊS FUNÇÕES 

BÁSICAS:

Fonte: FARIA, José Eduardo. O sistema brasileiro de Justiça: experiência recente e futuros desafios. Estud. av. São Paulo, v. 
18, n. 51, 2004 .
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O Surgimento dos  Conselhos de Justiça

Em linhas gerais, os Conselhos Judiciais podem ter três tipos 

de competências:

a) Funções gerenciais (gestão de orçamento, recursos, 

materiais e modo de operação em geral).

b) Indicação de Juízes.

c) Acompanhamento de desempenho (promoções, disciplina, 

remoções, lotação, remuneração da magistrtura.
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V. “Guarding  the Guardians: Judicial  Councils and Judicial Independence”, Nuno Garoupa e Tom Ginsburg -
http://works.bepress.com/tom_ginsburg/23.



Competências do CNJ (art. 103-B da CF)

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder
Judiciário e documprimento 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 desconstituílos, 
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.
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1) O processo através do qual juízes e tribunais passam a fazer ou 

a influenciar, de maneira crescente, a elaboração de políticas 

públicas já desenvolvidas ou que deveriam ter sido 

desenvolvidas por outros organismos estatais, especialmente 

dos poderes executivo e legislativo.

2) O processo no qual a discussão e a negociação extrajudiciais de 

determinados assuntos e adoção de deliberações de interesse 

coletivo são regidas por regras e procedimentos de conteúdo e 

forma jurídico-processuais.

JUDICIALIZAÇÃO

Judicialização da política em THE GLOBAL EXPANSION OF JUDICIAL POWER, C. Neal Tate and 

Torbjorn Vallinder (Editors). New York: New York University Press, 1995:
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Luis Roberto Barroso:

o Legislativo em crise de representação e funcionalidade. 

o O crescimento da importância do Judiciário é um fenômeno 

mundial.

o Judiciário não segue mais um modelo técnico especializado.

• Modelo europeu: fundado na centralidade da lei e na 

primazia do parlamento.

• Transição para o modelo americano:  centralidade da 

Constituição e importância dos juízes. 

 CONCLUSÃO NECESSÁRIA: MAIOR VISIBILIDADE.

JUDICIALIZAÇÃO
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Você está em Notícias > Brasil

O ESTADO DE SÃO PAULO – 1º DE MAIO DE 2011.

Medo de espionagem leva até STF a pagar agentes
Compartilhar

Vannildo Mendes - O Estado de S.Paulo

Desde o escândalo do suposto grampo contra o ministro Gilmar Mendes, em 2008, o Supremo Tribunal Federal (STF) também foi dominado pela 
paranoia da espionagem, a exemplo do setor público em geral. O próprio ministro teria, deste então, um "personal araponga" - que lhe dá assessoria 
informal quando a ameaça vem de fora.
O trabalho é feito pelo ex-agente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Jairo Martins, hoje um dos nomes mais requisitados do mercado. Ele 
nega essa condição profissional.
Em razão da natureza de seu trabalho, todos os ministros têm proteção especial - mas alguns são mais preocupados que outros. É o caso de Marco 
Aurélio Mello, que costuma pedir mais varreduras no seu gabinete, e do atual presidente, Cezar Peluso.
O STF tem até uma Secretaria de Segurança Judiciária, que faz treinamento permanente de suas equipes em ações de inteligência. Esse cuidado 
confirma a preocupação crescente da Corte com a proteção de seus documentos e com a chamada "segurança orgânica das instalações".
O Supremo recusou-se a dar informações sobre tamanho, forma e estrutura de sua área de inteligência. Conforme denúncia investigada em 2008, 
arapongas da Abin teriam grampeado uma conversa entre Mendes, então presidente da Corte, e o senador Demóstenes Torres (DEM-GO). Embora 
nunca confirmado, o suposto grampo derrubou o diretor da Abin, Paulo Lacerda. Na sua gestão, a agência havia sido reestruturada, os salários tiveram 
significativo aumento e o último concurso reforçou o quadro, que chegou a 2 mil profissionais.
Desde então, a Abin nunca mais reencontrou seus rumos e vem perdendo poder. O quadro atual, de 1.560 servidores, entre agentes, técnicos e oficiais 
de inteligência, vem sofrendo com a evasão. Um quarto desses servidores pertenceu ao Serviço Nacional de Informações (SNI), criado na ditadura 
militar (1964-1985) para vigiar adversários, até ser extinto no governo Fernando Collor.
O Gabinete da Segurança Institucional, ao qual a Abin é subordinada, centralizou as ações do órgão, depois que alguns dirigentes da categoria se 
recusaram a fazer parte da "tropa do Elito", como alegaram de forma jocosa em relação ao general José Elito de Carvalho, titular da pasta. Até o 
fechamento desta edição, o GSI não respondeu ao questionário do jornal sobre evasão.

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110501/not_imp713189,0.php
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110501/not_imp713189,0.php&t=Medo de espionagem leva at%C3%A9 STF a pagar agentews - brasil - Estadao.com.br&src=sp
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110501/not_imp713189,0.php


DIFERENTES ABORDAGENS
SOBRE ADM. JUDICIÁRIA

I - EUA, UK, Holanda: 

o Enfoque da Administração Judiciária que se origina da cultura

protestante do norte da Europa e que é caracterizado por

pragmatismo e por racionalidade estatística, a qual, há algum

tempo, vem introduzindo novas teorias de gestão pública para

a administração em geral e para a Justiça.
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II - Países da Europa Mediterrânea (França, Itália, etc.):

o Enfoque da Administração Judiciária fundado numa tradição

judicial que se origina na teoria de tribunais constituídos no

ordenamento, ao lado de um direito aplicado a partir de leis

escritas, e que entregam o funcionamento do direito civil a

profissionais da carreira jurídica (neste caso com o risco, daí

resultante, da instalação de procedimentos que podem se

tornar intermináveis).

DIFERENTES ABORDAGENS
SOBRE ADM. JUDICIÁRIA
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A noção de administração judiciária foi sendo

construída à medida em que os juízes e os tribunais

foram se defrontando com os problemas causados

por aquilo que as sociedades, em diferentes

momentos, identificaram como um aumento

excepcional de litigiosidade, deixando exposta uma

certa incapacidade da estrutura judiciária em

resolver a sobrecarga de trabalho dos juízes.



ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA
É PROBLEMA DOS JUÍZES

 Considerações necessárias:

1. É preciso visão de totalidade.

2. O PJ é um sistema único.

3. Juízes têm dever de gestão.

4. É preciso um projeto de gestão.

5. É preciso preparar lideranças.

6. É necessária a coesão. 

7. Adm. Jud. é condição de independência judicial.
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PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS
SOBRE A ATIVIDADE JUDICIÁRIA:

1. É indelegável.

2. É serviço público. 

3. Possui credibilidade.

4. Possui autoridade.

27



Eficiência é simplesmente a 

medida do total de recursos 

despendidos em relação à 

função que foi desenvolvida.
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Nos serviços forenses, esses recursos 

correspondem ao tempo e aos custos

consumidos pelo órgão jurisdicional e pelos 

próprios litigantes. 

Um órgão judicial ineficiente produz muito menos 

com os recursos financeiros de que dispõe do 

que um organismo eficiente – e o resultado é o de 

que um número menor de pessoas receberá a 

prestação jurisdicional buscada.



O QUE FAZER?

3 hipóteses: 

1) Ampliar estruturas?

2) Reduzir competências?

3) Mudar o modo de fazer as coisas?

PRIORIZAR A 3ª HIPÓTESE.
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 Planejamento – Gestão – Mobilidade.

 Indicadores. Medir resultados. Avaliar. 

 Investir em aprendizado – Formação judicial.

 Continuar influenciando para mudar legislação 

processual - reformas infraconstitucionais.

 Simplificar procedimentos – coragem de  

abandonar  formalismos exagerados – audiência 

– oralidade. 

INGREDIENTES DE MUDANÇA (I) 
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 Razoabilidade – Adequação de meios aos fins.

 Projetos de conciliação – Técnicas.

 Idoneidade ética – capacidade de escollher.

 Capacidade de distinguir entre o que é principal 

e o que é acessório ou secundário.

 Incorporar novos métodos. Liderança. Assumir 

controle. Formação de equipes engajadas num 

projeto.

INGREDIENTES DE MUDANÇA (II)
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Foco nas funções primordiais (Faria - supra).

 Comunicação  - Trânsito de ideias. Diálogo –

informação idônea.

 O tema “Justiça” é agenda pública.

 Interação com ambiente externo.

 Coesão. Capacidade institucional. 

INGREDIENTES DE MUDANÇA (III)
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“A eficiência - como o próprio processo judicial -

não possui um fim em si mesma. Entre os seus

objetivos está a própria razão de ser do sistema

[judicial] como um todo: distribuir justiça. Tribunais

ineficientes anulam o valor de uma sentença justa

através da morosidade ou de custo excessivo, se

não for de ambos.”

Trecho do discurso do então Juiz-Presidente da Suprema Corte dos EUA Warren Burger (Pound Conference: As 

Perspectivas da Justiça Para o Futuro - 1976).


