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RESUMO 

 

A Administração Pública vivenciou sensíveis mudanças ao longo dos últimos anos 

voltadas primordialmente para a inserção de mecanismos de mercado dentro da 

lógica estatal com o objetivo de torná-la mais eficiente. O Judiciário não ficou inerte 

a este movimento, passando a guiar-se por um ímpeto de garantir celeridade aos 

julgamentos e de aumentar a sua produtividade. Dado tal quadro, o presente estudo 

pretende analisar se a aplicação de critérios de eficiência gerencial na administração 

judiciária foi capaz de gerar, além do pretendido acréscimo de produtividade, uma 

melhoria na qualidade da prestação jurisdicional, ou, em outra toada, se tal aspecto 

acabou sendo deixado de lado na equação. No capítulo primeiro, foram analisadas 

as Emendas Constitucionais nº 19 e 45, responsáveis pela reforma na Administração 

Pública em geral e no Judiciário, elencando seus históricos e aspectos relevantes. 

Além disso, estudou-se o fenômeno da accountability, de modo a evidenciar em que 

consiste a obrigação de prestação de contas dos agentes públicos. No segundo 

capítulo, estudou-se como se dá a accountability no âmbito do Conselho Nacional de 

Justiça e do Tribunal de Justiça do Ceará, com fito a esclarecer se o que está a ser 

cobrado da magistratura é tão somente um acréscimo de produtividade, ou, também, 

uma melhoria na qualidade da prestação jurisdicional. Evidenciado um déficit de 

accountability sob o aspecto qualitativo, buscou-se, ainda no segundo capítulo, 

retrabalhar os conceitos dos princípios da eficiência e da duração razoável do 

processo, comumente invocados pela administração judiciária para justificar sua 

atuação voltada ao primor pela produtividade. Por fim, no terceiro capítulo, 

apresentou-se o dever/garantia de fundamentação das decisões judiciais e o modelo 

Toulmin de argumentação racional como peças importantes no equilíbrio da balança 

do binômio qualidade/quantidade, de modo que, ao final, foram também expostas 

possíveis soluções para os problemas específicos evidenciados ao longo do estudo, 

tudo com a finalidade de resgatar o fator qualitativo da prestação jurisdicional. 

 

Palavras-chave: Reforma Estatal. Poder Judiciário. Accountability. Qualidade. 

Celeridade. Fundamentação das decisões judiciais.  
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ABSTRACT 

 

 

The Public Administration has experienced significant changes over the last years 

focused primarily on the insertion of market mechanisms at the state level in order to 

make it more efficient. The Judiciary did not remain inert to this movement, being 

guided by an impetus to ensure speed of judgment and increase its productivity. 

Given this framework, this study intends to analyze whether the application of market 

efficiency criteria in the judicial administration was able to generate, in addition to the 

intended increase in productivity, an improvement in the quality of the judicial service, 

or, on the other hand, if such aspect was left out of the equation. In the first chapter, 

Constitutional Amendments 19 and 45, which reformed the Public Administration in 

general and in the Judiciary, were analyzed, telling their historical and relevant 

aspects. In addition, the phenomenon of accountability was studied, in order to 

highlight the obligation of public agents to account. In the second chapter, it was 

studied how accountability is given in the scope of the National Council of Justice 

and the Court of Justice of Ceará, in order to clarify if what is being demanded of the 

judiciary is only an increase of productivity or, also an improvement in the quality of 

the judicial service. Once a qualitative deficit of accountability was evidenced, the 

second chapter sought to rework the concepts of the principles of efficiency and the 

reasonable duration of process, commonly invoked by the judicial administration to 

justify its performance focused on productivity. Finally, in the third chapter, the duty / 

guarantee of reasoning of judicial decisions and the Toulmin model of rational 

argumentation were presented as important parts in the equilibrium of the balance of 

the binomial quality / quantity, so that, in the end, solutions to the specific problems 

evidenced throughout the study, all with the purpose of recovering the qualitative 

factor of the jurisdictional service. 

 

Keywords: Reform of the State. Judiciary. Accountability. Quality. Celerity. Judicial 

Reasoning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Estado Brasileiro vivenciou substanciais reformas desde a promulgação 

da Constituição Federal de 1988. Prova disso é que, até o final de 2017, este 

instrumento normativo fundacional já passou por 99 (noventa e nove) emendas à 

sua configuração original. Sejam modificações casuísticas influenciadas 

primordialmente pelas circunstâncias do momento1 ou mesmo remodelações que 

tenham um potencial de impacto gigantesco na sociedade e na própria forma como 

o serviço público deve ser prestado aos seus destinatários 2, ainda que estes sequer 

saibam ou entendam os motivos que levaram a tanto. 

O presente trabalho se delimitará justamente neste último campo de 

mudanças constitucionais, com foco em duas delas: a denominada ―Reforma do 

Estado de 1998‖, perfectibilizada por meio da Emenda Constitucional nº 19 de 1998, 

e a intitulada ―Reforma do Judiciário‖, a qual foi efetivada pela Emenda 

Constitucional nº 45 de 2004. 

Pretende-se, dentro deste espectro, analisar como a positivação do 

princípio da eficiência e a inserção de elementos do modelo de administração 

gerencial, focada no alcance de resultados, afetaram a gerência judiciária, e, mais 

especificamente, como a inserção do princípio da duração razoável do processo e a 

criação do Conselho Nacional de Justiça, somados a esta busca por resultados 

materializada por meio principalmente de metas a serem cumpridas, atingiram o foco 

na a ser dado para a qualidade da prestação jurisdicional. 

Para tanto, no primeiro capítulo, serão expostas as duas emendas 

constitucionais mencionadas, apresentando-se os contextos de suas promulgações 

e quais motes e inspirações levaram o constituinte derivado a aprová-las. Nesse 

ínterim, serão discutidos o modelo de administração gerencial, com a introdução de 

mecanismos de mercado no setor público, bem como a positivação do princípio da 

                                                             
1
 Vide a Emenda Constitucional nº 88 de 2015, a qual, ao elevar a idade de aposentadoria 

compulsória dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para 75 (setenta e cinco anos), tratou-se de 
uma alteração constitucional que Streck intitula como de ―conveniência‖, na medida em que feita para  
atender a determinados interesses de pessoas ou de grupos. Cf. STRECK, Lenio. A PEC da Bengala 
e/ou ―O curioso caso da PEC Benjamin Button‖. Consultor Jurídico. Disponível em: < 

http://www.conjur.com.br/2015-fev-12/senso-incomum-pec-bengala-eoucurioso-pec-benjamin-button 
>. Acesso em: 25 fev. 2018 
2
 Vide a Emenda Constitucional nº 95 de 2016, a qual, ao instituir o Novo Regime Fiscal, limitou o 

crescimento anual do Estado à inflação do período anterior, medida pelo IPCA, por vinte exercícios 
financeiros. 
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eficiência. Mostrar-se-á também como a Reforma do Judiciário e a criação do 

Conselho Nacional de Justiça trouxeram um ânimo pelo alcance de resultados aos 

tribunais por meio da accountability e das metas que visam à redução do 

congestionamento processual. Abrir-se-á, então, a discussão sobre o elemento 

qualitativo da prestação jurisdicional e se as reformas efetivadas preocuparam-se 

(ou se deveriam se preocupar) com tal elemento. 

No segundo capítulo serão estudadas as Metas Nacionais do Judiciário 

oriundas do Conselho Nacional de Justiça e aquelas estabelecidas pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, de modo a aferir quais são suas prioridades. Ainda no 

campo da corte alencarina, serão analisados o seu planejamento estratégico, a 

gratificação conferida aos servidores que atingirem os objetivos estipulados nas 

metas estratégicas, e, por fim, o que é levado em consideração nas inspeções 

realizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça. Além disso, serão estudados os 

critérios utilizados para as promoções por merecimento no âmbito da magistratura, 

de modo a evidenciar o que se espera de um bom juiz. Por fim, de posse dos 

resultados obtidos, serão analisados os princípios da eficiência e da duração 

razoável do processo, princípios normalmente utilizados para justificar a atuação em 

busca de uma celeridade como fim precípuo do Judiciário, com fito a desconstruir os 

conceitos (no mínimo insuficientes) que corriqueiramente são a eles atribuídos. 

Por fim, no terceiro capítulo, será retomado o tema da accountability 

judicial, de modo a se propor uma revisão de prioridades na gerência judiciária para 

estabelecimento de um equilíbrio no binômio qualidade/quantidade da prestação 

jurisdicional. Para tanto, apresentar-se-á o modelo Toulmin de argumentação 

racional como um possível instrumento de aferição qualitativa das decisões judiciais, 

apresentando-se, também considerações específicas sobre os problemas 

evidenciados ao longo do estudo. Pretende-se assim, redefinir preceitos da 

administração gerencial à luz do dever/garantia de fundamentação adequada das 

decisões judiciais e dos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, 

vistos sob a ótica apresentada ao longo da pesquisa. 
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2. REFORMA ESTATAL, ACCOUNTABILITY JUDICIAL E METAS DO 

JUDICIÁRIO: A ADMINISTRAÇÃO LASTREADA EM RESULTADOS 

 

É lugar comum que o modelo de configuração estatal, para que se tenha 

chegado no defaut hoje evidenciado, passou por transformações das mais diversas 

espécies. Sejam mudanças nos sistemas de governo, na forma de escolha dos 

representantes populares, ou mesmo no próprio estilo com que se moldou o modo 

de se administrar a coisa pública. Estas últimas mudanças são comumente 

denominadas de ―reformas administrativas‖, as quais, no intuito de modernizar o 

aparato do Estado, estão no inconsciente coletivo do povo brasileiro há, no mínimo, 

250 anos3. 

Como ressalta Medauar4, existe uma preocupação quase que universal 

em modernizar a Administração Pública, de modo que esta se mostre eficiente, 

atuando sem corrupção e sem desperdícios de recursos públicos, respeitando o 

indivíduo e tratando-o mais como cidadão do que como o mero súdito de outrora. 

Evidencia-se, no entanto, que o pano de fundo de tais reformas, antes de 

se fixar no popular conceito de modernização estatal e nas consequências positivas 

que dele podem advir, lastreia-se em uma sempre urgente necessidade de 

prosperidade econômica e de combate à crise fiscal. É o caso da reforma 

administrativa operada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, que em sua curta 

Exposição de Motivos, apresenta o vocábulo ―crise‖ por 8 vezes e termos derivados 

de ―economia‖ 7 vezes, o que demonstra bem seu intuito, que pode ser sintetizado 

no seu seguinte trecho introdutório:  

 

A crise do Estado está na raiz do período de prolongada estagnação 

econômica que o Brasil experimentou nos últimos quinze anos. Nas suas 

múltiplas facetas, esta crise se manifestou como crise fiscal, crise do modo 

de intervenção do Estado na economia e crise do próprio aparelho estatal. 

No que diz respeito a esta última dimensão, a capacidade de ação 

administrativa do Estado se deteriorou, enquanto prevalecia um enfoque 

                                                             
3
 PEIXOTO. João Paulo M.  Ideologia, pragmatismo e reforma do Estado. In: PEIXOTO, João Paulo 

M. (Org.). Reforma e modernização do Estado: aspectos da experiência brasileira recente. Sobral: 

Edições UVA, 2000, p. 95. 
4
 MEDAUAR. Odete. Direito administrativo moderno. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 29. 
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equivocado que levou ao desmonte do aparelho estatal e ao desprestigio de 

sua burocracia.
5
 

 

A eficiência estatal em moldes similares aos que apresentados na esfera 

privada, com instituição de objetivos a serem atingidos, aparece como instrumento 

tido como indispensável de combate à crise fiscal e de ganho de confiabilidade dos 

governos frente à população e ao mercado, que depende de um cenário econômico 

estável para desenvolver suas atividades a contento. 

Este desejo por eficiência, como não poderia ser diferente, afetou também 

a administração judiciária, tendo se manifestado de forma mais premente 

principalmente a partir da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, cuja tramitação 

iniciou-se ainda como a denominada PEC 96, em 1992, sendo intensamente 

modificada ao longo de sua longa tramitação6. Trazendo temas intimamente ligados 

com uma prestação dita ―eficiente‖ da atividade jurisdicional, a referida Emenda 

Constitucional ocupa-se de reforma da Justiça, da criação das súmulas vinculantes, 

do controle do Judiciário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, e, como um 

verdadeiro mantra principiológico, de uma necessidade de celeridade dos 

julgamentos, tudo culminando na máxima idealizada na Justificativa apresentada por 

Helio Bicudo, autor do projeto, de que ―a Justiça, em seus vários setores precisa 

modernizar-se‖7. 

A dita ―modernização‖ operada nos últimos anos no Judiciário, assim 

como todas as transformações ocorridas em qualquer status quo que seja, possui 

facetas nítidas e turvas, consequências claras e outras obscuras8. Estas últimas, por 

vezes, mostram-se apenas tardiamente, somente quando seus efeitos, não 

                                                             
5
 CÂMARA FEDERAL. Exposição de Motivos Interministerial nº 49. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1998/emendaconstitucional-19-4-junho -1998-372816- 
exposicaodemotivos-148914-pl.html> Acesso em: 12 de Fev. 2017. 
6
 Foram apresentadas mais de 40 (quarenta) emendas à matéria, segundo consta na ficha de 

tramitação constante no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados. Disponível em < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14373> Acesso em: 12 
de Fev. 2017. 
7
 CÂMARA FEDERAL. Emenda Constitucional nº45, de 2005 - Justificativa. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2004/emendaconstitucional-45-8-dezembro-2004-
535274-exposicaodemotivos-149264-pl.html> Acesso em: 12 de Fev. 2017. 
8
 Tal ímpeto pela ―modernização‖, como se verá, tem origem principalmente de uma influência 

mercadológica que parte das entidades internacionais de financiamento governamental. Como já 
disse Habermas: ―A função de pioneirismo e liderança dos mercados é incontroversa. Mas os 
mercados reagem somente a informações codificadas na linguagem de preços. Eles são surdos a 
efeitos externos que eles produzem em outros campos‖. In. HABERMAS, Jürgen. Nos limites do 
Estado. Folha de São Paulo. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs18079905.htm 

> Acesso em: 19 fev. 2018. 
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raramente nefastos, são sentidos por aqueles que são por eles atingidos, os quais 

normalmente não sabem sequer determinar as causas do incômodo percebido. 

Apenas sabem que o incômodo está lá, sempre a lhes alfinetar.  

Neste caso, o desconforto objeto do estudo que ora se põe é, 

primordialmente, o seguinte: a aplicação de critérios de eficiência gerencial 

aplicados à administração judiciária foi capaz de gerar, além de um acréscimo de 

produtividade, uma melhora na qualidade da prestação ou estaria tal aspecto sendo 

deixado de lado nesta equação? 

De forma a que se possa descortinar este obscurantismo e lhe impingir as 

necessárias luzes de modo a possibilitar conhecer não só as consequências, mas 

também as causas do mencionado incômodo, é preciso se percorrer um longo 

caminho, cujo pontapé inicial se dará no presente Capítulo. Para tanto, estudar-se-á 

como se deu no Brasil o dito movimento de modernização da Administração Pública 

e do Judiciário. 

 

2.1 A reforma do Estado e o modelo de administração baseada no princípio da 

eficiência e na busca por resultados 

 

Pode-se dizer que o direito administrativo passou por consideráveis 

transformações após a promulgação da Constituição Federal de 19889. A introdução 

de princípios oriundos do Estado Democrático de Direito, bem como as inspirações 

de cunho nitidamente liberais e o próprio fenômeno da globalização, além das 

inspirações vindas diretamente do direito anglo-saxão, levaram ao que se 

denominou Reforma do Estado, dentro da qual está inserida a Reforma da 

Administração Pública10. 

Celso Antônio Bandeira de Mello11 entende que a Reforma do Estado 

consistiria em uma das muitas ―palavras de ordem‖ do fenômeno da globalização, 

                                                             
9
 Não se ignora, todavia, que um movimento transformador sempre esteve a sondar este ramo do 

Direito. Como afirma Gilberto Bercovici, este é um tema recorrente no Brasil desde a década de 1930, 
quando se consolidou a profissionalização da Administração Pública por meio da garantia de acesso 
aos cargos públicos mediante concurso público, a estruturação de carreiras e direitos e obrigações 
dos servidores públicos. BERCOVICI, Gilberto. Prefácio. In: NOHARA, Irene Patrícia. Reforma 
administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração do direito administrativo 
brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012.  
10

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 27. 
11

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de direito administrativo. 30. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012, p. 51. 
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entendido pelo autor como uma gigantesca ―campanha publicitária‖ dos detentores 

do capital que pretenderiam instaurar um ilimitado domínio dos interesses 

econômicos tanto no plano interno de cada país como no plano internacional, o que 

acarretaria na implantação de um darwinismo social e político.  

Para o administrativista, após o fim da União Soviética e 

consequentemente da bipolaridade mundial até então existente, teria cessado o 

confronto de ideias provindas dos dois centros produtores de ideologias 

antagônicas, o que levou o lado subsistente a propagar as ideias que lhes convinha, 

seja com o intuito de debilitar conquistas sociais mundiais, seja para que lhes 

fossem cedidos os mercados dos países subdesenvolvidos12. 

Nesse sentido, pontua Irene Patrícia Nohara que as transformações que 

culminaram na reforma estatal do final da década de 1990 no Brasil seriam 

indissociáveis de um contexto de pressão dos organismos internacionais de 

financiamento que estariam a duvidar da conveniência da propagação do modelo do 

Welfare State, pressionando Estados latino-americanos subdesenvolvidos a 

adotarem uma agenda liberal sob um mote de modernizá-los.13 Buscava-se, com 

isso, o enfraquecimento do Estado14 com um consequente fim das barreiras 

protecionistas e a entrada da ação das transnacionais nos mercados internos. 

Inexistiriam, destarte, objetivos éticos no discurso globalizante, mas uma retórica 

que se dirigia a justificar os interesses do capital dos países de economia central, e, 

em especial, dos Estados Unidos
15

.  

Corretos ou não tais diagnósticos, é inegável o triunfo do modelo 

capitalista e dos ideais por ele defendidos, os quais afetaram, sem dúvidas, o setor 
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de direito administrativo. 30. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 52 
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 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma administrativa e burocracia: impacto da eficiência na 
configuração do direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, p. 4.  
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 Nesse sentido, Paulo Bonavides é claro: ―Tanto na doutrina como na praxis política, as formas 
liberais e globais não só desarmam, senão que enfraquecem o Estado, obrigando-o a evacuar o 
espaço de fomento e proteção de direitos fundamentais, sobretudo os de natureza social, que são os 
de segunda geração. Nestes, o grau de justiciabilidade e positividade tende a baixar em quase todos 
os ordenamentos contemporâneos. Tudo por obra dos sobreditos fenômenos - globalização e 
neoliberalismo derivados do sistema capitalista em sua fase mais recente de expansão. Fase, sem 
dúvida, sombria para o futuro dos direitos fundamentais, mormente tocante ao capítulo de sua 
interpretação nos países da periferia desse sistema‖. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. 24. ed. Malheiros: São Paulo, 2009. p. 616 
15

 SUNDFELD, Carlos Ari; VIEIRA, Oscar Vilhena. Direito Global. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 
17. In: NOHARA, Irene Patrícia. op. cit, p. 66. 
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público, onde predominava o modelo de administração burocrática idealizado por 

Max Weber16.  

Sobre tal modelo, vale que sejam tecidas algumas considerações para os 

fins do presente estudo, principalmente no que concerne à possibilidade 

comparativa com a administração voltada para o alcance de resultados, mormente 

porque, de modo ordinário, se coloca a burocracia como incompatível com as 

premissas de uma administração eficiente e preocupada com a obtenção de 

resultados.  

O modelo burocrático weberiano é marcado pelo exercício do poder pela 

autoridade legal dotada de competência para tanto dentro de um quadro 

hierarquizado de funcionários nomeados, o qual é subordinado a diversos critérios.  

Tem-se, primeiramente, que os funcionários são individualmente livres e 

sujeitos à autoridade apenas no que pertine às suas obrigações oficiais. Além disso, 

os cargos públicos possuem uma esfera de competência claramente determinada, 

sendo preenchidos mediante uma relação contratual entabulada através de seleção 

de qualificações técnicas por meio de exames e diplomas que comprovem a 

instrução necessária ao seu exercício.  

Sua remuneração deve se dar em salários fixos em moeda corrente, com 

escala salarial graduada de acordo com o nível hierárquico e com as 

responsabilidades do cargo, sendo o mesmo considerado a única ou, ao menos, a 

principal ocupação do funcionário.   

As posições também devem ser estabelecidas em carreiras, com 

sistemas de promoções baseados em antiguidade, merecimento ou ambos, a 

depender de critérios avaliativos do superior hierárquico.  

Além disso, tem-se que o funcionário trabalha completamente desligado 

da propriedade dos meios de administração, não se apropriando do cargo para si, 

                                                             
16

 Segundo Caio Perez: ―Não é difícil notar a influência da burocracia weberiana no contexto do Poder 
Público, especialmente no tocante à organização dos seus agentes e das normas que lhe são 
aplicáveis. Princípios como impessoalidade (evidente nos itens 1,5,9), poder disciplinar (1,2,3,9), 
exclusividade na prestação do serviço público (item 7), promoção por antiguidade e merecimento 
(item 8), dentre outros, demonstram a opção pelo arquétipo técnico-racional burocrático descrito por 
Weber para a melhor organização do Estado e , dentro dele, da Administração Pública‖. In: PEREZ, 
Caio Frederico Fonseca Martinez. Burocracia estável e o princípio da eficiência na 
Administração pública brasileira. 2016. 183 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-
03112016-223544/pt-br.php>. Acesso em: 14 fev. 2018 
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estando sujeito a uma rigorosa sistemática de disciplina e de controle no 

desempenho do cargo17. 

Nota-se, a partir de tais considerações, que a burocracia é focada 

primordialmente na valorização do capital humano e na capacidade de 

especialização deste na realização de suas atividades, as quais são 

desempenhadas em uma escala piramidal de controle hierárquico, melhor 

racionalizando o trabalho a ser feito. Além disso, Weber deixa claro que, ao menos 

em tese, o modelo burocrático preocupa-se no atingimento dos mais altos graus de 

eficiência técnica, inclusive de modo a aferir resultados com precisão:  

 

A experiência tende a mostrar universalmente que o tipo burocrático mais 

puro de organização administrativa – isto é, o tipo monocrático de 

burocracia – é capaz, numa perspectiva puramente técnica, de atingir o 

mais algo grau de eficiência e neste sentido, é, formalmente, o mais racional 

e conhecido meio de exercer dominação sobre os seres humanos. Este tipo 

é superior a qualquer outro em precisão, estabilidade, rigor disciplinar e 

confiança. Daí a possibilidade de que os chefes da organização e os 

interessados possam contar com um grau particularmente elevado de 

calculabilidade dos resultados. Finalmente, é superior tanto em eficiência 

quanto no radio de operações, havendo ainda a possibilidade formal de sua 

aplicação e todas as espécies de tarefas administrativas.
18

 

 

Na prática, todavia, a impressão que se tem do modelo burocrático de 

administração é a de que este não parece ter sido bem-sucedido no alcance de 

resultados esperados de uma administração eficiente. Como destaca Caio Perez19, o 

―excesso de burocracia‖ é uma reclamação recorrente no meio social brasileiro e 

mesmo no estrangeiro, sendo esta destinada para designar a inutilidade ou mesmo 
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a estupidez de certas ações tomadas dentro de organizações privadas e públicas, 

notadamente estas últimas.  

Segundo o autor20, o termo ―burocracia‖ teria sofrido com a ocorrência do 

que se conhece por polissemia, assumindo múltiplos significados, e, no seu caso 

específico, teriam sido incorporados dois sentidos opostos, na medida em que a 

etimologia do termo não seria suficiente para mantê-lo no sentido original em virtude 

do uso cotidiano e contextualizado no sentido contrário ao concebido 

primordialmente. Destaca, nesse sentido, que, melhor do que combater a ideia da 

burocracia seria entender o que esta realmente significa, de modo a aplicá-la no 

mundo fático sem as perversões que surgiram posteriormente. Descartar a 

burocracia ou torná-la um bode expiatório por conta dos problemas surgidos ao 

longo dos anos - que não decorrem necessariamente dela - e interesses outros, 

acaba por confundir o estado patológico com o estado natural do modelo, 

desqualificando-o como um todo com base em deturpações pontuais21. 

Prevaleceu, no entanto, o entendimento de que o modelo predominante 

na administração pública, marcada por excessivos processos burocráticos22, 

precisava modernizar-se. No Brasil, tal ocorreu, em um primeiro momento, ainda na 

década de 1980, para atender aos anseios populares por um Estado menos 

autoritário e mais democrático, e, posteriormente, já na década de 1990, de modo a 

adequar-se às já mencionadas expectativas mercadológicas.  

O Programa Nacional de Desburocratização, instituído por Figueiredo por 

meio do Decreto nº 83.740/1979 e idealizado por Hélio Beltrão, num período em que 

a legitimidade do regime militar foi alvo de críticas ferrenhas, tinha como intuito 

expresso em seu art. 1º o de ―dinamizar e simplificar o funcionamento da 

Administração Pública Federal‖23, sendo considerado o precursor do modelo 

gerencial de administração pública.  
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Pretendia-se, neste Programa, declarado por seu idealizador como uma 

―proposta eminentemente política‖24, ou seja, não-técnica, retirar a condição colonial 

de ―súdito‖ do usuário do serviço público e inseri-lo como cidadão destinatário da 

atividade estatal. Colocado no contexto de redemocratização, mostrava a intenção 

do governo de reaproximar-se do cidadão por meio de um asseguramento de 

direitos humanos mínimos inerentes ao trato com a máquina estatal, os quais seriam 

concretizados mediante a descentralização administrativa. Nas palavras de Beltrão: 

 

O primeiro ponto a esclarecer é, portanto, este. Desburocratizar não é 

racionalizar nem reorganizar. O Programa não se destina a aperfeiçoar o 

funcionamento interno da máquina administrativa. Pretende garantir o 

respeito à dignidade e à credibilidade das pessoas e protegê-las contra a 

opressão burocrática. Fica assim evidenciada a dimensão política do 

Programa, isto é, sua plena inserção no processo de abertura democrática e 

sua inseparável vinculação à liberdade individual e aos direitos de 

cidadania. [...] O equacionamento dos problemas delicados e prementes 

que interessam ao dia-a-dia do cidadão e só podem ser bem resolvidos pela 

autoridade próxima foi sendo progressivamente transferido à decisão central 

e confiado à exclusiva responsabilidade de grandes e distantes organismos 

federais, centralizados, vagarosos e uniformizantes. Refiro-me aos 

problemas básicos de alimentação, saúde, educação, habitação e outros, 

para cuja solução as autoridades locais não dispõem hoje nem de 

autoridade nem de recursos.
25

 

 

Nota-se, daí, que com a ênfase eminentemente política do programa 

desburocratizante pretendia-se, principalmente, dar um passo rumo à 

redemocratização do país.  

Mas é na reforma estatal efetivada ao final da década de 1990 que se 

deve dar maior enfoque, justamente por ser aquela que efetivamente instituiu a ideia 

de administração gerencial no Brasil. Esta, como dito, foi fruto principalmente de um 

movimento mercadológico oriundo de uma pressão de instrumentos externos de 
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financiamento governamental26, com um intuito de, sob o pretexto de se perfazer um 

sempre necessário ajuste fiscal e reduzir o tamanho estatal, imprimir-lhe maior 

eficiência sob a máxima work better and cost less. 

Pode-se dizer que este foi um fenômeno mundial nos idos de 1990. O 

New Public Management, consistente na incorporação ao setor público de 

ferramentas de gerenciamento do setor privado, gerou altas expectativas 

governamentais no sentido de se conseguir administrações menores, mais 

eficientes, transparentes e baratas27. Com origem no Reino Unido, espalhou-se 

inicialmente pelos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, chegando 

posteriormente à Europa Continental28. Trazendo consigo uma literatura 

completamente amorfa e dotada de interdisciplinaridade29, apresentou-se com 

aportes teóricos oriundos da teoria dos jogos e da law and economics, defendendo 

que a sociedade não precisaria ser provida mediante ações de um único ator (o 

governo)30. 

Conforme esclarece Kieron Walsh, a argumentação central para a 

introdução de processos de mercado no gerenciamento do serviço público é que 

estes supostamente aumentariam a tanto sua eficiência como a accountability, 
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 O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, conforme destaca Nohara, utilizaram-se, para 
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fenômeno que se estudará mais à frente. Todavia, conforme esclarece o autor, o 

argumento para maior eficiência do mercado em comparação com a burocracia 

tradicional em regra é simplesmente invocado, mas sem muitas justificativas 

concretas que o subsidiem, mostrando-se, na prática, limitado. Tal falta de 

evidências de sucesso deste processo, ocasionada principalmente em razão da 

natureza complexa dos serviços públicos, tornaria a introdução de instrumentos de 

mercado nesta seara um exercício que, além de envolver técnica, envolveria 

também um exercício de fé na mesma escala31. 

Além disso, a questão inerente à qualidade do serviço é igualmente 

questionável quando aplicáveis mecanismos de mercado ao setor público, 

principalmente nos serviços complexos32, inclusive porque existe uma tendência em 

se focar mais em elementos mensuráveis de desempenho do que na própria 

efetividade daquilo que é providenciado33. 

No Brasil, a iniciativa de se trazer ideários da administração gerencial 

surgiu principalmente com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - 

PDRAE34. Fundado na argumentação de que existiria uma crise do Estado e de que 

haveria uma constante deterioração dos serviços públicos, tudo isso somado ao 

agravamento da crise fiscal e da inflação. Nas palavras do então Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso:  

 

Este ―Plano Diretor‖ procura criar condições para a reconstrução da 

administração pública em bases modernas e racionais. No passado, 

constituiu grande avanço a implementação de uma administração pública 
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 Nas palavras do autor: ―The argument for the introduction of market processes is that it increases 
both efficiency and accountability. Efficiency is argued to follow from the clearer statement of what is 
to be provided, and the pressure that results from consumer choice. The argument for the greater 
efficiency of the market compared to traditional bureaucracy is often simply asserted, with little attempt 
at justification. In practice the evidence for the greater efficiency of the new pattern of public service 
management is limited. The evidence on effectiveness and the quality of service is even more 
debatable. The lack of clear evidence is no more than might be expected, given the complex nature of 
public services, and the early stage of development, but it makes the introduction of the market a 
matter of faith as much as technique‖ WALSH, Kieron. Public Services and Market Mechanisms: 

Competition, Contracting and the New Public Management. New York: Palgrave. p. xix. 
32

 ―The market has always had difficulty dealing with the issue of quality, especially in the case of 
complex services. There is little evidence that the changes that have been introduced had either 
beneficial or deleterious impacts in the case of complex public services.‖ WALSH, Kieron. Public 
Services and Market Mechanisms: Competition, Contracting and the New Public Management. New 
York: Palgrave. p. 249. 
33

 WALSH, Kieron. Public Services and Market Mechanisms: Competition, Contracting and the New 
Public Management. New York: Palgrave. p. 242  
34

 Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Disponível em: < 
http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf > Acesso em: 24 fev. 
2018. 



24 
 

formal, baseada em princípios racional-burocráticos, os quais se 

contrapunham ao patrimonialismo, ao clientelismo, ao nepotismo, vícios 

estes que ainda persistem e que precisam ser extirpados. Mas o sistema 

introduzido, ao limitar-se a padrões hierárquicos rígidos e ao concentrar-se 

no controle dos processos e não dos resultados, revelou-se lento e 

ineficiente para a magnitude e a complexidade dos desafios que o País 

passou a enfrentar diante da globalização econômica. [...] É preciso, agora, 

dar um salto adiante, no sentido de uma administração pública que 

chamaria de ―gerencial‖, baseada em conceitos atuais de administração e 

eficiência, voltada para o controle dos resultados e descentralizada para 

poder chegar ao cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá 

legitimidade às instituições e que, portanto, se torna ―cliente privilegiado‖ 

dos serviços prestados pelo Estado 
35

 

 

É patente que havia a pretensão política de se dar uma guinada na forma 

como se administra a máquina pública. A concentração de esforços deveria sair do 

―controle de processos‖ e se dirigir aos ―resultados‖, de modo a se enxergar o 

cidadão como ―cliente privilegiado‖ dos serviços estatais. 

Ao criticar duramente um ―retrocesso burocrático sem precedentes‖36 

trazido pela Constituição de 1988, o Plano Diretor pretendeu reforçar a capacidade 

de governo do Estado por meio da transição de uma administração ―burocrática, 

rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para uma 

administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento do 

cidadão‖37. 

Criticava-se o modelo burocrático na medida em que, embora fosse 

efetivo no controle de abusos, tinha como defeito a ineficiência, a autorreferência e a 

incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes. A 

administração gerencial surgia, então, para garantir a necessária eficiência à 

administração pública, com uma premente necessidade de se reduzir custos e de 

aumentar a qualidade dos serviços prestados.  
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Inspirado no padrão de administração de empresas (embora não se 

desejasse uma confusão com este), o modelo gerencial defendido no Plano Diretor 

voltava-se para uma maior permeabilidade à participação dos agentes privados ou 

de organizações da sociedade civil no setor público, com o objetivo de ―deslocar a 

ênfase dos procedimentos (meios) para os resultados (fins)‖38. 

Embora apresentasse reservas ao modelo burocrático, taxando-o 

principalmente de ineficiente, o Plano Diretor reconheceu que não poderia descartá-

lo. Ao distinguir a existência de quatro setores diferentes dentro do aparelho estatal, 

deixou-se claro que o modelo burocrático não poderia dar lugar à administração 

gerencial em um deles: o núcleo estratégico. 

Este corresponderia ao próprio governo em sentido amplo. Seria o setor 

em que as decisões estratégias seriam tomadas, correspondentes, portanto, ao 

Legislativo, Judiciário, Ministério Público, e, dentro do Executivo, o Presidente da 

República, seus ministros e auxiliares diretos, responsáveis pelo planejamento e 

formulação de políticas públicas. Neste momento é de fundamental importância que 

se atente para o fato de que o Judiciário, objeto primordial deste estudo, encontra-se 

neste setor estatal. 

Os outros três setores são: a) atividades exclusivas, em que são 

verificados serviços que apenas o Estado pode prestá-los, b) serviços não 

exclusivos, em que o Estado atua simultaneamente com outras organizações não 

estatais e privadas, e, por fim, c) produção de bens e serviços para o mercado, 

correspondente à área de atuação das empresas. A todos estes o Plano Diretor se 

refere como essencial a adoção de uma postura gerencial de administração. 

O Plano Diretor reconheceu que cada um dos setores estatais possui 

características peculiares, seja em relação às suas prioridades, seja no concernente 

aos princípios administrativos adotados em cada um. Nesse sentido, ao se referir ao 

núcleo estratégico, deixou claro que o fundamental seria que as decisões fossem as 

melhores, e, em seguida, fossem efetivamente cumpridas. E, nesse contexto, 

afirmou: ―A efetividade é mais importante que a eficiência‖39. 
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Isso porque, no âmbito da atividade estatal propriamente dita, onde são 

tomadas as mais importantes decisões que darão seguimento aos rumos que a 

Nação seguirá, importa saber, antes de tudo, se as decisões ―que estão sendo 

tomadas pelo governo atendem eficazmente ao interesse nacional, se correspondem 

aos objetivos mais gerais aos quais a sociedade brasileira está voltada ou não‖40, e, 

em segundo lugar, se estar, uma vez tomadas, são de fato cumpridas. 

Deste modo, deixa-se claro que, no âmbito do núcleo estratégico, o 

essencial é a correção das decisões, tomando-se como princípio máximo o da 

efetividade, o qual deve ser entendido como a capacidade de ver obedecidas e 

implementadas com segurança as decisões tomadas, sendo, portanto, mais 

adequado um misto de administração burocrática e gerencial41. 

Traçou-se, assim, como objetivo a ser alcançado com a Reforma Estatal 

para o núcleo estratégico, um aumento de sua efetividade, de modo que os objetivos 

democraticamente acordados fossem alcançados de forma adequada e efetiva. Para 

tanto, a ―modernização da administração burocrática‖ se faria necessária, o que 

seria feito mediante a introdução, dentro do sistema burocrático, de uma ―cultura 

gerencial baseada na avaliação do desempenho‖42. 

É importante que se reitere: enquanto que, dentro do núcleo estratégico, 

entendido como os setores-chave da administração pública, o princípio tido como de 

maior importância seria o da efetividade, nos demais setores se defendia que mais 

importava a busca por resultados, o que se traduziu em uma necessária observância 

primordial ao princípio da eficiência. 

A pretensão de se trazer uma cultura gerencial à administração 

burocrática e de substitui-la completamente pelo modelo gerencial nos demais 

setores estatais foi o que, em tese, justificou a Emenda Constitucional nº 19, de 4 de 

junho de 1998. 

Verifica-se, todavia, que a positivação do princípio da eficiência no caput 

do artigo 37 da Constituição Federal não veio acompanhada também da do princípio 
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da efetividade, o qual, como dito, deveria, segundo o próprio Plano Diretor da 

Reforma Administrativa, ser aquele a ditar os rumos da administração do núcleo 

estratégico estatal, dentro do qual está inserido o Poder Judiciário. 

Fato é que o desejo por eficiência e a busca por resultados, com certo 

abandono dos meios para que se chegasse aos fins almejados mostrou-se com 

força, inclusive no Judiciário. Isso porque a atividade jurisdicional, que deve buscar 

primordialmente a efetividade, difere substancialmente da administração judiciária, a 

qual não olvidou em utilizar-se de critérios de máxima eficiência para guiar dos 

rumos da atividade jurisdicional. Utilização de conceitos como ―accountability” e 

―metas‖ passou a ser recorrente, e, aliada a uma crescente indignação popular com 

a prestação jurisdicional, culminaram na Reforma do Judiciário promovida pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004.  

 

2.2 A Emenda Constitucional nº45/2004 e a criação do Conselho Nacional de 

Justiça 

 

Como já pontuado, a dita ―Reforma do Judiciário‖ iniciou-se ainda em 

1992, como PEC 96, sendo originalmente idealizada por Helio Bicudo. Tendo 

passado por mais de 40 emendas à propositura original durante sua longa 

tramitação, trouxe muitos ineditismos, e, mais do que uma simples reforma, consistiu 

numa verdadeira reformulação do Judiciário, com consequências práticas que 

certamente impactaram as estruturas de poder. As palavras de ordem vendidas ao 

grande público, todavia, permaneceram as mesmas: modernizar e buscar 

resultados. 

A PEC 96/1992 tramitou durante 12 anos, sendo efetivadas diversas 

modificações durante este longo trâmite legal. Tais modificações foram 

influenciadas, como não poderia deixar de ser, pelo quadro político da época. Como 

explica Sadek43, a reforma judiciária transpassou os limites do paradigma da 

eficiência administrativa, intimamente ligado aos custos de funcionamento e de 

desempenho do sistema judiciário, ganhando acentuada importância no cenário 

político não apenas por esta busca por uma melhor prestação de serviço público, 
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mas, principalmente, diante do papel político exercido pelo Judiciário e pelos 

poderes a ele conferidos pela Constituição Federal. 

A inauguração de uma nova ordem constitucional deu um fôlego sem 

precedentes ao Judiciário44. Além da recuperação das garantias da magistratura, a 

Constituição erigiu tal Poder a uma condição de verdadeiro órgão político, capaz de 

interpretar e dar efetividade ao ordenamento jurídico, mesmo quando em confronto 

com outros poderes constituídos. Além disso, a intensa constitucionalização das 

mais diversas questões e a própria estruturação que se deu ao sistema de controle 

de constitucionalidade - inclusive garantindo que qualquer juiz julgue com base em 

preceitos exclusivamente constitucionais - permitiu que tudo pudesse ser discutido 

sob a ótica da Constituição Federal. 

 Diante dessa assunção de um papel institucional relevantíssimo no 

quadro pós-1988, a reforma que se já se mostrava necessária ganhou status 

constitucional e transpassou para uma relevância ímpar.  

Como esclarece Sadek45, do projeto original da PEC 96/92 muito pouco 

permaneceu após as sucessivas versões discutidas no âmbito da Câmara dos 

Deputados. Factualmente, pode-se afirmar que as versões mais próximas do texto 

final seriam mais baseadas no trabalho desenvolvido pelo deputado Nelson Jobim, 

relator da matéria durante o processo de revisão constitucional de 1993-1994, o qual 

estabeleceu parâmetros básicos da reforma judiciária por meio de um amplo exame 

da questão, de modo a construir um projeto global de reforma do Judiciário. O 

debate, no entanto, se acalorou após a propositura, entre outras mudanças 

polêmicas, da criação das súmulas de efeito vinculante e de novas formas de 

controle e responsabilização do Judiciário, apenas sendo retomada a discussão 

efetivamente em agosto de 1995, com a instalação da Comissão Especial da 

Câmara dos Deputados para análise da PEC em referência. 

Escolhido como relator da citada Comissão, o deputado Jairo Carneiro, 

após 10 meses de audiências públicas e sessões de discussão, apresentou um 

parecer em que destacava quatros pontos nodais da reforma: as súmulas de efeito 

vinculante, a criação do Conselho Nacional de Justiça, a extinção do poder 
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normativo da Justiça do Trabalho e dos juízes classistas e as mudanças no 

pagamento dos precatórios judiciais. 46 

Devido às polêmicas que surgiram diante de tais propostas, inclusive com 

críticas advindas do Partido dos Trabalhadores no sentido de que a criação do 

Conselho Nacional de Justiça da forma como posta tinha similitudes à estratégia de 

reforma do Estado do governo Fernando Henrique Cardoso47, a comissão acabou 

por encerrar seus trabalhos em 1998 sem que conseguisse dar encaminhamento ao 

processo de reforma. 

No primeiro semestre de 1999, houve a reativação da comissão especial 

de reforma do Judiciário, o que teria havido, segundo Sadek, em razão de uma 

reação da Câmara dos Deputados à iniciativa do senador Antonio Carlos Magalhães 

de instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar irregularidades 

no Judiciário. Como forma de reagir às investidas do senador, o Supremo Tribunal 

Federal retomou as discussões acerca da reforma do Judiciário. Assim, em oposição 

à CPI do senado, diversos setores reuniram-se em torno da ideia de retomar a 

reforma do sistema de Justiça, sendo reativada a comissão especial na Câmara dos 

Deputados para tratar do assunto. 

Em junho de 1999, Aloysio Nunes Ferreira apresentou um relatório sobre 

a PEC 96/92, relatório este que tratava, entre outros pontos polêmicos, da criação 

de um órgão de controle externo do Judiciário, dotado de funções administrativas e 

correcionais. Tendo Aloysio Nunes sido convidado por Fernando Henrique Cardoso 

para assumir a Secretaria Geral da Presidência da República, a deputada Zulaiê 

Cobra Ribeiro foi escolhida para o cargo de relatora dos trabalhos. Ao final, após 

intensas discussões e modificações ao projeto, este foi aprovado em dois turnos e 

encaminhado ao Senado, sempre com a previsão de criação do Conselho Nacional 

de Justiça.  

Na nova Casa legislativa, recebeu o número de 29/2000, tendo como 

primeiro Relator o Senador Bernardo Cabral. Após tramitar pela Comissão de 

Constituição, Justiça e de Cidadania, foi designado, em 26 de junho de 2003 o 

Senador José Jorge como seu novo Relator, havendo aprovação em dois turnos da 

matéria após numerosas discussões. Finalmente, em sessão realizada em 08 de 
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dezembro de 2004, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 45/200448, prevendo, 

em seu art. 5º, que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do 

Ministério Público seriam instalados em um prazo de cento e oitenta dias e trazendo 

ao corpo da constituição, de forma explícita, o princípio da duração razoável do 

processo.  

Embora o elemento político e sentimentos estritamente pessoais sempre 

estivessem presentes, como não poderia deixar de ser, é de fácil percepção que 

tanto o Conselho Nacional de Justiça como o princípio da duração razoável do 

processo nasceram a partir de um sentimento generalizado de frustração em face da 

corriqueira ineficiência do Judiciário, sentimento este que, como se viu, não é novo, 

mas ainda permanece nos dias atuais.  

Deste modo, tem-se que o modelo administrativo gerencial, focado 

estritamente na busca por resultados, passou a ser um dos grandes focos da 

atividade de controle externo do Conselho Nacional de Justiça, que tem como 

grande representante as suas metas anuais, cujo estudo será feito adiante. 

 

2.3 O modelo de administração baseada nos resultados aplicada à 

Administração Pública: um constante exercício de accountability 

 

Como se afirmou em linhas antecedentes, a superveniência das Emendas 

Constitucionais nº 19 e 45 trouxe a ideia de eficiência e administração baseada em 

resultados, sendo a primeira responsável por implantar tal concepção no âmbito da 

administração pública em geral e a segunda por fazê-lo no âmago do Poder 

Judiciário. 

Dentro deste contexto, a noção de accountability faz-se necessária, na 

medida em que intimamente ligada à ideia de prestação de contas dos agentes 

públicos para com os administrados. O presente tópico, portanto, possui o intuito de 

mostrar em que consiste tal ideia e como esta é aplicada ao Judiciário, 

especialmente no tocante às metas de desempenho fixadas pelo Conselho Nacional 

de Justiça e pelos próprios tribunais locais, e, também, aquela realizada pela própria 

sociedade. 
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2.3.1 Accountability na Administração Pública: um conceito relativamente novo na 

realidade brasileira 

 

A palavra accountability não possui propriamente uma tradução para o 

português. No entanto, para além do fato de não possuir um termo respectivo em 

nossa língua, tem-se que o seu próprio conceito por muito tempo permaneceu 

desconhecido no contexto da administração pública brasileira49. 

O desenvolvimento das estruturas burocráticas do Estado aflorou uma 

necessidade de proteção aos direitos do cidadão contra os usos e abusos do poder 

pelo governo ou de indivíduos investidos na função pública. Assim, aumentando o 

Estado de tamanho, e, consequentemente, imiscuindo cada vez mais os seus 

tentáculos na vida cotidiana do povo, há de ser diretamente proporcional o aumento 

de mecanismos de salvaguarda às interveniências estatais na vida do cidadão 

comum. Trata-se de uma noção que perpassa pela própria ideia da democracia, na 

medida em que se visa controlar, por meio de agentes externos, a concentração 

exacerbada de poder nas mãos de servidores públicos, quando, em verdade, sua 

ideia essencial transparece que todo o poder há de emanar do próprio povo, e não 

das entranhas estatais. 

Como pondera Campos, existe um caráter de obrigação embutido no 

conceito de accountability. Se tal caráter obrigacional não é sentido subjetivamente 

pelo detentor da função pública, este há de ser exigido ―de fora para dentro‖, com a 

possibilidade de atribuição de prêmios e castigos àquele que se reconhece como 

sendo o responsável por prestar contas à sociedade acerca do serviço que oferta50. 

Embora a economia de recursos públicos, a eficiência e a honestidade 

requeiram uma atenção especial, há outros padrões de desempenho que merecem 

consideração, tais como a qualidade dos serviços, a maneira como eles são 

prestados, a justiça na distribuição de benefícios etc. Todas essas questões devem 

perpassar necessariamente por uma prestação de contas por parte dos agentes 

públicos. 

Conforme transparece claro, o desenvolvimento da consciência popular 

acaba sendo a primeira condição para que exista uma democracia verdadeiramente 
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participativa, e, por consequência, para que exista a accountability no serviço 

público. Deste modo, quanto maior a maturidade da democracia, maior será o papel 

do cidadão, que tenderá a passar de mero consumidor de serviços para guardião de 

seus direitos individuais51. 

No contexto brasileiro, existe a percepção de que o modelo democrático 

transparece uma aceitação popular passiva e subserviente da ideia de domínio do 

Estado, aceitando-se de modo natural que alguns direitos constitucionais sejam 

negados. Assim, questões como a desigualdade são consideradas fatalidades, e, 

por vezes, a luta pelos próprios direitos acaba sendo encarada como algo 

indelicado52.  

As reformas administrativas, como visto, acabam sempre partindo do seio 

do próprio Estado, na medida em que a burocracia estatal opera sob um nível muito 

baixo de pressão por parte de sua clientela, que possui baixas expectativas e pouco 

se mobiliza politicamente, não tendo poder de barganha suficientemente forte. Além 

disso, conforme já tratado em linhas anteriores do presente estudo, tais reformas 

prendem-se à eficiência mercadológica como um valor único a orientá-las. No 

entanto, mostram forte preocupação com os meios e procedimentos administrativos, 

e um absoluto desinteresse pelos resultados finais da ação administrativa. Assim, os 

esforços de reforma acabam se resumindo ao transplante, para órgãos públicos, de 

alguns métodos desenvolvidos no setor privado53. 

Conforme pontua Andreas Schedler
54

, a essência da política é o poder. 

Primeiro vem o poder, depois a necessidade de controlá-lo. A grande dificuldade 

está em permitir primeiramente que o governo governe os governados, e, depois, 

como um próximo passo, obrigar que este governo controle a si mesmo. O termo 

accountability expressa a contínua preocupação com a supervisão das instituições e 

na construção da forma do exercício do poder estatal. 
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Seu significado, como dito, ainda é confuso, inexato. A accountability 

política, aduz Schedler, carrega duas conotações básicas: a responsividade, ou 

―answerability‖, consistente na obrigação dos agentes públicos de informarem e 

explicarem o que estão fazendo e a execução, ou ―enforcement‖, consistente na 

capacidade de impor sanções aos detentores de poder que violaram seus deveres 

públicos. A accountability, portanto, envolve o direito de receber informações e a 

obrigação correspondente de divulgar todos os detalhes necessários. Além disso, 

também implica no direito de receber uma explicação e o dever correspondente de 

alguém justificar a sua conduta. 

Por um lado, seu exercício envolve elementos de monitoramento e 

supervisão. Sua missão inclui achar fatos e gerar evidências. Por outro lado, deve-

se submeter o poder não apenas ao império da lei, mas à regra da razão. A 

accountability não se relaciona bem com o poder monológico, na medida em que 

estabelece uma relação de diálogo entre os que prestarão contas e aqueles que a 

exigem. Ela faz com que ambas as partes falem e envolve as duas no debate 

público. Seu exercício é, nesse sentido, uma atividade essencialmente discursiva, 

como uma espécie de investigação benigna, um diálogo amigável entre o prestador 

de contas e aquele que a exige55. 

A accountability envolve mais do que a geração de dados e a interação de 

argumentos. Além de sua dimensão informacional (perguntando o que foi ou será 

feito) e seus aspectos explicativos (dando razões e forjando julgamentos), também 

contém elementos de execução (recompensando o bem e punindo o mau 

comportamento). Representa, como dito, um conceito amplo e bidimensional que 

denota tanto a responsabilidade (―answerability‖) quanto a obrigação dos 

funcionários públicos de informar sobre suas atividades e justificá-las, como também 

a capacidade de impor sanções aos detentores de cargos que violem certas regras 

de conduta. 

Assim, a seguinte sentença pode expressar a accountability: ―A‖ é 

responsável perante ―B‖ quando ―A‖ é obrigada a informar ―B‖ sobre as ações e 
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decisões de ―A‖ (passadas ou futuras), justificá-las e sofrer punições em caso de 

conduta imprópria56.  

Em suma, conforme bem pontuam Tomio e Robl Filho57, esta consiste na 

necessidade de alguém ou alguma instituição de prestar informações e justificações 

sobre suas ações e seus resultados, podendo ser sancionada política, pública, 

institucional e/ou juridicamente por suas atividades. Pressupõe, portanto, uma 

relação mandante-agente, sendo que o mandante, a partir das informações que 

possui e das que consegue coletar, estabelece prêmios ou sanções, de modo a 

estimular o agente a atuar em seu interesse. 

Assim, para que exista uma accountability forte, o agente deve possuir o 

dever de apresentar informações ao mandante e a outros agentes com competência 

para exigi-las, devendo ser obrigado a justificar suas ações e atitudes, podendo ser 

sancionado ou premiado pelo mandante58. 

A accountability pode se dar de forma vertical e horizontal, sendo que a 

vertical descreve uma relação entre desiguais, referindo-se a um poderoso ator 

―superior‖ responsabilizando algum ator ―inferior‖, menos poderoso, ou vice-versa. O 

exemplo clássico é consiste na responsividade de servidores públicos de diferentes 

hierarquias, um deles prestando contas ao outro. Seu canal principal, no entanto, 

ocorre nos períodos eleitorais. Isso porque, por decisões livres e justas, os cidadãos 
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podem punir ou premiar um mandatário votando a seu favor ou contra ele, ou 

mesmo nos candidatos que o político apoie na eleição seguinte59. 

Dentro das modalidades de accountability vertical, destaca-se, para 

efeitos deste estudo, a denominada ―social‖. Este modo de prestação de contas 

refere-se à possibilidade de a sociedade, organizada ou não, e a imprensa, por meio 

de denúncias e exposições públicas, sancionarem agentes estatais eleitos ou não 

eleitos.  

Contrastando com a primeira, a accountability horizontal toma a ideia de 

uma relação entre iguais. O exemplo maior consistiria na ideia dos pesos e 

contrapesos entre os poderes constituídos60, que, como se sabe, contrapõem-se 

mutuamente. Trata-se, portanto, de um relacionamento entre agências estatais que 

devem possuir um certo grau de independência mútua.  

Guillermo O‘Donnel conceitua a accountability horizontal como a 

existência de agências estatais que possuem o direito e o poder legal e que estão 

dispostas e capacitadas para realizar ações que vão desde a supervisão de rotina às 

sanções legais contra ações ou omissões de outros agentes ou agências do Estado 

que possam ser qualificadas como impróprias. Para que a accountability horizontal 

seja efetiva, devem existir agências estatais autorizadas e dispostas a supervisionar, 

controlar, retificar e/ou punir ações de autoridades localizadas em outras agências 

estatais. Tais autoridades devem ter não apenas autoridade legal para assim 

proceder, mas, também, de fato, autonomia suficiente com respeito àquelas que são 

supervisionadas. 

Para os objetivos do presente estudo, devem servir como referenciais a 

accountability vertical social e a accountability horizontal, a primeira porque relativa à 

possibilidade de a própria sociedade exigir do Judiciário uma necessária prestação 

de contas, e a segunda porque é a exercida pelo Conselho Nacional de Justiça em 

face dos demais tribunais quando impõe metas de desempenho a serem cumpridas. 
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2.3.2 Accountability no Judiciário: o Conselho Nacional de Justiça como instrumento 

de prestação de contas 

 

A existência de um Judiciário que preste contas é importante por uma 

série de razões. David C. Brody61 argumenta que um sistema judiciário que não seja 

dotado de accountability tem dificuldade em ser visto como legítimo e de manter a 

confiança e respeito dos cidadãos. Um declínio de confiança e respeito do povo no 

Judiciário podem levar à perda de legitimidade aos olhos do público e de outros 

ramos do governo, o que pode acarretar, inclusive, em tentativas de restringir a 

independência e a autoridade judiciais. 

Uma boa forma de definir a accountability judicial é considerar que 

existem quatro critérios de verificação de performance: a accountability a decisional, 

comportamental, a institucional e a legal.  

A primeira forma envolve a responsabilização dos juízes por suas 

decisões62, avaliando as mais diversas variáveis da tomada de decisão, o que 

permitiria uma revisão normalmente por meio do sistema recursal.  

A segunda refere-se à postura do magistrado enquanto no exercício de 

seu mister, avaliando, por exemplo, o comportamento deste perante as partes, 

servidores e advogados63. Elementos como honestidade, integridade e produtividade 

são aqueles cujas informações e justificações seriam exigidas64. 

A terceira é relacionada às informações e justificações sobre ações 

institucionais não jurisdicionais, como administração, orçamento e relações com 
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outros poderes, podendo haver, também, a imposição de sanções pela realização de 

processos institucionais não adequados65.  

Por fim, a quarta forma é diretamente ligada ao fornecimento de 

informações e justificativas sobre o cumprimento da lei por parte dos magistrados, 

podendo haver sanção no caso de sua violação66. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é o responsável imediato pela 

avaliação do serviço público prestado pelo Judiciário, sendo a accountability por ele 

exercida uma de suas funções mais importantes. Sua atuação, portanto, conforme 

dito anteriormente, acaba por se tratar de uma reafirmação da democracia67.  

As ações de accountability surgem em razão da necessidade de se 

estabelecer padrões mínimos de expectativas em relação ao funcionamento do 

Judiciário, de forma a permitir a responsabilização direta e indireta de seus agentes 

em razão das suas falhas68. Como já dito, a ideia de prestação de contas relaciona-

se, sobretudo, com a de cobrança que alguém exerce sobre outrem. No caso do 

Judiciário, tal cobrança não é feita apenas pelo Conselho Nacional de Justiça, mas 

pela sociedade como um todo, por meio da accountability vertical social, exercida 

principalmente mediante a exposição pública dos agentes públicos e pela provação 

feita pela sociedade em relação aos órgãos que exercem accountability horizontal. 

Conforme se extrai do art. 103-B, §4º, II, da Constituição Federal69, cabe 

ao Conselho Nacional de Justiça zelar pelo cumprimento do art. 37 da Constituição, 
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ou seja, pela fiscalização do cumprimento, pelos Tribunais, dos princípios que regem 

a Administração Pública. Tal disciplina é facilmente traduzida como uma chancela 

constitucional para que o Conselho, em exercício de uma accountability horizontal, 

exija que os demais tribunais prestem contas acerca de suas atuações. 

Como esclarece Sousa70, a criação do Conselho Nacional de Justiça se 

fundamentou na busca pelo ―Judiciário ideal‖, uma vez que, pensado na conjuntura 

da necessidade de uma premente reforma administrativa, visava contribuir para que 

a prestação jurisdicional fosse garantida dentro dos melhores padrões da 

Administração Pública.  

Assim agindo, verifica-se que o Conselho Nacional de Justiça constitui 

órgão que exerce forte accountability sobre outros agentes estatais, exercendo uma 

forma de accountability horizontal. Conforme esclarecem Robl Filho e Tomio71, tal 

órgão implementa accountabilities judicial comportamental (ao exercer, por exemplo, 

poderes de natureza correcional) e institucional (redesenhando as relações de poder 

administrativo e retirando poder principalmente das direções dos tribunais), não o 

fazendo na modalidade decisional, visto que não exerce poder jurisdicional originário 

ou recursal.  

Nesse sentido, chama atenção no Regimento Interno do Conselho a 

competência do Plenário do CNJ descrita no art. 4º, inciso XIII, de definir e fixar ―os 

planos de metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário, 

visando ao aumento da eficiência, da racionalização e da produtividade do sistema, 

bem como ao maior acesso à Justiça‖72. Também no mesmo dispositivo, mas no 

inciso XXVIII, existe previsão de que cabe ao Conselho ―produzir estudos e propor 

medidas com vistas à maior celeridade dos processos judiciais, bem como 

diagnósticos, avaliações e projetos de gestão dos diversos ramos do Poder 
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Judiciário, visando a sua modernização, desburocratização e eficiência‖ 73, máximas 

que traduzem exatamente os ideais da reforma administrativa e bem demonstram o 

intuito de garantir maior eficiência à prestação jurisdicional. 

Da simples exegese do transcrito inciso XIII, pode-se facilmente extrair 

que os planos de metas possuem o claro intuito de promover o aumento da 

eficiência da prestação jurisdicional, eficiência esta que, conforme se atestará no 

presente estudo, é puramente ligada à ideia de uma prestação célere da jurisdição. 

Tal ideia, no entanto, já transparece muito clara do também transcrito inciso XXVIII, 

porquanto as medidas estudadas e propostas pelo Conselho visam, justamente, 

garantir ―maior celeridade dos processos judiciais‖, de modo a modernizar, 

desburocratizar e tornar eficiente o Estado, ideais que, conforme já explanado em 

pormenores ao longo do presente Capítulo, são o grande mote das reformas 

estatais. A ideia de garantir efetividade e estabilidade jurisdicional, no entanto, acaba 

ficando, senão em segundo plano, completamente relegada. 

Embora tal tópico seja desenvolvido de forma minudente no capítulo 

seguinte, é possível adiantar desde logo que o estabelecimento de metas pelo CNJ 

consiste em uma forma de accountability judicial eminentemente horizontal que 

possui características tanto da modalidade comportamental como da institucional.  

Trata-se de accountability porque consiste justamente em uma prestação 

de contas dos os tribunais, que informam e justificam suas atividades. É 

eminentemente horizontal porque é realizada pelo próprio CNJ, órgão que não 

exerce controle hierárquico sobre os tribunais. Diz eminentemente porque é possível 

vislumbrar nas metas, em certa medida, uma accountability vertical não eleitoral, na 

medida em que a divulgação, pelo CNJ, dos resultados obtidos por cada tribunal, 

acaba por submeter tais cortes ao crivo da imprensa e dos cidadãos em geral, que 

repercutem os resultados alcançados, pressionando em certa medida as cortes de 

justiça. 

São um misto entre as modalidades comportamental e institucional 

porque, em um ponto, têm o intuito de alterar o comportamento dos magistrados no 

exercício da jurisdição, de modo a torná-los proativos em sua atividade, e, em outro, 
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porque exige uma mudança na forma de administrar dos tribunais, que tentam 

adequar-se às realidades exigidas pelo Conselho. 

Destaque-se que, no âmbito das próprias cortes locais, também há um 

exercício de accountability interna, de modo que cada tribunal fixa suas próprias 

metas e índices de aferição de desempenho. Tais metas, no entanto, conforme já 

alertado algumas vezes ao longo do presente estudo, acabaram por transparecer 

uma preocupação exclusiva na redução dos acervos processuais, o que pode findar 

por deixar uma lacuna no exercício da accountability, de modo privilegiar quantidade 

à qualidade da prestação jurisdicional. 

No capítulo seguinte, seguir-se-á a um estudo aprofundado das metas e 

da gerência judiciária de um modo global, de modo a aferir se, de fato, existe esta 

lacuna no exercício da accountability, seja por parte do Conselho Nacional de 

Justiça, seja por parte do próprio Tribunal de Justiça do Ceará ao estabelecer as 

suas próprias metas de desempenho.  
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3. UMA ANÁLISE DAS PRIORIDADES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ NA ADMINISTRAÇÃO DA MÁQUINA 

JUDICIÁRIA: A PRIORIZAÇÃO POR UMA SOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS 

CONFLITOS 

 

Como dito anteriormente, as reformas administrativas afetaram de 

sobremaneira o Poder Judiciário, que, embebecido por um espírito de ―mostrar 

resultado‖ e garantir a eficiência no manejo da administração judiciária, tomou uma 

série de medidas visando tal fim. Tais medidas sobrevieram, sobretudo, após a 

reforma administrativa efetivada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que, com a 

criação do Conselho Nacional de Justiça, coroou tais preceitos reformistas como 

prioritários no Judiciário. 

No âmbito do próprio CNJ, foram instituídas as Metas Nacionais, que, 

conforme será estudado, primam por resultados por meio do alcance de índices de 

produtividade previamente estipulados. Além disso, tal órgão de controle, por ser 

também o responsável por dispor sobre os critérios de aferição de merecimento na 

magistratura para efeitos de promoção, acaba por guiar a própria atividade 

jurisdicional ao dizer o que se espera de um bom juiz.  

Tal movimento pela busca de resultados seguiu-se pelo Judiciário como 

um todo. No caso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, recorte específico 

deste estudo, além do Planejamento Estratégico específico, foi instituída pela Lei 

Estadual nº 14.786/2010, para os servidores efetivos, a chamada Gratificação por 

Alcance de Metas Estratégicas, devida àqueles que alcancem os critérios instituídos 

por Ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará. Também é fundamental 

para verificar quais as prioridades do Judiciário averiguar como se dá a atuação da 

Corregedoria, órgão que também exerce accountability. 

Mostra-se imperiosa a análise dos conteúdos e as diretrizes das metas e 

das prioridades do Sistema de Justiça, de modo investigar, principalmente, o que 

efetivamente é prestigiado dentro do exercício da jurisdição e o que a administração 

judiciária realmente espera de seus magistrados. 
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3.1 O Conselho Nacional de Justiça: metas e promoções que primam pela 

produtividade 

 

No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, dois aspectos merecem 

estudo aprofundado, de modo a desnudar como a administração judiciária está 

caminhando e quais são as suas prioridades. São eles as Metas Nacionais, por 

tratarem exatamente dos objetivos a serem atingidos pelo Judiciário como um todo, 

e os critérios de aferição de merecimento para efeitos de promoção dos 

magistrados, o que, igualmente, poderá demonstrar quais são as prioridades e o que 

se espera de um magistrado. 

 

3.1.1 As Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça 

 

Conforme contido na página de apresentação das metas no próprio site 

Conselho Nacional de Justiça, as ―Metas Nacionais do Poder Judiciário representam 

o compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade serviço mais célere, com maior 

eficiência e qualidade‖74. 

Tais dizeres representam a verdadeira essência do intuito de estipulação 

de metas destinadas ao Judiciário: o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional por 

meio da prestação de um serviço célere, eficiente e de qualidade.  

Ao inserir-se especificamente a ideia de prestação jurisdicional de 

qualidade, tocam justamente na questão fulcral do presente estudo: seriam as 

metas, como atualmente postas, realmente capazes de permitirem uma melhoria 

qualitativa do serviço público desempenhado pelo Judiciário, ou, ao contrário, 

acabariam estas por proporcionar um arrefecimento de tal espectro?  Refletiriam as 

metas, de fato, esta manifestada preocupação com a qualidade da prestação 

jurisdicional? A resposta a tais indagações exige que se perfaça uma minudente 

análise de tais instrumentos. 

Em 25 de agosto de 2008, foi realizado o 1º Encontro Nacional do Poder 

Judiciário, evento este que reuniu presidentes de tribunais de todo o País no intuito 

de discutir um possível planejamento estratégico para o Judiciário. No referido 
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evento, tais autoridades subscreveram a Carta do Judiciário, documento dirigido aos 

respectivos órgãos, aos demais poderes constituídos e à sociedade brasileira em 

geral em que foi firmado o compromisso ―com o planejamento e com a execução, de 

forma integrada, de um conjunto de ações voltado ao aperfeiçoamento da instituição 

e à efetividade da prestação jurisdicional‖75. De todas as diretrizes de trabalho 

adotadas no referido documento, a primeira elencada na lista consistiu na 

―celeridade‖, o que denota, mais uma vez, ser este um desejo sempre presente.  

Em 16 de fevereiro de 2009 ocorreu o 2º Encontro Nacional do Judiciário. 

Ao final do mesmo, foram traçadas em conjunto pelos tribunais 10 (dez) metas de 

nivelamento para o Judiciário para o ano de 200976. Nos dizeres contidos no site do 

próprio Conselho:  

 

O objetivo era assegurar o direito constitucional à "razoável duração do 

processo judicial", o fortalecimento da democracia, além de eliminar os 

estoques de processos responsáveis pelas altas taxas de 

congestionamento. Neste sentido, os tribunais e associações sob a 

coordenação do Conselho Nacional de Justiça, criaram a campanha "Meta 

2: bater recordes é garantir direitos", que foi amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação do país.
77

 

 

Como é de fácil constatação, a ideia era prestigiar o princípio da razoável 

duração do processo, constitucionalizado justamente pela já estudada Emenda 

Constitucional nº 45/2004. Desejava-se, assim, reduzir o congestionamento 

processual por meio de metas a serem atingidas pelos tribunais, dando-se grande  

destaque especialmente para a Meta 2. 

Do referido encontro resultou a Resolução do Conselho Nacional de 

Justiça nº 70, de 18 de março 2009, ato que dispunha sobre o Planejamento e a 

Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário. Na condição de ator de 

accountability horizontal e de órgão de controle da atuação administrativa e 
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financeira dos tribunais, o CNJ assumiu de vez a atribuição de coordenar o 

planejamento e a gestão estratégica do Judiciário. 

Em seu Capítulo V, denominado ―Dos Indicadores, Metas e Projetos 

Nacionais‖, houve a disposição expressa acerca das metas nacionais de 

nivelamento para o ano de 2009, que permaneceram assim disciplinadas: 

 

 

1. Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 

05 anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no 

Tribunal Pleno ou Órgão Especial; 2. Identificar e julgar todos os 

processos judiciais distribuídos (em 1º, 2º grau ou tribunais 

superiores) até 31/12/2005; 3. Informatizar todas as unidades judiciárias e 

interligá-las ao respectivo tribunal e à rede mundial de computadores 

(internet); 4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos 

e recursos; 5. Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e 

mecanismo de acompanhamento eletrônico das prisões provisórias; 6. 

Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas 

e de processos de trabalho, para imediata implantação de métodos de 

gerenciamento de rotinas; 7. Tornar acessíveis as informações processuais 

nos portais da rede mundial de computadores (internet), com andamento 

atualizado e conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o 

segredo de justiça; 8. Cadastrar todos os magistrados nos sistemas 

eletrônicos de acesso a informações sobre pessoas e bens e de 

comunicação de ordens judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud); 9. Implantar 

núcleo de controle interno; 10. Implantar o processo eletrônico em parcela 

de suas unidades judiciárias. (grifou-se)
78

 

 

Como se vê, das dez metas estipuladas, apenas uma, a Meta 2, que 

exigia que fossem identificados e julgados todos os processos distribuídos até 

31/12/2005, relacionava-se diretamente à priorização de julgamento de processos, 

estando as demais diretamente relacionadas à melhora do sistema judiciário, 

especialmente com a informatização dos processos. 

Nos anos seguintes, novas metas passaram a ser estabelecidas, sempre 

estando presentes novas metas diretamente relacionadas à produtividade. Em 2010, 

criou-se a Meta 1, que estabelecia a necessidade de julgamentos iguais à de 
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processos de conhecimento distribuídos naquele mesmo ano. Tal meta, assim como 

a Meta 2, tornou-se um padrão nos anos seguintes. Além disso, outras metas de 

produtividade mais específicas também foram fixadas, como, por exemplo, a Meta 3, 

que dispunha acerca da necessidade de se reduzir em pelo menos 10% o acervo de 

processos na fase de cumprimento ou de execução e, em 20%, o acervo de 

execuções fiscais. 

Volvendo-se às Metas 1 e 2, tem-se que estas, como dito, estiveram 

sempre presentes nos anos seguintes, sempre seguindo as mesmas fórmulas: 

enquanto que a primeira exige o julgamento de mais processos que os distribuídos 

no mesmo ano, a segunda exige sempre a identificação e julgamento, até o último 

dia do ano corrente, de um determinado percentual de processos distribuídos até o 

último dia de um determinado ano. 

Com o intuito de revisar o plano estratégico estabelecido pela Resolução 

nº 70/2009, foi lavrada a Resolução nº 198, de 1º de julho de 2014, que, revogando 

a primeira, instituiu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 

2015/2020, nomeada de ―Estratégia Judiciário 2020‖. 

Extremamente preocupada em garantir um caráter de observância 

obrigatória aos demais tribunais, a Resolução nº 198/2014 determina, em seu art. 4º, 

que os órgãos do Judiciário devem alinhar seus respectivos planos estratégicos ao 

plano nacional, devendo ainda, entre outros pontos, ―contemplar as Metas Nacionais 

(MN) e Iniciativas Estratégicas Nacionais (IEN) aprovadas nos Encontros Nacionais 

do Judiciário, sem prejuízo de outras aprovadas para o segmento de justiça ou 

específicas do próprio tribunal ou conselho‖, devendo, para tanto, alinhar as 

propostas orçamentárias aos seus respectivos planos estratégicos, fazendo-o até 31 

de março de 2015, conforme disciplinado no art. 16 da Resolução79. Além disso, em 

seu art. 7º, imputa os magistrados e serventuários como responsáveis diretos pela 

execução da estratégia80. 
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 Cf. art. 16 da Resolução CNJ nº 198/2014: ―Art. 16. Os órgãos do Poder Judiciário terão até 31 de 
março de 2015 para proceder ao alinhamento a que se refere o artigo 4º‖. In. BRASIL. Conselho 
Nacional de Justiça. Resolução nº 198 de 01/07/2014. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/images/resol_gp_198_2014_copiar.pdf> Acesso em 09 jan. 2019. 
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 Cf. art. 7º, caput, da Resolução CNJ nº 198/2014: ―Art. 7º A execução da estratégia é de 
responsabilidade de magistrados de primeiro e segundo graus, conselheiros, ministros e 
serventuários do Poder Judiciário‖. In. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 198 de 
01/07/2014. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/images/resol_gp_198_2014_copiar.pdf> Acesso 

em 09 jan. 2019. 
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Ainda no tocante à sua obrigatoriedade, disciplina no art. 3º, I, que o seu 

nível de abrangência nacional possuirá ―aplicação obrigatória a todos os segmentos 

de justiça‖, fazendo, para tanto, remissão ao Anexo nela contido81. Neste, atribuem-

se diversos tópicos que contemplam os macrodesafios do Judiciário para o período, 

estando, entre tais, o tópico ―Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional‖, 

cuja descrição é a seguinte: 

 

Tem por finalidade materializar, na prática judiciária, o comando 

constitucional da razoável duração do processo. Trata-se de garantir a 

prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e 

procedimental na tramitação dos processos judiciais, bem como elevar a 

produtividade dos servidores e magistrados. (grifou-se)
82

 

  

Vê-se que o Planejamento Estratégico tem um nítido primor pela 

celeridade e produtividade da prestação jurisdicional, não fazendo referências de 

peso no tocante à qualidade da prestação jurisdicional a ser entregue. 

Tal Resolução também se preocupou, em um verdadeiro exercício de 

accountability, em ―divulgar e premiar o desempenho de tribunais, unidades e 

servidores no cumprimento das Metas Nacionais‖83 quando da realização dos 

Encontros Nacionais do Judiciário. 

Atualmente, as Metas Nacionais mantém o citado primor pela celeridade 

na prestação jurisdicional. As Metas Nacionais para 2017, aqui selecionadas em 

razão de já possuírem relatórios estatísticos disponibilizados com seus percentuais 

de cumprimento, possuem as Metas gerais 184 e 285 – aquelas que são permanentes 
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 Cf. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 198 de 01/07/2014. Disponível em: < 
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 Cf. art. 12, II da Resolução CNJ nº 198/2014: ―Art. 12. Os Encontros Nacionais do Poder Judiciário 
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objetivos, sem prejuízo de outros: II - divulgar e premiar o desempenho de tribunais, unidades e 
servidores no cumprimento das Metas Nacionais (MN), na criação e na implantação de boas 
práticas;‖ In. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 198/2014 de 01/07/2014. 

Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/images/resol_gp_198_2014_copiar.pdf> Acesso em 09 jan. 
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 META 1 – Julgar mais processos que os distribuídos (Todos os segmentos)  
- Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Justiça 
Militar da União, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual, Justiça Federal e Tribunais de Justiça Militar 
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corrente;  
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e diretamente ligadas à produtividade – mantendo o padrão adotado nos anos 

anteriores.  

A Meta 1 disciplina que a quantidade de processos julgados deverá ser 

superior à de processos distribuídos. A ideia neste caso é simples: evitar a formação 

de novos congestionamentos processuais, de forma a garantir que o número de 

feitos em trâmite no sistema de justiça tenda sempre a decrescer. A Meta 2, a seu 

turno, estipula percentuais de julgamentos para processos distribuídos em 

determinados lapsos temporais. Tem, portanto, o nítido intuito de eliminar 

congestionamentos processuais.  

Em suma, quando olhadas em conjunto, as Metas 1 e 2 possuem o papel 

de evitar novos congestionamentos processuais, e, ao mesmo tempo, tentar eliminar 

os mais antigos, de modo a atingir-se, idealmente falando, patamares de excelência 

na finalização de processos. 

No tocante aos percentuais de cumprimento de tais metas, tem-se que, 

no referente à Meta 186, houve relativa facilidade por parte dos tribunais superiores 

em cumpri-las, tendo o STJ87, TST88 e TSE89 e STM90 atingido percentuais 

satisfatórios.  

                                                                                                                                                                                              
- Justiça do Trabalho: Julgar o equivalente a 90% da quantidade de processos de conhecimento 
distribuídos no ano corrente, com redução proporcional, em cada tribunal, à redução do número de 
juízes e de servidores cujos cargos não foram repostos.  
85

 META 2 – Julgar processos mais antigos (Todos os segmentos)  
- Identificar e julgar até 31/12/2017, pelo menos:  
- No Superior Tribunal de Justiça: 99% dos processos distribuídos até 31/12/2012 e 90% dos 
processos distribuídos em 2013.  
- No Tribunal Superior do Trabalho:100% dos processos distribuídos até 31/12/2013 e 90% dos 
processos distribuídos até 31/12/2014.  
- Na Justiça Militar da União: 90% dos processos distribuídos até 31/12/2015 nas Auditorias Militares, 
e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2015 no STM.  
- Na Justiça Eleitoral: pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2015.  
- Na Justiça Estadual: 80% dos processos distribuídos até 31/12/2013 no 1º grau, 80% dos processos 
distribuídos até 31/12/2014 no 2º grau, e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2014 nos 
Juizados Especiais e Turmas Recursais.  
- Na Justiça Federal: 100% dos processos distribuídos até 31/12/2012, 85% dos processos 
distribuídos em 2013 no 1º e 2º graus, e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2014 nos 
Juizados Especiais Federais e nas Turmas Recursais.  
- Na Justiça do Trabalho: 90% dos processos distribuídos até 31/12/2015 no 1º e no 2º graus. 
- Nos Tribunais de Justiça Militar Estaduais: 95% dos processos distribuídos até 31/12/2015 nas 
Auditorias Militares, e 95% dos processos distribuídos até 31/12/2016 no 2º grau; 
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 Cf. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Relatório de Cumprimento da Meta 1 do CNJ (2017). 

Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/02/27934d9858db0e2c646a04eb64b57f53.pdf> . 
Acesso em 10 jan. 2019. 
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 324.073 processos distribuídos e 389.743 processos julgados, atingindo um percentual de 
cumprimento de 120,26%. 
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 176.900 processos distribuídos e 201.224 processos julgados, atingindo um percentual de 
cumprimento de 113,75%. 
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Na Justiça Estadual como um todo, verificou-se um total de 12.771.503 

processos distribuídos e 13.490.782 processos julgados, o que resultou em um 

cumprimento de 105.63% da Meta 1. No âmbito Federal, foram 2.684.779 processos 

distribuídos e 2.698.479 processos julgados, resultando em um cumprimento de 

100,51% da Meta. 

Constata-se que, no tocante à Meta 1, os percentuais de cumprimento 

são satisfatórios, o que denota que, em certa medida, o volume processual está em 

decréscimo, ainda que mínimo. 

Já no tocante à Meta 2, o grande destaque das metas do CNJ, existe uma 

mudança de figura91. Isso porque, no tocante a tal meta, poucos são os tribunais que 

conseguem atingir os percentuais de pleno cumprimento, especialmente quando 

considerada a Justiça Estadual. No âmbito dos Tribunais Superiores, verifica-se 

nenhuma das cortes conseguiu atingir o que fora estipulado. 

Na Justiça Estadual, como dito, a situação foi significativamente pior, 

especialmente no primeiro grau e nos juizados especiais. No âmbito do primeiro 

grau, no período de referência que determinava a necessidade de julgamento de 

80% dos processos distribuídos e não julgados até 31/12/2013, verificou-se que 

foram julgados apenas 65,93% de tais processos, resultando em um percentual de 

cumprimento de 82,41%. Nos juizados especiais e turmas recursais, no período de 

referência que delimitava a necessidade de julgamento de 100% dos processos 

distribuídos até 31/12/2014, verificou-se que o percentual de cumprimento da meta 

chegou em 82,03%. Apenas o segundo grau conseguiu atingir a referida meta 

nacional, atingindo um percentual de 114,09% de cumprimento da meta.  

Destaque-se que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Ceará, cujas metas 

internas serão analisadas mais à frente, o cumprimento da Meta 2 permaneceu em 

patamares inferiores à média nacional, tendo o primeiro grau, os juizados especiais 

e o segundo grau atingido, respectivamente, 63,58%, 66,38% e 98,08% de 

percentuais de cumprimento da meta. 
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 2.864 processos distribuídos e 3.264 processos julgados, atingindo um percentual de cumprimento 
de 113,93%. 
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 1.936 processos distribuídos e 2.258 processos julgados, atingindo um percentual de cumprimento 
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 Cf. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Relatório de Cumprimento da Meta 2 do CNJ (2017). 
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 No âmbito da Justiça Federal, as metas igualmente não foram 

integralmente cumpridas, atingindo-se um percentual de cumprimento de 84,57% no 

período de referência inerente aos processos distribuídos e não julgados até 

31/12/2012, um percentual de 98,93% no período de referência relativo aos 

processos distribuídos e não julgados até 31/12/2013 e de 97,08% nos processos 

distribuídos e não julgados até 31/12/2014 (este último percentual aplicável aos 

juizados e turmas recursais). 

Como se vê, a Meta 2 vem se mostrando de difícil cumprimento por parte 

das dos segmentos de justiça, com especial déficit no âmbito da Justiça Estadual. 

Tal indica que existe uma dificuldade em se lidar com os processos mais antigos por 

parte de todos os ramos da Justiça. 

No tocante às demais Metas Nacionais para 2017, tem-se quase que a 

totalidade se relacionam de alguma forma com a ideia de aumento de produtividade. 

São elas: a) META 3 – Aumentar os casos solucionados por conciliação (Justiça 

Federal e Justiça do Trabalho), b) META 4 – Priorizar o julgamento dos processos 

relativos à corrupção e à improbidade administrativa (STJ, Justiça Estadual, Justiça 

Federal e Justiça Militar da União e dos Estados), c) META 5 – Impulsionar 

processos à execução (Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho), d) 

META 6 – Priorizar o julgamento das ações coletivas (STJ, TST, Justiça Estadual, 

Justiça Federal e Justiça do Trabalho) e e) META 7 – Priorizar o julgamento dos 

processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos (STJ, TST, Justiça do 

Trabalho). A única meta distinta e relacionada diretamente, de alguma forma, com o 

teor qualitativo da prestação jurisdicional, é a Meta 8, que determina o fortalecimento 

da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, meta 

dirigira à Justiça Estadual e que deveria ser cumprida até o final daquele ano92. 

As Metas Nacionais para 201893, cujas estatísticas de cumprimento não 

foram disponibilizadas até o fechamento do presente estudo, mantiveram 

exatamente o mesmo esqueleto daquelas fixadas no ano anterior, apenas alterando 

os percentuais de cumprimento, os termos ad quem de cumprimento e alguns outros 

detalhes menores. No tocante às metas que visassem uma melhoria qualitativa do 
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 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Metas Nacionais para 2017.  Disponível em: 
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exercício da jurisdição, mais uma vez permaneceu apenas a Meta 8, com o mesmo 

objetivo do ano anterior. 

As Metas Nacionais para 201994, no mesmo sentido, mantiveram aquelas 

apresentadas em 2017 e 2018, inovando em alguns detalhes, como, por exemplo, 

adicionar à Meta 4 a priorização de julgamento de ilícitos eleitorais e substituir a 

Meta 8, antes de teor até certo ponto que primava pelo qualitativo, por outra meta 

ainda dentro do mesmo espectro, mas de cunho que prima eminentemente pelo 

quantitativo, passando a determinar a necessidade de ―priorizar o julgamento dos 

processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as 

mulheres‖, estipulando percentuais de processos a serem julgados até determinada 

data, no mesmo molde das demais metas. 

Do exposto no presente tópico, observa-se que as Metas Nacionais do 

Conselho Nacional de Justiça, que, em um primeiro momento, até possuíam 

questões ligadas à qualidade da prestação jurisdicional, voltaram-se aos poucos à 

priorização pelo elemento quantitativo, visando, sobretudo, os elementos 

produtividade e eficiência (esta última entendida como celeridade). A preocupação 

com questões como a fundamentação das decisões judiciais, por exemplo, mostra-

se praticamente inexistente nas Metas Nacionais. E pior: tal ausência de cuidado 

com estas questões, que vêm passando ao largo das metas nos últimos anos, 

acabam por possuírem um potencial de incentivo à prolação de decisões com o 

intuito precípuo de garantir o atingimento dos percentuais elencados nas metas de 

produtividade. 

 

3.1.2 A Resolução nº 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça e os critérios de 

aferição de merecimento para promoção de magistrados. 

 

A Constituição Federal disciplina, em seu art. 93, que a promoção de 

entrância para entrância na magistratura se dará, alternativamente, por antiguidade 

e por merecimento. A já citada Emenda Constitucional nº 45/2004 mais uma vez 

influenciou diretamente neste aspecto, ao alterar sensivelmente aspectos relevantes 

do citado dispositivo constitucional. 
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Em sua redação original, o art. 93, II, c, da Constituição Federal previa 

que a aferição do merecimento se daria pelos critérios da presteza e da segurança 

no exercício da jurisdição, assim como pela frequência e aproveitamento em cursos 

reconhecidos de aperfeiçoamento95. Após a Emenda Constitucional da reforma do 

Judiciário, tal redação passou a dispor que a aferição do merecimento se daria 

conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no 

exercício da jurisdição, mantendo a previsão acerca dos cursos de aperfeiçoamento, 

fazendo apenas a ressalva de que estes teriam de ser oficiais ou reconhecidos96. 

Como se vê, a alteração consistiu na retirada da aferição do critério de 

merecimento por meio da ―segurança‖, substituída pelo termo ―desempenho‖ e no 

acréscimo do critério ―produtividade‖. Segundo Nagibe de Melo Jorge Neto, a citada 

modificação se deu basicamente para assegurar a imparcialidade na elaboração da 

lista tríplice por meio da adoção de critérios considerados objetivos97. No mesmo 

sentido, Ferraz98 entende que houve um avanço na avaliação dos critérios de 

merecimento, na medida em que considera que o critério ―segurança‖ não seria 

objetivo. Madeira e Madeira vão mais longe ao afirmar que a substituição do termo 

―segurança‖ e o acréscimo da ―produtividade‖ pressupõe um rompimento com a 

fama de que o servidor público trabalha pouco e de forma lenta99.  

Por ―segurança‖, segundo algumas disposições de Tribunais que tratam 

da matéria100-101, quer-se dizer a qualidade jurídica da decisão, a correção 
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 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: II - promoção de entrância para entrância, 
alternadamente, por antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: c) aferição do 
merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exercício da jurisdição e pela freqüência e 
aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento; 
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Magistratura, observados os seguintes princípios: II - promoção de entrância para entrância, 
alternadamente, por antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: c) aferição do 
merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no 
exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de 
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vernacular, a coerência da exposição e conclusão da decisão, a tecnicidade e a 

juridicidade na formulação da peça, a clareza, a objetividade, a pertinência da 

doutrina aplicada e da jurisprudência, assim como o respeito às decisões vinculantes 

do Supremo Tribunal Federal. É de fácil percepção, portanto, que se exigia o exame 

do fator qualitativo das decisões judiciais quando da aferição do merecimento. 

Para além da manifesta retirada do corpo constitucional da segurança 

como critério a ser aferido para efeitos de promoção por merecimento, uma outra 

comprovação de que há uma priorização por uma solução quantitativa de conflitos 

está editada na Resolução nº 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça102, que 

dispõe sobre os critérios objetivos para aferição do merecimento para promoção de 

magistrados. Disciplina a citada Resolução que são avaliados 5 (cinco) critérios para 

a atribuição de pontuação aos magistrados que pretendam progredir na carreira, de 

modo a conferir-lhes uma pontuação que varia de 0 a 100 pontos. 

Assim, segundo o art. 4º da Resolução, devem os membros votantes do 

Tribunal declarar os fundamentos de sua convicção com base na menção 

individualizada aos critérios de desempenho (aspecto qualitativo da prestação 

jurisdicional, que veio a substituir a segurança), produtividade (aspecto quantitativo 

da prestação jurisdicional), presteza no exercício das funções, aperfeiçoamento 

técnico e adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional. O 

estudo de tais critérios e a pontuação atribuída a cada um revelará um dado 

interessante. 

                                                                                                                                                                                              
seguintes particularidades: VIII – para efeitos de controle estatístico e apuração de resultados, 
consideram-se os seguintes conceitos: a) segurança: A segurança das decisões do Magistrado 
equivale à qualidade jurídica da decisão, à correção vernacular, à coerência da exposição e 
conclusão, a tecnicidade e a juridicidade da formulação da peça, acrescendo-se, se for o caso, a 
crítica positiva ou negativa do Tribunal de Justiça em julgamento de eventual recurso;‖ In. MATO 
GROSSO. Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Resolução nº 04/2006.  Disponível em: < 
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/%C3%93rg%C3%A3o%20Especial/Publicacoes/Resolu
%C3%A7%C3%A3o_04-2006_Crit%C3%A9rios_objetivos___PROMO%C3%87%C3%83O_-
_REMO%C3%87%C3%83O__JUIZES.doc> Acesso em 14 jan. 2019. 
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 Vide art. 7º da Resolução nº 001/2012 do Tribunal de Justiça de Alagoas: ―Art. 7º A segurança das 
decisões do magistrado será avaliada pela qualidade jurídica expressada, levando-se em conta, 
quando da avaliação, a correção vernacular, a coerência e a segurança na exposição e conclusões, 
bem como a redação, a clareza, a objetividade, a pertinência da doutrina aplicada e da jurisprudência, 
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Segundo o art. 5º da Resolução, a avaliação da qualidade das decisões 

proferidas (e, consequentemente, do critério desempenho), leva em consideração a 

redação, a clareza, a objetividade, a pertinência de doutrina e jurisprudência, quando 

citadas e o respeito às súmulas do STF e dos Tribunais Superiores.  

Na avaliação da produtividade, por outro lado, dispõe o art. 6º que serão 

levados em consideração em sua avaliação a estrutura de trabalho do magistrado 

(que considera questões como acervo do órgão, cumulação de atividades e 

estrutura de funcionamento da Vara) e o volume de produção (mensurado pelo 

número de audiências,  de conciliações, de decisões e pelo tempo médio do 

processo na Vara). 

A presteza, a seu turno, conforme dispõe o art. 7º, é avaliada pela 

dedicação (definida a partir de ações como assiduidade ao expediente, pontualidade 

nas audiências, gerência administrativa, participação em mutirões, residência na 

comarca, alinhamento com as metas do Conselho Nacional de Justiça etc) e 

celeridade na prestação jurisdicional (considerando-se a observância aos prazos 

processuais, o tempo médio para a prática de atos, o tempo médio de duração do 

processo na unidade e o número de sentenças).  

O aperfeiçoamento técnico, segundo o art. 8º, considera questões como a 

frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos pelas Escolas 

Nacionais, os diplomas, títulos ou certificados de cursos jurídicos e a ministração de 

aulas em palestras e cursos específicos. 

Por fim, em relação à avaliação da adequação da conduta ao Código de 

Ética da Magistratura (CEMN), considera o art. 9º que serão considerados critérios 

como a independência, imparcialidade, transparência, integridade pessoal e 

profissional e outras características, além considerar como aspecto negativo a 

eventual processo administrativo disciplinar. 

Da análise dos citados critérios, percebe-se que tanto a produtividade 

como a presteza acabam avaliando o volume de produção do magistrado, primando, 

assim, por aspectos quantitativos da prestação jurisdicional. Em contrapartida, o 

fator desempenho, substituto do antigo critério ―segurança‖, é aquele que liga-se 

diretamente ao fator qualitativo da prestação jurisdicional. O aperfeiçoamento 

técnico e a adequação da conduta ao CEMN, por encaixarem-se em uma avaliação 

do perfil subjetivo do magistrado, não dirigirem-se diretamente à prestação 
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jurisdicional, não consistindo, portanto, em avaliações de cunho quantitativo ou 

qualitativo desta. 

Na atribuição de pontos, que, como dito, variam de zero a cem, o art. 11 

da Resolução disciplina que o desempenho vale 20 pontos, a produtividade vale 30 

pontos, a presteza vale 25 pontos, o aperfeiçoamento técnico vale 10 pontos e a 

adequação da conduta ao CEMN vale 15 pontos. 

Verifica-se, destarte, que os dois critérios que levam em conta o fator 

quantitativo da prestação jurisdicional, quando isoladamente considerados, já 

ultrapassam um número maior de pontos que o critério desempenho (fator 

qualitativo). Quando somadas, constituem quase o triplo de pontos do único critério 

que efetivamente avalia a qualidade da prestação jurisdicional entregue pelo 

magistrado a ser promovido. 

Com tal quadro, resta minudentemente comprovado que, quando da 

avaliação da promoção por merecimento dos magistrados, há um nítido primor, por 

parte do órgão máximo de controle administrativo do Judiciário, pelo fator 

quantitativo da prestação jurisdicional, o que acaba por mandar a seguinte 

mensagem, de fácil captação: a promoção por merecimento depende 

prioritariamente da produtividade do magistrado, sendo isto o que se espera 

primordialmente de um juiz. 

No tópico a seguir, passar-se-á a um estudo da realidade do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, do seu Planejamento Estratégico, e, em especial, de 

como restaram disciplinadas as metas no âmbito daquela Corte, de forma a 

evidenciar se estas seguem, ou não, as mesmas prioridades adotadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça.  

 

3.2 O Planejamento Estratégico, a sistemática de metas e a atuação da 

Corregedoria no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

 

No âmbito do Estado do Ceará, tem-se que o Tribunal de Justiça vem 

buscando elaborar planejamentos estratégicos, tendo iniciado tais trabalhos antes 

mesmo da edição da Resolução do CNJ que trata do tema, fazendo-o ainda nos idos 



55 
 

de 2007 com o Plano Estratégico 2007-2009103, o que, ainda assim, pode ser 

considerado algo relativamente novo. Outro ponto relevante está na já citada 

Gratificação por Alcance de Metas Estratégicas, devida aos servidores que 

alcancem metas específicas. Para além dos pontos destacados, também é de suma 

importância a verificação de como vem atuando a Corregedoria local, de modo a se 

examinar o que esta está a exigir das unidades judiciárias. A análise destes fatores 

mostra-se de fundamental importância para que se possa aferir se, de fato, existe 

uma priorização pelo fator produtividade em detrimento de outros elementos, de 

cunho qualitativo, na administração judiciária. 

 

3.2.1 O Plano Estratégico 2015-2020 do Tribunal de Justiça 

 

O Plano Estratégico 2015-2020104, aprovado pela Resolução do Órgão 

Especial nº 05/2015 e revisado pela Resolução do Órgão Especial nº 16/2018, 

possui como diretriz a já estudada Resolução nº 198/2014, do Conselho Nacional de 

Justiça. 

Tal Plano Estratégico definiu projetos com o intuito de organizar e 

concretizar as ações tidas como necessárias para o alcance dos objetivos daquela 

Corte. Foram fixados oito programas que pautam as linhas de atuação do plano em 

seu período de vigência, sendo eles: a) Ampliação da comunicação com a 

sociedade; b) Aprimoramento da gestão de pessoas; c) Aperfeiçoamento da gestão 

financeira; d) Desenvolvimento da governança corporativa; e) Melhoria da estrutura 

física e de TIC; f) Excelência no desempenho da prestação jurisdicional; g) 

Otimização organizacional e h) Aprimoramento da gestão consensual de conflitos. 

Chama atenção, para efeitos deste estudo, o ponto inerente à ―excelência no 

desempenho da prestação jurisdicional‖.  

Antes de analisá-lo, porém, há de se dar destaque à Visão e aos Valores 

adotados no Plano. A ―Visão‖, disciplinada no próprio documento como ―a descrição 

do cenário ou sonho institucional‖, ―apontando para onde o Judiciário quer chegar‖, 
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adotou a seguinte bandeira: ―Ser referência em gestão judiciária, reconhecida como 

instituição confiável e célere na promoção da Justiça‖. 

Como se vê, novamente mostra-se em destaque o primor pela celeridade. 

Em contrapartida, no entanto, está também em evidência a busca pela confiabilidade 

do Judiciário, conceito que, embora seja aberto até certo ponto, permite que se 

conclua que estar-se a buscar também um certo grau de segurança jurídica na 

atuação jurisdicional, assim como a qualidade das decisões judiciais.  

Tal resta claro quando observados os Valores adotados no Plano, os 

quais, segundo o mesmo, ―retratam em que o Poder Judiciário do Estado do Ceará 

acredita e o que pratica‖, representando ―virtudes desejáveis ou características que 

norteiam suas ações, estabelecem limites e orientam as atitudes e comportamentos 

de seus membros‖. Os valores adotados seguem topologicamente assim 

organizados, o que pode denotar uma certa hierarquia entre as prioridades eleitas: 

a) Celeridade; b) Efetividade; c) Acessibilidade; d) Transparência; e) 

Responsabilidade Social e Ambiental; f) Probidade e g) Meritocracia. 

Verifica-se que a celeridade e a efetividade estão lado a lado entre os 

valores adotados pelo Tribunal de Justiça, restando saber se, na prática, o Plano 

Estratégico adota medidas que reflitam ambos os valores na atuação jurisdicional, e, 

também, o que se quer dizer por ―efetividade‖, conceito demasiadamente fluídico. 

Examinados a Visão e os Valores contidos no Plano Estratégico, e 

volvendo-se ao programa denominado ―excelência no desempenho da prestação 

jurisdicional‖, verifica-se que este se desdobra em treze ―benefícios 

organizacionais‖105, que não estão definidos ou mencionados em nenhum outro 

ponto do Programa, restando contidos apenas em um anexo ao seu final. Pode-se 

inferir, no entanto, que se tratam de objetivos a serem alcançados pela Corte 

naquele período. 

Observa-se que, entre tais benefícios, existem alguns que disciplinam 

objetivos bem especificados, como, por exemplo, a criação de cargos de 
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 Os benefícios organizacionais são os seguintes: a) Criação de cargo de assessor de magistrado 
de 1º grau; b) Melhoria e ampliação do atendimento ao jurisdicionado; c) Contribuição para o 
cumprimento de metas nacionais; d) Aprimoramento da Justiça criminal e) Adequação e ampliação 
dos Juizados Especiais f) Aprimoramento da gestão das demandas repetitivas e dos grandes 
litigantes g) Aumento da efetividade na prestação jurisdicional; h) Reestruturação e aprimoramento 
das execuções fiscais e cíveis; i) Efetividade na realização das audiências; j) Otimização e 
uniformização dos serviços por especialidade Redução das taxas de congestionamento; l) 
Reconhecimento das unidades judiciárias com desempenho satisfatório; m) Ampliação das parcerias 
com instituições externas. 
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assessoramento para o primeiro grau, e outros que não se mostraram bem 

delimitados, como o genérico aprimoramento da justiça criminal. Verifica-se, no 

entanto, que há uma expressa previsão para a necessidade de cumprimento das 

metas nacionais do CNJ, inclusive citando o teor expresso de algumas das metas de 

produtividade, como, por exemplo, o aprimoramento da gestão das demandas 

repetitivas e dos grandes litigantes, a melhoria das execuções fiscais e cíveis e a 

redução de taxas de congestionamento. Além disso, denota-se que o Tribunal 

planejou realizar o reconhecimento das unidades judiciárias com bom desempenho, 

o que denota um exercício de accountability, conforme já visto. 

Chama atenção novamente, no entanto, a previsão para o ―aumento da 

efetividade na prestação jurisdicional‖, efetividade esta que, embora não esteja 

conceituada, restou disciplinada, junto à celeridade e à produtividade, no chamado 

Objetivo Estratégico nº 5, cuja análise se faz necessária, ao passo que permitirá a 

compreensão do sentido de ―efetividade‖ adotado por aquela Corte. 

Com a descrição ―promover a celeridade, produtividade e efetividade na 

prestação jurisdicional‖, o Objetivo Estratégico nº 05 é descrito como aquele que tem 

a finalidade de materializar, na práxis jurídica, o princípio da duração razoável do 

processo. Descreve, nesse sentido, que tem o intuito de garantir que a prestação 

jurisdicional seja efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na 

tramitação dos processos judiciais, elevando os índices de produtividade, seja dos 

servidores, seja dos magistrados.  

Da análise dos indicadores relacionados ao presente Objetivo 

Estratégico106, verifica-se que são ligados, em sua maioria, à busca da efetividade 

da prestação jurisdicional por meio de um proporcional acréscimo da produção, 

inclusive citando expressamente as Metas Nacionais 1, 2 e 4 do CNJ. Além disso, 

metas como a redução do percentual de processos extintos pela prescrição e o 

aumento em 65% do número de audiências realizadas comprovam que a ideia de 
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 Os sete indicadores do referido Objetivo Estratégico são os seguintes: a) Índice de extinção de 
punibilidade pela prescrição, que tem como meta reduzir para 5% o percentual de processos extintos 
pela prescrição até 2020, b) Índice de audiências realizadas, que tem como meta aumentar para 65% 
o percentual de audiências realizadas até 2020, c) julgar quantidade maior de processos de 
conhecimento do que os distribuídos no ano (Meta 1 do CNJ), d) identificar e julgar, até 31/12, 
processos distribuídos até o ano base, conforme percentual definido pelo CNJ (Meta 2 do CNJ), e) 
Identificar e julgar, até 31/12, as ações de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a 
crimes contra a Administração Pública, distribuídas até o ano base, conforme percentual definido pelo 
CNJ (Meta 4 do CNJ),  f) Reduzir a taxa de congestionamento para 39,5% até 2020, g) contemplar 
100% das unidades judiciárias com secretaria única, h) obter 100% de casos novos eletrônicos até 
2020.  
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efetividade da jurisdição adotada pelo Tribunal está mais ligada à entrega da 

jurisdição propriamente dita do que a forma como esta é entregue. O importante, 

neste caso, é entender que por efetividade se entende resolutividade dos casos, não 

havendo, portanto, nenhuma relação direta com a qualidade das decisões judiciais 

prolatadas.  

Da análise do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça é possível 

observar que, embora estejam presentes em alguns de seus pontos noções como 

―efetividade‖ e ―excelência‖ da prestação jurisdicional, estas não são 

necessariamente voltadas ao ato de julgar ou à fundamentação das decisões 

judiciais, mas, sim, majoritariamente ligados à celeridade no trato dos processos e 

ao acréscimo da produtividade em alguns segmentos processuais. Acaba-se, deste 

modo, por repetir-se o déficit qualitativo visto em âmbito nacional. 

 

3.2.2 A Gratificação por Alcance de Metas Estratégicas 

 

Criada pela Lei Estadual nº 14.786/2010107 e destinada aos servidores 

efetivos, a chamada Gratificação por Alcance de Metas Estratégicas é devida 

àqueles que alcancem os critérios instituídos por Ato da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Ceará, critérios estes diretamente ligados com as metas estabelecidas no 

Plano Estratégico, conforme disciplina o parágrafo único do art. 13108 da citada Lei. 

Sem adentrar às peculiaridades de como é realizado o cálculo e o 

pagamento  do citado benefício, pretende-se perfazer uma análise de seus 

indicadores, também no intuito, assim como outrora, de verificar quais são as 

prioridades eleitas pelo Tribunal de Justiça no tocante às suas metas estratégicas. 

Como dito, a legislação atribui ao Presidente do Tribunal fixar os 

indicadores para aferição da gratificação. A Portaria nº 1746/2011, disponibilizada na 

edição 364 do Diário da Justiça, cuja publicação se deu em 29 de novembro de 

2011, definiu que as unidades judiciárias e administrativas teriam seus 

desempenhos medidos semestralmente, estipulando a fixação dos indicadores e das 
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único. A Avaliação de Resultados do Poder Judiciário e das suas Unidades Judiciárias ou 
Administrativas tomará como referência as metas anuais estabelecidas no Plano Estratégico. 
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metas em anexos que poderiam ser revistos e modificados pela Administração do 

Tribunal de Justiça dentro do exercício para os quais foram fixados, sempre que 

fosse necessário e pertinente. No referido ato também restaram disciplinados a 

forma de cálculo, o envio de informações, e como se dá a sua análise, questões de 

menor importância para efeitos do presente estudo. 

A Portaria nº 550/2018, disponibilizada na edição 1885 do Diário da 

Justiça, cuja publicação se deu em 17 de abril de 2018, revisou e modificou os 

indicadores e metas setoriais das unidades judiciárias do Judiciário cearense, sendo 

aquela a regular os parâmetros para a concessão da Gratificação no 1º semestre de 

2018. 

Em seu longo Anexo I, disciplina os Indicadores das Unidades Judiciárias, 

especificando a qual Unidade o indicador pertence, o próprio Indicador, a fórmula de 

cálculo que será adotada, a meta estipulada e o peso atribuído quando da feitura do 

cálculo. Para efeitos de responder a indagação do presente tópico – se os critérios 

utilizados para a estipulação das metas são de cunho eminentemente qualitativo ou 

quantitativo -, mostra-se imprescindível uma análise dos Indicadores utilizados, ou 

seja, de quais itens são avaliados pelo Tribunal de Justiça para efeitos de concessão 

do benefício. 

As unidades são separadas de acordo com suas especificidades, o que 

leva à inserção de alguns indicadores e retiradas de outros a depender do caso. Nas 

Secretarias de Varas e nos Juizados Especiais, vultuosa maioria das unidades 

judiciárias, os indicadores estipulados são os seguintes: a) média mensal de 

julgamentos, b) média mensal de baixas, c) média mensal de expedientes e d) 

índice de cumprimento de mandados (quando houver Oficial de Justiça lotado).  

Do que se pode observar, os indicadores levam em consideração apenas 

a produtividade dos órgãos judiciários para aferimento dos percentuais devidos a 

título de gratificação, o que permite inferir, sem maiores dificuldades, que há um 

primor pelo fator quantitativo. Além disso, tratando-se de um percentual 

remuneratório que corresponde a um acréscimo de até 1/3 (um terço) nos 

vencimentos do servidor, tem-se por óbvia consequência que este fará de tudo para 

cumpri-lo integralmente. 

Nos Gabinetes de Desembargadores, órgãos pertencentes à cúpula da 

Corte, a seu turno, três são os indicadores a serem aferidos: a) média mensal de 
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julgamentos, b) índice de julgamentos em processos enquadrados nas Metas 2, 4 e 

6 de 2018 do CNJ e c) índice de agilidade na disponibilização de acórdãos. 

Há de ser salientado que os indicadores estipulados em 2018 foram fruto 

de intenso debate por parte das associações sindicais dos servidores do Judiciário, 

sendo especialmente criticados os indicadores que condicionam o alcance da meta 

ao julgamento de processos, porquanto tal seria de atribuição exclusiva de 

magistrados. Além disso, discutiu-se que os valores exigidos a título de produção 

seriam de alcance inviável.109  

Como se vê, embora os indicadores sejam parcialmente diversos entre 

primeiro e segundo graus, ainda assim são priorizados fatores exclusivamente 

quantitativos, sendo diretamente ligados à produtividade dos magistrados na 

prestação jurisdicional. Existem, no mesmo sentido, outros indicadores110 

estipulados para as outras unidades, sempre prevalecendo a mesma ideia de primor 

pela produtividade. 

 

3.2.3 As inspeções da Corregedoria-Geral da Justiça 

 

Há, por fim, outro ponto que permite analisar com precisão o que se está 

a cobrar dos magistrados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A 

Lei Estadual nº 16.397/2017111, que dispõe sobre a Organização Judiciária do 

Estado do Ceará, institui, no art. 39 e naqueles que se seguem, a Corregedoria-

Geral da Justiça, disciplinando, também, as suas funções e formas de atuação. 

Na citada norma resta contida a previsão no art. 39, parágrafo único, de 

que as atribuições do Corregedor-Geral da Justiça e dos demais órgãos que 
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 SINDJUSTIÇA CEARÁ. TJCE publica metas abusivas e impossíveis para GAM Unidades. 
Sindjustiça-CE. Fortaleza, 23 fev. 2018. Disponível em: <http://sindjusticaceara.org.br/noticias/tjce-

publica-metas-abusivas-e-impossiveis-para-gam-unidades/>. Acesso em: 16 jan. 2019. 
110

 Alguns exemplos: a) média mensal de despachos e decisões interlocutórias, b) média mensal de 
sentenças, despachos e decisões interlocutórias, c) índice de estímulo ao descongestionamento, d) 
índice de agilidade nas decisões de recebimento de guias de recolhimento (varas de Execução 
Penal), f) índice de agilidade nos despachos/decisões sobre petições ou pareceres (varas de 
Execução Penal), g) índice de agilidade nas decisões, h) média mensal de expedientes etc. 
111

 CEARÁ. Assembleia Legislativa do Ceará. Lei nº 16.397, de 14 de novembro de 2017 (DO 
16.11.17). Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei-16.397.2017.pdf> 

Acesso em: 08 fev. 2019. 
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compõem a Corregedoria serão fixadas por meio de Regimento Interno aprovado 

pelo Pleno do Tribunal112. 

No Regimento Interno113, por sua vez, há a previsão, contida no art. 71 e 

nos subsequentes, que disciplina como devem se dar as inspeções realizadas pela 

Corregedoria nas unidades judiciárias do Ceará. Neste tocante, vale a transcrição do 

teor do art. 71:  

 

Art. 71. O Corregedor-Geral poderá, diretamente ou mediante delegação 

aos juízes corregedores auxiliares, inspecionar Juízos e serviços 

extrajudiciais sob sua jurisdição, com o fito de examinar e aquilatar a 

quantidade e qualidade da produção jurisdicional e da regularidade das 

atividades judiciais e extrajudiciais. (grifou-se) 

  

Verifica-se, sem maiores dificuldades, que as inspeções tem o intuito 

precípuo de examinar e apreciar a quantidade e a qualidade da produção 

jurisdicional. Tem-se, portanto, que compete, também à Corregedoria, perfazer não 

só uma análise, mas uma cobrança do teor qualitativo da prestação jurisdicional, 

tratando-se de uma nítida relação accountability judicial horizontal existente entre 

magistrados e o Corregedor114. 

Cabe, neste momento, verificar se realmente a Corregedoria-Geral da 

Justiça está a examinar e aquilatar ambos os fatores, ou se dá a preferência ao 

exame de uma questão em detrimento da outra. Para tanto, optou-se por analisar os 

relatórios de todas as inspeções realizadas ao longo de 2018 que estão 

disponibilizados no site da Corregedoria até a data de conclusão da pesquisa115. 
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 Art. 39. A CorregedoriaGeral da Justiça, órgão de fiscalização, disciplina e orientação dos juízes 
de primeiro grau, dos juízes de paz, dos servidores e dos serviços notariais e de registro, será dirigida 
por um desembargador, denominado CorregedorGeral. Parágrafo único. A Corregedoria elaborará 
seu regimento interno, que será submetido à aprovação do Tribunal Pleno, do qual constarão as 
atribuições do CorregedorGeral, dos juízes corregedores auxiliares e de seus demais órgãos. 
113

 CEARÁ. Tribunal de Justiça do Ceará. Regimento Interno Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Ceará. Disponível em: <http://corregedoria.tjce.jus.br/wp-

content/uploads/2012/05/Regimento.pdf > Acesso em: 12 fev. 2019. 
114

 ROBL FILHO, Ilton Norberto. Accountability e independência judiciais: o desenho institucional 

do Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça no Estado Democrático de Direito brasileiro. 2012. f. 
259. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito do Paraná – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p. 187. 
115

 CEARÁ. Tribunal de Justiça do Ceará. Fiscalização (Correições/Inspeções/Visitas). Disponível 

em: < http://corregedoria.tjce.jus.br/c/fiscalizacao/> Acesso em: 08 fev. 2019. 
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Até o fechamento do trabalho, o site da Corregedoria continha dezesseis 

relatórios de inspeções realizadas em 2018 em unidades judiciárias espalhadas pelo 

interior do Ceará.  

Em análise de todos estes relatórios, verificou-se que os mesmos seguem 

um modelo padrão, com divisão de pontos em tópicos. Para que se possa saber se, 

de fato, há uma priorização de algum fator em detrimento de outro, mostra-se 

imprescindível uma rápida análise do que é examinado pela Corregedoria em cada 

tópico de seus relatórios de inspeção. 

Os relatórios de inspeção iniciam-se sempre com o tópico ―especificações 

gerais da Vara inspecionada‖. Neste ponto, fala-se onde está localizada a unidade 

judiciária, o número total de habitantes do município em que está localizada a 

Comarca e também o estado em que se encontra a estrutura física da unidade. 

Posteriormente, é apresentado o tópico ―metodologia‖, em que é narrada 

uma explicação do Desembargador Corregedor sobre qual é a finalidade do ato de 

inspeção. Cita-se, ademais, que a avaliação da Unidade Judiciária é realizada 

mediante o exame de um percentual de ações em curso, notadamente os processos 

prioritários, como aqueles que possuem réus presos e os que estão submetidos à 

sistemática de metas do Conselho Nacional de Justiça, destacando-se a Meta 2. 

Destaque-se, neste ponto, que não é mencionado sob que espectro tais processos 

serão examinados116. 

Em seguida, apresenta-se o tópico ―Juiz em atuação‖, que menciona 

quem é o Magistrado responsável pela Unidade Judiciária inspecionada, apontando 

a partir de que data passou a atuar naquele local. 

Apresenta-se também o tópico ―Prestação jurisdicional do magistrado‖. 

Neste, avalia-se os números de movimentações processuais nos últimos 24 (vinte e 
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 A título de exemplo, eis o inteiro teor do tópico ―Metodologia‖, extraído do Relatório de Inspeção 
realizada na 1ª Vara de Canindé: ―Iniciando as atividades, foi esclarecido pelo Desembargador 
Corregedor Geral da Justiça que a finalidade do ato é estreitar o relacionamento dos Magistrados 
com o Órgão Censor, o qual atuará não apenas na função fiscalizatória, mas também fornecendo 
orientação e apoio aos Magistrados, sendo ministradas instruções a respeito das ações a serem 
desempenhadas. A avaliação da Unidade Judiciária foi levada a efeito mediante exame de um 
percentual de ações judiciais em curso, notadamente os feitos vistos na última inspeção da CGJ, os 
processos de competência do Tribunal do Júri da META ENASP, infância e juventude, cartas 
precatórias, conclusos para sentença com prazos excedidos, réus presos, execução penal, 
demandas envolvendo idosos, ações incluídas na Meta 2 CNJ, ações civis públicas, mandados de 
segurança e ações de improbidade administrativa‖. CEARÁ. Tribunal de Justiça do Ceará. Relatório 
de Inspeção realizada na 1ª Vara da Comarca de Canindé/CE. Disponível em: < 
http://corregedoria.tjce.jus.br/relatorio-de-inspecao-inspecao-realizada-na-1o-vara-da-comarca-de-
caninde-ce-29-e-30-01-2018/> Acesso em: 08 fev. 2019. 
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quatro) meses, dividindo os processos em números de sentenças, audiências, 

decisões interlocutórias, acordos e despachos. Posteriormente, faz-se uma média 

mensal de processos e atos jurisdicionais pelo período de meses trabalhados pelo 

magistrado, obtendo-se números relativos à produtividade do mesmo. 

Nos dois tópicos seguintes, ―Promotoria de Justiça‖ e ―Defensoria 

Pública‖, cita-se se quem são os Membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública em atuação na Comarca, quando existentes. 

Posteriormente, abre-se o tópico ―Secretaria da Vara inspecionada‖, em 

que são descritos quem são os servidores que ali laboram e seus cargos, de modo a 

dimensionar a força de trabalho da Vara. 

No tópico seguinte, denominado ―Exame do acervo processual da vara 

inspecionada‖, são apontados os dados informados pela Unidade Judiciária a 

respeito dos números constantes no acervo processual. Em seguida, a Corregedoria 

consigna quantos processos estão conclusos, quantos estão pendentes de 

despachos iniciais e quantos processos estão com carga e prazo extrapolado. 

Em seguida, abre-se o tópico ―Processos analisados por amostragem‖. 

Aqui, a Corregedoria analisa os processos tidos por prioritários (inclusos aí os 

submetidos à sistemática de metas), de modo a constatar se tramitam regularmente. 

Em alguns dos relatórios, ao analisar especificamente as ações enquadradas em 

metas do CNJ, há recomendações expressas aos magistrados para que imprimam 

maior celeridade na tramitação dos processos
117

. Novamente não se vê qualquer 

menção ao teor da prestação jurisdicional prestada nos processos examinados, não 

existindo análise da forma que o magistrado toma as decisões, mas, apenas, do que 

está pendente no processo. 

Nos tópicos seguintes, denominados ―audiências‖, ―dos livros da 

secretaria‖, ―serviços extrajudiciais‖, ―inspeção na cadeia pública local‖, são 

mostrados, respectivamente, o número de audiências realizadas pelo juiz titular, 

quais os livros existentes na Secretaria da Vara e se estão de acordo com o Código 
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 A título de exemplo, eis parte do teor do tópico ―Processos analisados por amostragem‖, extraído 
do Relatório de Inspeção realizada na 1ª Vara de Canindé: ―Foram escolhidos, por amostragem, 
feitos vistos na última inspeção da CGJ, os processos de competência do Tribunal do Júri da META 
ENASP, infância e juventude, cartas precatórias, conclusos para sentença com prazos excedidos, 
réus presos, execução penal, demandas envolvendo idosos, ações incluídas na Meta 2 CNJ, ações 
civis públicas, mandados de segurança e improbidade administrativa [...] ‖. Cf. CEARÁ. Tribunal de 
Justiça do Ceará. Relatório de Inspeção realizada na 1ª Vara da Comarca de Canindé/CE. 
Disponível em: < http://corregedoria.tjce.jus.br/relatorio-de-inspecao-inspecao-realizada-na-1o-vara-
da-comarca-de-caninde-ce-29-e-30-01-2018/> Acesso em: 08 fev. 2019. 
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de Organização Judiciária, orientações e recomendações passadas aos titulares de 

cartórios locais e inspeção na cadeia local, quando possível. 

Ato contínuo, abre-se o tópico ―informações complementares‖, em que 

são acrescentadas informações não abrangidas pelos demais tópicos, como os 

projetos que estão sendo executados, se as armas e bens apreendidos 

permanecem ou não no fórum, quando foi realizada a última inspeção da 

Corregedoria etc. 

Abre-se, então, o tópico ―cumprimento das Metas Nacionais do Judiciário 

e Projetos Supervisionados pelo TJCE e CNJ‖. Neste, novamente há um foco para o 

exame do cumprimento das Metas Nacionais do CNJ na unidade inspecionada, 

inclusive apresentando-se recomendações aos magistrados para que movimentem 

as ações de modo a cumpri-las118. 

Nos tópicos seguintes, ―histórico de crescimento do acervo na unidade‖ e 

―reclamações‖, são analisados, respectivamente, como se comportou o acervo em 

um determinado período de tempo em aspectos quantitativos, e se foram registradas 

por advogados ou jurisdicionados quaisquer reclamações acerca do desempenho do 

juiz na unidade. 

No tópico posterior, denominado ―outras recomendações‖, faz-se 

recomendações ao magistrado, quando necessário. Neste ponto, normalmente é 

requisitado ao juiz que impulsione feitos de determinada natureza e que dê 

cumprimento às metas do CNJ
119

. 
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 A título de exemplo, eis parte do teor do tópico ―Cumprimento das Metas Nacionais do Judiciário e 
Projetos Supervisionados pelo TJCE e CNJ‖, extraído do Relatório de Inspeção realizada na 1ª Vara 
de Canindé: ―1. No que se refere à Meta 1 de 2017, do Conselho Nacional de Justiça (julgar mais 
processos que os distribuídos – julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que 
distribuídos no ano corrente), verificou-se um total de 25 (vinte e cinco) processos pendentes em 
dezembro/2017 (relatório em anexo). Recomenda-se a movimentação dessas ações, cumprindo, 
integralmente, os objetivos estabelecidos pelo CNJ; 2. No que se refere à Meta 2 de 2018, do 
Conselho Nacional de Justiça [...] Recomenda-se a movimentação dessas ações, cumprindo, 
integralmente, os objetivos estabelecidos pelo CNJ; [...]‖. Cf. CEARÁ. Tribunal de Justiça do Ceará. 
Relatório de Inspeção realizada na 1ª Vara da Comarca de Canindé/CE. Disponível em: < 

http://corregedoria.tjce.jus.br/relatorio-de-inspecao-inspecao-realizada-na-1o-vara-da-comarca-de-
caninde-ce-29-e-30-01-2018/> Acesso em: 08 fev. 2019. 
119

 A título de exemplo, eis parte do teor do tópico ―1. Manter monitoramento e efetivação das Metas 
Nacionais do Judiciário para 2017, com destaque para as Metas 1 (julgar quantidade maior de 
processo de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente) e 2 (identificar e julgar, até 
31/12/2017, pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2013 no 1º grau); 2. Manter 
celeridade na prestação jurisdicional nas causas vinculadas ao Estatuto do Idoso, feitos que possuem 
tramitação prioritária; 3. No que se refere aos processos conclusos, os quais estavam com prazos 
excedidos, deverá o Juiz da Unidade impulsioná-los; 4. Adoção das recomendações pontuadas nas 
observações acima e as contidas nos feitos inspecionados; 5. Continuar mantendo a atenção que 
vem sendo dispensada ao cumprimento das cartas precatórias, bem como a celeridade na tramitação 
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Por fim, no tópico ―conclusões‖, fala-se da produtividade em geral, de 

modo a considerar se o trabalho está a ser desenvolvido a contento pelo juiz. Em 

alguns casos, solicita-se a atuação de grupo de descongestionamento processual.  

Na inspeção realizada no âmbito da 1ª Vara de Canindé, por exemplo, várias 

observações relativas à morosidade da prestação jurisdicional foram traçadas, 

inclusive invocando a necessidade de observância aos princípios da duração 

razoável do processo e da eficiência120.  

Da análise de todos os relatórios de inspeções realizadas ao longo de 

2018 publicados no site da Corregedoria, não se verificou nenhuma observação 

acerca da qualidade do trabalho prestado e nem qualquer observação sobre o teor 

das decisões emitidas, o que permite inferir duas hipóteses: ou a Corregedoria não 

analisa a qualidade das decisões judiciais ou, se o faz, tudo está satisfatório ao 

ponto de sequer necessitar constar nos relatórios das inspeções, o que, além de 

inverossímil, não se mostraria correto acaso acontecesse. De todo modo, o que se 

pode evidenciar, sem sombra de dúvidas e mais uma vez, é que há uma nítida 

valorização da prestação judicial célere em detrimento de uma produção jurisdicional 

qualitativa na gerência judiciária. 

 

3.3 A priorização por uma solução quantitativa dos conflitos e um possível 

arrefecimento qualitativo do Judiciário: revisitando princípios como ponto de 

partida de uma solução 

 

Dos dois tópicos anteriores, verificou-se, sem maiores dificuldades, que 

tanto o Conselho Nacional de Justiça como o Tribunal de Justiça do Ceará, no 

exercício da accountability, primam pela busca de resultados, resultados estes que 

são traduzidos, para ambos, prioritariamente na ideia de elevação da produtividade 

                                                                                                                                                                                              
dos processos de réus presos, execução penal e infância e juventude‖. CEARÁ. Tribunal de Justiça 
do Ceará. Relatório de Inspeção realizada na 1ª Vara da Comarca de Canindé/CE. Disponível em: 
< http://corregedoria.tjce.jus.br/relatorio-de-inspecao-inspecao-realizada-na-1o-vara-da-comarca-de-
caninde-ce-29-e-30-01-2018/> Acesso em: 08 fev. 2019. 
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 Eis o trecho mencionado ―É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVII, prevê que 
‗a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação‘. Destarte, todo Magistrado tem o dever de 
fornecer a prestação jurisdicional com eficiência, que pressupõe a celeridade processual e a 
tramitação jurisdicional em prazo razoável‖ (grifou-se). Cf. CEARÁ. Tribunal de Justiça do Ceará. 
Relatório de Inspeção realizada na 1ª Vara da Comarca de Canindé/CE. Disponível em: < 
http://corregedoria.tjce.jus.br/relatorio-de-inspecao-inspecao-realizada-na-1o-vara-da-comarca-de-
caninde-ce-29-e-30-01-2018/> Acesso em: 08 fev. 2019. 



66 
 

dos magistrados. A preocupação sobre o teor do que está sendo produzido, no 

entanto, não é evidenciada quando da cobrança feita por tais órgãos, seja do CNJ 

aos demais Tribunais, seja do Tribunal de Justiça do Ceará em relação às demais 

unidades judiciárias. 

Este déficit de cobrança qualitativa se dá, em grande medida, em razão 

de interpretações que são dadas a certos princípios, o que pode acabar por gerar 

um arrefecimento qualitativo do Judiciário em troca de uma possível melhoria na 

produtividade. 

Parte significativa desta opção está na interpretação que se deu aos 

princípios da eficiência e da razoável duração do processo, ambos, como já 

destacado, constitucionalizados por reformas que visavam uma modernização da 

máquina pública, sendo comumente utilizados para justificarem uma constante 

necessidade de aprimoramento do Judiciário com base em um acréscimo de 

produção, seguindo a ordem mercadológica do setor privado que invadiu o serviço 

público. O problema que se tem, portanto, é basicamente um: este modo de 

administração da coisa pública reduziu a importância dada ao fator qualitativo da 

prestação jurisdicional. 

Não se pode dizer, no entanto, que o Estado Social de Direito, modelo 

inaugurado pela Constituição de 1988, prestigia tal modo de agir. Parte da solução 

da questão, como dito, encontra-se na interpretação dada aos princípios da 

eficiência e da duração razoável do processo, que hoje constituem a pretensa fonte 

legitimadora daqueles que exercem a accountability no Judiciário para justificarem 

um primor pelo fator quantitativo em detrimento do fator qualitativo da prestação 

jurisdicional.  

Objetiva-se, neste tópico, demonstrar que a carga axiológica comumente 

emprestada aos princípios surpracitados não é a mais consentânea com o restante 

do ordenamento jurídico, sendo de toda insuficiente. Mostrar-se-á, portanto, que é 

possível e necessário resgatar, dentro do exercício da accountability, o primor pela 

qualidade da prestação jurisdicional, de modo a respeitar os ideais fundantes do 

Estado brasileiro. 
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3.3.1 O princípio da eficiência: fazer o certo da forma certa 

 

Pode-se indagar várias questões sobre o princípio da eficiência, as suas 

origens e sobre a forma em que restou constitucionalizado em nosso ordenamento, 

o que foi debatido no primeiro capítulo. Não se pode, no entanto, negar a 

positividade, operatividade e a validade jurídica do referido princípio sob o 

argumento de que seu conceito foi tradicionalmente desenvolvido no campo das 

ciências econômicas. Isso porque é sabido que os princípios jurídicos possuem 

caráter normativo, e, por isso mesmo, devem ser observados121. Assim, embora de 

difícil aplicação, tal princípio deve ser compreendido com igual natureza jurídica, 

hierarquia normativa e densidade axiológica que os demais princípios da 

Administração Pública122. 

O termo ―eficiência‖ não é restrito a nenhum ramo do conhecimento, 

tratando-se de um modal linguístico que simplesmente foi apropriado pelo legislador. 

Os juristas, diz Paulo Modesto, é que são responsáveis, como agentes ativos no 

processo de construção de sentidos no Direito, pela exploração e construção do 

conteúdo jurídico desse princípio no contexto de nosso ordenamento123. 

A eficiência enquadra-se como um conceito jurídico indeterminado, de 

modo que existem problemas para apreender seu significado e aplicá-lo. E isto é 

importante para o Direito, de modo a garantir sua maleabilidade. O jurista tem o 

papel de tentar propor sentidos que sejam melhor ou pior recepcionados pelos 

demais operadores. Suas definições, como explica Gabardo124, não são nem 

verdadeiras e nem falsas, certas ou erradas, mas irão conquistar um maior ou menor 

consenso e capacidade de aplicação, havendo uma preferência maior ou menor por 

determinados conteúdos em detrimento de outros. 
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 MODESTO, Paulo Eduardo Garrido. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência, Revista 
do Serviço Público, ano 51, Abr-2000. 
122

 GABARDO, Emerson. Princípio da eficiência, O. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso 

Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito 
Administrativo e Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner 
Zockun, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2017. 
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 MODESTO, Paulo Eduardo Garrido. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência, Revista 
do Serviço Público, ano 51, Abr-2000. 
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 GABARDO, Emerson. Princípio da eficiência, O. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso 
Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito 
Administrativo e Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner 
Zockun, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2017. 
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Tem-se, assim, que o conteúdo jurídico do princípio constitucional varia de 

acordo com o tratamento que lhe for dado, sendo seu alcance e peso relativos ao 

que lhe for atribuído dentro do ordenamento posto125. 

Já se disse que a lógica de mercado tomou de conta do setor público, o 

que culminou na Emenda Constitucional nº 19. Nesse contexto, a eficiência, como 

entendida pela maioria, foi apropriada por um discurso pós-moderno, neoliberal, 

pragmático e economicista, como se tais fatores constituíssem a sua própria 

essência. Nesse contexto, houve uma exaltação mítica da eficiência como um valor 

absoluto e incontestável, inerente à formação social contemporânea, e que, pelo seu 

potencial justificador, acabou sendo tomado como um instrumento simbólico de 

legitimação do Estado. Verdadeiros salvadores da pátria, cheios de boas intenções, 

surgiram com o fito de resgatar um Estado falido126. Buscou-se conferir à eficiência 

uma legitimidade dentro do plano dos valeres, esquecendo-se, no entanto, dos 

valores que se devia proteger127.  

Uma visão exclusivamente economicista da eficiência, no entanto, pode 

resultar no raciocínio de que o Direito positivado é ineficiente, não se buscando 

possibilidades para promover uma melhora do ordenamento por meio de soluções 

presentes no próprio sistema jurídico. Ao contrário, buscou-se abandonar o sistema 

legal e o próprio Direito, rumo a um paradigma a ele externo, em que não interessa a 

eficiência normativa, mas a própria eficiência, puramente considerada dentro de um 

contexto de mercado. Essa pureza, no entanto, não seria plena, porque 

acompanhada de uma íntima ligação com o utilitarismo econômico. A eficiência, 

portanto, na concepção libertária, acaba sendo algo que satisfaz apenas a si 

própria128. Deste modo, em nome da eficiência, existe um apego ao pragmatismo 

por resultados, abandonando-se, por vezes, outros princípios presentes na ontologia 

própria do Direito, e, portanto, dele indissociáveis129. 
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Nesse sentido, tem-se que a ânsia de se alcançar metas legalmente 

estipuladas pode, não raras vezes, induzir o administrador à indevida ―flexibilização‖ 

de normas que regulam determinado procedimento administrativo. O argumento da 

eficiência, portanto, pode acabar servindo como uma quebra do ordenamento 

jurídico, como ressalta Vladmir da Rocha França130. 

Para alguns, a eficiência marcaria um novo modelo de administração 

pública, que cuida menos dos meios e processos e mais dos resultados externos do 

seu labor. Para outros, seria uma vitória da ideologia neoliberal. O essencial, no 

entanto, é comumente esquecido. Isto porque nunca houve uma autorização 

constitucional para a administração ineficiente, sendo a boa gestão da coisa pública 

uma obrigação inerente a qualquer exercício da função administrativa, a ser buscada 

nos limites estabelecidos pelo próprio ordenamento jurídico131. 

Sendo o Estado de Direito o protetor máximo dos direitos fundamentais, 

há de se refletir até que ponto é possível que os detentores das funções primordiais 

do Estado adotem posturas pragmáticas e pseudo-éticas, de modo a justificar suas 

atitudes, mormente quando estas se apresentam incompatíveis com o sistema 

principiológico consagrado constitucionalmente, que, diga-se de passagem, possui 

um nítido caráter intervencionista. Necessita-se, portanto, interpretar esse desejo 

pelo pragmatismo com base no que há consagrado pela Constituição132. 

Em um sistema constitucional que é permeado por princípios que 

apontam para uma nítida adoção de postura que prima pelo social e pelo 

intervencionismo estatal, não parece razoável a adoção de uma postura meramente 

pragmática. Isto porque, segundo Gabardo133, a verificação de resultados 
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despreocupada com os procedimentos, as motivações e os fundamentos poderia 

causar uma série de deturpações no sistema. Este é o caso justamente do que se 

está a avaliar no presente estudo, na medida em que a preocupação pura e simples 

com a redução de taxas de congestionamento processual por meio das metas 

quantitativas tem um potencial de causar grandes deturpações no sistema jurídico, 

entregando uma jurisdição diferente da almejada pela Constituição. 

Além disso, tem-se que a subjetividade do critério para atingimento da 

eficiência, ou do resultado mais vantajoso, ou, ainda, do resultado de maior utilidade, 

geralmente acabará por desconsiderar outras perspectivas que deveriam ser 

analisadas. Assim sendo, parece imprescindível que a vantagem ou utilidade que se 

quer seja condicionada pelos fundamentos e finalidades colocados aprioristicamente 

no ordenamento134. 

Não é possível admitir uma espécie de legitimação do Direito com base 

na eficiência puramente considerada, ainda que da ineficiência estatal seja originada 

uma crise como a existente no sistema de Justiça, na medida em que, mesmo nos 

momentos de instabilidade e carência de legitimidade, não se pode abandonar 

princípios e valores ou mesmo a objetivação da justiça135. 

Tal princípio, portanto, deve ser interpretado no contexto sistemático de 

um constitucionalismo do Estado social, que recusa a existência de uma possível 

hierarquia entre princípios, não aceitando dispositivos constitucionais sem força 

normativa direta. Há, portanto, de ser interpretado conforme a constituição
136

.  

Ressalte-se, nesse sentido, que não há incompatibilidade entre Estado 

Social e Eficiência. A eficiência estatal é um verdadeiro direito republicano. O que se 

quer dizer é simplesmente que tal princípio não existe fora do contexto 

constitucional. No Brasil, portanto, eficiência sem Estado Social não é eficiência, 

colocando em termos jurídico-políticos137. 
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O óbvio, portanto, há de ser esclarecido, reiterado e fixado: só há respeito 

e observância ao princípio da eficiência quando o administrador respeita o 

ordenamento jurídico, mesmo diante da finalidade a ser atingida. Por mais que 

esteja bem intencionado, não pode afastar outros preceitos juridicamente 

fundamentais sob o argumento de que atrapalhariam o próprio interesse público138.  

Assim como a economia não se autonomiza de todo perante o Direito, o 

princípio da eficiência também não está inteiramente autonomizado perante os 

demais princípios. Tal princípio tem sua ontologia própria, mas formado pelos 

conteúdos ou elementos ressaídos da própria Constituição139. A eficiência, portanto, 

não deve ser vista como o ponto de partida, mas como o ponto de chegada. O 

Estado, além de tudo, deve ser eficiente140. 

No tocante ao seu conteúdo, tem-se que o princípio da eficiência é 

instrumental. Não possui, como visto, valor substancial autossuficiente. Não se 

sobrepõe a outros princípios e não lhes infirma a validade. Além disso, é um 

princípio pluridimensional, não devendo ser reduzido à mera economicidade no uso 

dos recursos públicos, a uma relação quantitativa entre o uso dos meios e o 

atingimento de fins estabelecidos. Diz mais que a simples exigência de 

economicidade ou mesmo de eficácia no comportamento administrativo141.  

Sobre esta eficácia, tem-se que ela e a eficiência comumente são 

designadas por sinônimos. Valorizando o aspecto teleológico dos termos, ser 

eficiente implicaria em obter o resultado almejado com perfeição, sem relevar os 

meios. Em sentido diverso, eficácia administrativa poderia representar a concreção 

dos fins preestabelecidos em lei. A eficiência administrativa, portanto, exige que o 

cumprimento da lei seja realizado da melhor forma possível em atendimento ao 

interesse público subjacente142.  
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Pelo conceito trazido da administração, a eficiência refere-se aos meios, 

enquanto que a eficácia está relacionada aos resultados. Como diz Idalberto 

Chiavenato, a eficiência não se preocupa com os fins propriamente ditos, mas com 

os meios. O alcance dos objetivos visados não entra na esfera de competência da 

eficiência, é um assunto ligado à eficácia143. 

Em outras palavras, entende-se por eficácia a aptidão do comportamento 

administrativo para desencadear os resultados pretendidos. A eficácia relaciona os 

resultados possíveis ou reais com os objetivos pretendidos. A eficiência, a seu turno, 

pressupõe a eficácia do agir144. 

Até mesmo dentro da lógica de mercado, se diz que a eficiência sozinha 

não sobrevive145. Isto porque, sendo a eficácia a medida normativa de alcance de 

resultados e a eficiência uma medida da utilização dos recursos nesse processo, 

estão relacionadas à melhor forma de se fazer as coisas. Assim, quando o 

administrador se preocupa em fazer corretamente as coisas, ele está se voltando 

para a eficiência. Quando ele utiliza os instrumentos fornecidos para verificar se as 

coisas bem feitas são as que realmente deveriam ser feitas, ele está se voltando 

para a eficácia146. 

No âmbito da gestão do processo judicial, Ponciano147 exemplifica que 

quando um juiz profere uma sentença dentro do prazo legal/razoável ele foi até certo 

ponto eficiente, pois fez ―certo a coisa‖. Indaga, contudo, se tal bastaria, se isto seria 

suficiente para que se pudesse falar em cumprimento da missão institucional do 

Judiciário. A resposta, obviamente, é negativa, sendo necessário, também, que atue 
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com eficácia (pressuposto da eficiência, como visto), principalmente nos casos em 

que se exige uma maior reflexão, de modo a proferir uma sentença fundamentada e 

que analise as peculiaridades do caso concreto, de modo a fazer ―a coisa certa‖. De 

extrema simplicidade, o exemplo deixa claro o óbvio: é preciso fazer certo a coisa 

certa148, sendo o agir eficaz um pressuposto para que se tenha um agir eficiente no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Traçadas as considerações sobre como deve ser a eficiência encarada 

dentro do contexto brasileiro, mostra-se necessário um aprofundamento acerca das 

dimensões da atividade administrativa eficiente e dos atributos da eficiência.  

A atuação eficiente, do ponto de vista jurídico, refere-se a duas 

dimensões indissociáveis da atividade administrativa. A primeira seria a dimensão da 

racionalidade e da otimização no uso dos meios e a segunda seria a da 

satisfatoriedade dos resultados da atividade pública. Tais exigências devem ser 

conjugadas. A eficiência, para os fins jurídicos, não pode ser considerada tão 

somente como o correto aproveitamento dos recursos e meios disponíveis em 

função dos fins almejados, como é para os economistas e administradores.  

Para estes, a eficiência consiste em um simples problema de otimização 

de meios. Para o jurista, no entanto, diz respeito tanto à otimização dos meios 

quanto à qualidade do agir final149. Errônea é, portanto, qualquer premissa que 

esqueça ou coloque de lado o fator qualitativo, como já visto ao longo do presente 

estudo. 

A primeira dimensão da eficiência a trata como a qualidade da ação 

administrativa que maximiza os recursos na obtenção dos resultados previstos. A 

segunda, a seu turno, cuida da eficiência como qualidade da ação administrativa que 

consegue resultados satisfatórios ou excelentes, sendo a obtenção de resultados 

inúteis ou insatisfatórios uma das formas de inobservância ao princípio. De modo 
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simplificado, a eficiência exige uma ação idônea (eficaz), econômica (otimizada) e 

satisfatória (dotada de qualidade)150. 

Pode-se dizer, deste modo, que a segunda dimensão da eficiência, 

precisamente no tocante à obtenção de resultados satisfatórios, resta deixada 

comumente de lado quando da fixação das metas e dos objetivos estratégicos dos 

tribunais. 

Gabardo trata do assunto aduzindo que a eficiência possui quatro 

atributos, sendo assim identificáveis: racionalização, produtividade, economicidade e 

celeridade, sendo os três últimos decorrência do primeiro. Importante observar, 

neste ponto, que a celeridade e a produtividade nada mais são que alguns dos 

atributos da eficiência, não se identificando, portanto, com ela151.  

No tocante à racionalização, tem-se que esta se refere diretamente à 

ação humana. Guarda a ideia de dar rendimento aos meios, referindo-se, assim, ao 

instrumental utilizado na realização do processo, que deve ser absolutamente lógico. 

A racionalização, portanto, seria um processo de busca do modo ótimo ou do melhor 

modo possível na realização do fim. Em um sentido econômico moderno, justifica-se 

basicamente na melhoria do processo produtivo152. 

Por produtividade, por sua vez, seu conceito pode ser descrito em um 

sentido equivalente, mais amplo ou mais estrito que o de eficiência. No primeiro 

conceito, a produtividade é descrita através da relação entre o produto final e os 

fatores utilizados na produção (meio/custos). Na segunda, trata-se da consequência 

da soma entre eficácia (considerada como efeito da divisão do produto final pelo 

objetivo ou meta a ser alcançada) e eficiência (que teria uma fração que tem como 

dividendo o produto final e como divisor os meios/custos). Na terceira acepção, a 

produtividade ou rendimento seria analisada como o próprio produto153. 
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Em razão da indeterminabilidade de seu conceito, o Princípio da 

Eficiência comumente acaba sendo utilizado como sendo algo extremamente 

restrito, sendo, muitas vezes, reduzida à ideia de celeridade ou de economicidade. 

Tal acaba por consistir em apenas uma redução do princípio equivocadamente a um 

de seus atributos154. 

A economicidade é apenas um dos aspectos que pode determinar a 

eficiência, e nem sempre o faz. Por economicidade, quer-se dizer que o intuito é o 

de tornar o trabalho o mais produtivo possível, sob a máxima de laborar melhor no 

tempo (menor custo), lugar e modo155. 

A celeridade, a seu turno, pode ser inserida dentro da ideia de 

economicidade, pois se refere exclusivamente ao já citado fator tempo156. Em 

algumas vezes, pode até ser equiparada à eficiência, visto que, em vários casos, a 

extemporaneidade poderá tornar inútil o eventual resultado (é o caso, por exemplo, 

da demora no julgamento de processos que acarretará na prescrição). Embora seja 

popular a ideia da celeridade, é certo que o elemento temporal não compreende 

todos os aspectos, seja da economicidade, seja da eficiência. 

E ideia por trás da eficiência torna-se mais clara e real quando analisada 

frente aos demais princípios que regem a administração pública. Isto porque, 

segundo Gabardo157, o liame entre tais princípios se dá por meio de um princípio 

constitucional implícito, que é o da finalidade pública.  
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Em uma acepção ampla, a finalidade é referente à exigência de um 

resultado de acordo com o interesse público, considerado genericamente. Em uma 

concepção restrita, refere-se ao resultado exigido explicita ou implicitamente pela lei 

específica que rege o caso concreto. Assim, como vem sendo desenvolvido ao longo 

do presente tópico, a eficiência há de ser interpretada em conjunto com as mais 

diversas normas, inclusive de cunho constitucional, que exigem a obtenção de bons 

resultados. Exemplo prático e extremamente importante para este estudo é o art. 93, 

IX, da Constituição Federal, que delimita a necessidade de fundamentação de todas 

as decisões judiciais, sob pena de nulidade158. 

A atuação do agente público, portanto, deve respaldar-se por uma 

finalidade pública condicionada pelo ordenamento positivo, receptáculo das decisões 

monocráticas. O princípio da eficiência exige, nesse sentido, que seja alcançada 

uma solução que atenda à finalidade pública, seja no espaço da decisão vinculada, 

seja no âmbito da discricionariedade. O princípio da eficiência ultrapassa os limites 

do princípio da razoabilidade, porquanto implica uma maior exigência que impõe não 

somente uma atuação suficiente (razoável, racional), mas também ótima, a melhor 

possível. Deste modo, entre duas opções razoáveis, deve o administrador optar por 

aquela mais eficiente159. 

O princípio da eficiência exige, portanto, uma atuação voltada para o 

melhor e mais satisfatório resultado, o que, como visto, ao ser compatibilizado com 

os demais princípios que compõem o ordenamento jurídico, não se resume à 

prolação de decisões céleres. O fator qualitativo resta nitidamente inserido em tal 

equação, na medida em que, para que sejam preservadas ambas as dimensões da 

eficiência, esta deve estar conjugada com a eficácia das decisões tomadas, de 

forma a permitir a obtenção de resultados satisfatórios160. A premissa a ser fixada, 
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portanto, é simples, mas parece cada vez mais colocada de lado: há de se fazer o 

certo, da forma certa. 

  

3.3.2 O princípio da duração razoável do processo: o tempo como elemento 

insuprimível do processo 

  

O Estado Democrático de Direito contemporâneo convive com uma noção 

de tempo diversa da de outrora. A explosão das relações econômicas ocorridas 

desde o início do século XXI e o estabelecimento de metas de produtividade pelo 

setor privado refletem a existência de uma sociedade nitidamente ligada ao 

consumo, sendo os conceitos de tal realidade capazes de afetar diretamente o 

âmbito jurídico, conforme se viu ao longo deste estudo, em que a prestação 

jurisdicional é tratada como bem que se quer produzir em larga escala e entregar o 

quanto antes aos seus destinatários, equiparados cada vez mais a 

clientes/consumidores161.  

Além disso, não há dúvidas de que a revolução digital é a grande 

mudança que vem afetando a sociedade no último século. O advento e a rápida 

evolução da internet acabaram por permitir a comunicação e o compartilhamento de 

dados de forma instantânea, relativizando conceitos como a distância e o tempo162. 

O ato de esperar, atualmente, tornou-se tormentoso para uma população mundial 

que se acostumou com a instantaneidade em todos os aspectos. 

Como pontua Cristiano Quinaia163, hoje há uma pressa pela divulgação 

das informações, e não pela compreensão de seu conteúdo. Estas são 

irrefletidamente espalhadas pelo mar da internet, sendo absorvidas e repassadas de 

modo irreflexivo por grande parte dos usuários. Tal fenômeno global afeta de 
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sobremaneira os comportamentos da própria sociedade, que, como dito, hoje parece 

primar pela instantaneidade de tudo. 

Este novo paradigma influencia diretamente na Jurisdição e no Processo. 

O Direito coloca-se na tênue divisa existente entre as garantias fundamentais 

fundadas ao longo dos séculos e a nova disposição de uma sociedade globalizada 

que prima pela instantaneidade164. O Judiciário foi estruturado para atuar sob a 

égide de códigos que explicitam prazos e ritos incompatíveis com os horizontes 

temporais presentes na economia globalizada. Isso porque, enquanto que nela o 

tempo é o real, o da simultaneidade, no processo o tempo é o diferido165. Nesse 

sentido, não haveria mais espaço para um Judiciário formalista que traz apenas 

insegurança para o mercado capitalista, seja no tocante ao seu conteúdo, seja em 

relação ao momento de prolação de suas decisões166.  

A Reforma do Judiciário consistiu em uma tentativa de fortalecer e 

modernizar a prestação jurisdicional brasileira, que sabidamente tem se dado de 

forma acanhada em termos quantitativos e principalmente qualitativos. A estrutura do 

Judiciário tornou-se inadequada diante dos avanços da sociedade moderna e 

problemas como a explosão de litigiosidade, a sobrecarga de legislação e o acúmulo 

de processos são percebidos pelo público geral, que tem naquele Poder a 

percepção de que ele não responde adequadamente quando estimulado a agir167. A 

garantia da razoável duração do processo, parte integrante da Reforma, vem, 

portanto, como resposta para a nova realidade que se apresenta. 

Conforme aduz Humberto Theodoro Júnior, a garantia da duração 

razoável do processo não foi propriamente introduzida em nosso ordenamento pela 

Emenda Constitucional nº 45, na medida em que já havia um consenso de que 

estivesse implícita na garantia do devido processo legal (art 5º, LIV). Isso porque 
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não se pode entender como devido processo aquele que não se empenha em dar 

solução rápida e econômica a um dado caso submetido à jurisdição estatal168. 

Ademais, como pontuam Spengler e Spengler Neto169, antes mesmo da 

inserção do inciso LXXVIII no art. 5º, já se encontrava tal garantia prevista 

implicitamente também no âmbito da garantia de acesso à justiça, que possui 

inserida em seu conteúdo, em uma interpretação extensiva, também o direito a uma 

justiça adequada e tempestiva. 

Importante frisar também que o rol de direitos e garantias fundamentais 

expressos no texto constitucional brasileiro não é exaustivo, conforme preceitua o 

art, 5º, §2º, da CF/88, o que permite inferir que além de implicitamente considerado 

na ordem constitucional, também já existia explicitamente em âmbito 

infraconstitucional, posto que previsto no art. 8º, I, do Pacto de São José da Costa 

Rica170. 

A inserção de tal conteúdo normativo no art. 5º da Constituição, no 

entanto, não foi inútil, na medida em que reforçou o caráter constitucional que tal 

direito fundamental possui, dirimindo dúvidas e permitindo que o cidadão exerça 

controle difuso de constitucionalidade das leis e atos normativos estatais que a ele 

se contraponham171. 

O princípio da duração razoável do processo resta positivado em diversos 

diplomas internacionais, estando, entre estes, a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e Cidadão, a Convenção Europeia para Proteção de Direitos Humanos e 

das Liberdades, no já mencionado Pacto de San Jose da Costa Rica e no Pacto 
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Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, este último adotado pela Assembleia 

Geral da ONU172. 

Sua redação expressa na Constituição restou assim disciplinada: ―Art. 5º 

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação‖. 

Algumas particularidades preliminares devem ser destacadas acerca do 

citado princípio. 

Primeiramente, tem-se que a redação da norma constitucional disciplina 

que sua aplicação é devida ―a todos‖, o que significa não ser lícita a criação de uma 

diferenciação no trato de processos de pessoas diversas. Isso, inclusive, leva a 

discussões sobre a constitucionalidade do trato diferenciado que se dispende à 

Fazenda Pública. De tal questão também se tira a ideia de que não se pode atribuir 

maior celeridade aos processos que possuam maior repercussão financeira ou que 

sejam relativos a contribuintes chamados de ―grandes devedores‖173.  

Em segundo lugar, tem-se que o princípio aplica-se tanto na seara judicial 

e como na administrativa, podendo-se extrair da própria exegese normativa tal 

informação.  

O terceiro e mais importante ponto é a imprecisão do termo razoabilidade, 

cujo conteúdo, sentido e alcance devem ser construídos pelo próprio jurista, o que 

vem causando boas discussões no âmbito acadêmico e jurisprudencial.  

Sobre esta questão, conforme pontua Marins
174

, a própria noção de 

celeridade já seria por si vaga, sendo que, em seu entender, a ideia, também 

imprecisa, de ―duração razoável‖ acaba contribuindo para o preenchimento do 

conceito de celeridade, fazendo com que a eficácia no tempo que se possa esperar 

seja a máxima possível dentro de critérios de razoabilidade. 

Noções como simplicidade ou complexidade do processo (também até 

certo ponto abertas) podem permitir uma maior delimitação do que é razoável. 
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Assim, mesmo que tais termos possuam a necessidade de um preenchimento 

semântico, representam noções conexas à ideia de razoabilidade na aferição do 

tempo para fins de consideração da celeridade175.  

Dentro desse viés, a pergunta prática que comumente se faz, portanto, é 

a seguinte: quanto tempo deve durar um processo? A resposta para tal indagação é 

complexa, sendo preciso trazer a lume toda a carga axiológica que existe por trás do 

princípio da duração razoável do processo, cujo conceito não é tão claro quanto 

parece à primeira vista. 

Conforme se observou no tópico que tratou das metas no âmbito do 

Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça comumente invoca o princípio da 

razoável duração do processo como forma de justificar as metas impostas ao 

Judiciário como um todo. Além disso, viu-se também que não só as metas, mas 

outros elementos como a promoção de magistrados, o próprio planejamento 

estratégico e as gratificações devidas a servidores são voltadas para o incentivo à 

produtividade e à celeridade da prestação jurisdicional.  

Tal atuar por parte do Conselho Nacional de Justiça e do Judiciário como 

um todo reflete uma posição defendida por boa parte dos juristas acerca do que 

consiste o princípio da razoável duração do processo.  

Não são poucos os que entendem que a duração razoável do processo 

implica necessariamente em sua aceleração, conforme exemplifica Marins176. 

Alguns, como Luiz Guilherme Bittencourt Marinoni
177

, por exemplo, chegam ao ápice 

de defender que o direito à tempestividade da justiça é, hoje, o corolário do próprio 

direito de acesso à justiça, o que demonstra o acentuado nível de importância que 

se confere, hoje, à celeridade processual. 

Fernando Gajardoni bem delimita que o grande dilema da 

processualística contemporânea está no equacionamento dos valores ―tempo‖ e 

―segurança‖. É certo que cabe à jurisdição compor os litígios pelos quais é 
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responsável no menor tempo possível. No entanto, há de se respeitar as garantias 

de defesa, sem as quais inexistiria a prolação de uma decisão segura. Deste modo, 

tem-se que celeridade não pode ser confundida com precipitação, e segurança não 

pode ser confundida com eternização178. 

Referido jurista, no entanto, prega que tal dilema deve ser repensado, de 

forma a se dar prevalência à celeridade processual, inclusive possibilitando a 

mitigação de garantias processuais, tudo em nome de uma concepção do princípio 

da duração razoável do processo. Vale a transcrição do posicionamento do autor: 

 

 

Pesquisa realizada recentemente pela CNT, em conjunto com a Vox Populi, 

revela que 89% das pessoas entrevistadas no Brasil consideram a justiça 

lenta. No mesmo sentido, pesquisa realizada pelo jornal O Estado de S. 

Paulo, para quem 92% dos brasileiros consideram a lentidão o principal 

problema da justiça nacional. Em pesquisas setorizadas, índices maiores 

ainda são encontrados. Entre os empresários do país, 90,8% deles 

qualificam como ruim o Judiciário nacional, no concernente à agilidade. E 

99,12% dos juízes federais brasileiros, em pesquisa realizada pelo 

Conselho de Justiça Federal, veem no atributo lentidão o principal problema 

do Judiciário brasileiro. Tudo está a evidenciar, portanto, que o dilema de 

ontem, entre segurança e a celeridade, hoje, deve ser repensado. 

Segurança, sem dúvida, é indispensável. Mas, em benefício da rapidez 

das decisões, da prioridade que deve ser dada à celeridade dos 

processos, nada impede que algumas garantias sejam arranhadas 

(grifou-se)
179

 

 

 

Posicionamentos como os apresentados e os de boa parte dos que 

escrevem sobre o tema aparentam ser aqueles adotados como referencial pelo 

Conselho Nacional de Justiça quando da elaboração de suas metas e prioridades 

estratégicas, conforme ficou bem delimitado em momento antecedente, em que se 

verificou uma priorização por uma solução quantitativa de conflitos. Outra visão 

acerca do que consiste a duração razoável do processo, no entanto, parece ser mais 

acertada, conforme se passa a expor. 
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Ao explicar o que considera os mitos da Justiça, enumera Barbosa 

Moreira como um deles aquele que prega ―a rapidez acima de tudo‖. Tal mito 

corresponde à ideia de que a crise da Justiça se dá em razão da duração excessiva 

dos processos. Para explicá-lo, mostra-se necessário trazer à baila quatro 

submitos180. 

O primeiro é aquele de que o problema da morosidade processual afligiria 

tão somente o Brasil. De modo a desmistificá-lo, aponta que países como a Itália, 

Japão, Inglaterra e Estados Unidos também possuem ou possuíram em dado 

momento tal problema181.  

O segundo consiste na ideia de que todos os jurisdicionados clamam, em 

qualquer circunstância que seja, pela solução rápida de conflitos. No tocante a este, 

argumenta que a prática forense mostra que, não raras vezes, as partes desejam 

que o processo se prolongue, sendo comuns os casos em que advogados utilizem 

todos os meios ao seu alcance para tanto. Para além dos casos em que aquele ―que 

tem culpa no cartório‖ deseja um prolongamento do processo para evitar uma 

possível condenação, há de se destacar também que, por vezes, o usuário deseja 

apenas que seu direito seja reconhecido, não importe o tempo que leve, podendo-se 

observar, em certa medida, até uma acomodação acerca do ritmo já conhecido do 

Judiciário.  

O terceiro submito é identificado na crença de que cabe aos defeitos da 

legislação a culpa pela lentidão processual. No entanto, é certo que a demora é 

decorrente de uma conjugação de diversos elementos, não parecendo a lei ocupar o 

lugar de maior relevo. Questões como a escassez de órgãos judiciais, a grande 

procura pelo Judiciário decorrente das facilitações de acesso à justiça pelas 

camadas sociais mais humildes, a existência de poucos servidores públicos para 

exercerem o papel de apoio ao juiz, a má divisão territorial de comarcas e a 
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França (4), Portugal (3), Polônia (2), Hungria (1), Turquia (1), Grécia (1), Eslováquia (1), Luxemburgo 
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Graduação em Direito, Belo Horizonte.  p. 34. 
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insuficiente utilização de meios tecnológicos disponíveis também contribuem para tal 

quadro.  

O quarto submito, segundo o autor, seria o mais perigoso. Consiste em 

hiperdimensionar a malignidade da lentidão e sobrepô-la, sem ressalvas, a todos os 

outros problemas que afligem a Justiça. Isso porque, para muitos, a rapidez constitui 

o valor por excelência, havendo numerosos juristas que estigmatizam a morosidade 

processual sem apontar as suas causas, mas apenas as suas consequências. 

Aponta-se a morosidade como o maior mal do Judiciário, sem, no entanto, refletir-se 

detidamente sobre o que esta realmente significa e o que está por trás dela. Nas 

palavras do autor:  

 

Se uma Justiça lenta demais é decerto uma Justiça má, daí não se segue 

que uma Justiça muito rápida seja necessariamente uma Justiça boa. O que 

todos devemos querer é que a prestação jurisdicional venha a ser melhor do 

que é. Se para tornála melhor é preciso acelerála, muito bem: não, 

contudo, a qualquer preço
182 

 

Moreira tocou no ponto chave. Há algum tempo, o problema da 

morosidade processual é sobreposto sobre todos os demais problemas da Justiça, o 

que acaba por gerar diversas consequências, estando, entre elas, a aqui estudada: 

a fixação, pelo Judiciário, de metas e de estratégias gerenciais apoiadas quase que 

exclusivamente em aspectos quantitativos, negligenciando o aspecto qualitativo da 

prestação jurisdicional, sendo tal agir justificado em uma interpretação, no mínimo, 

incompleta do princípio da duração razoável do processo. 

O Processo traz com ele garantias de cunho constitucional e a finalidade 

de realização da justiça, e tal deve ser considerado para a reflexão do que constitui 

uma duração razoável. A ideia a ser defendida é o afastamento do preconceito 

doutrinário presente quase que uniformemente nos manuais e artigos que tratam do 

tema de que a duração razoável do processo implica necessariamente em sua 

aceleração183.  
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A tutela a destempo deve ser vista como uma falha do sistema. É 

necessário, nesse sentido, garantir que este seja aperfeiçoado, sem deixar, no 

entanto que a ideia de celeridade prevaleça sobre a de segurança jurídica, sob pena 

de o mandamento constitucional em estudo tornar-se inócuo184. 

A introdução expressa do princípio da duração razoável do processo no 

âmbito constitucional trouxe algo que vai muito além de um desafio pela celeridade 

da prestação jurisdicional. Seu maior desafio não é traçar meios para abreviação do 

processo, mas, sim equacionar a sua otimização com as garantias procedimentais 

mínimas185. Ou seja, deve-se assegurar meios capazes de garantir a prestação da 

tutela jurisdicional em tempo hábil, mas, ao mesmo tempo, deve-se cuidar para que 

tal ímpeto por celeridade não acabe por esconder questões ligadas à qualidade da 

prestação jurisdicional, omitindo outras garantias processuais igualmente 

constitucionalizadas, e, portanto, de idêntica importância. 

Explicando em outros termos, é de fácil percepção que a Constituição 

disciplina, também, outras garantias processuais, como o direito ao devido processo 

legal (art. 5º, LIV), de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e o direito ao contraditório e à 

ampla defesa (art. 5º LV). Pode parecer óbvio, mas cabe ao intérprete, antes de 

pensar em aplicar esta ou aquela garantia processual constitucional, pensá-las em 

seu conjunto. Tem-se, deste modo, que a celeridade (se assim for vista a duração 

razoável de processo, já se viu) jamais poderá subjugar as demais garantias. Ainda 

que a garantia da duração razoável do processo se resumisse à celeridade, tem-se 

que as demais garantias processuais não permitiriam que esta agisse por si só186.  
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É inviável examinar a efetividade do Processo sob o prisma de sua 

duração temporal. Isso porque, como direito-garantia fundamental que é, o Processo 

não pode ser enquadrado numa estrutura abstrata de duração de tempo. Além 

disso, a existência de uma procedimentabilidade que reduza a passagem da 

cognição para a execução de forma a malferir outras garantias constitucionais 

acabaria por extirpar justamente a efetividade do processo democrático. O Estado 

Democrático de Direito não prestigia uma compreensão da estrutura espaço-

temporal que inviabilize o debate amplo, isonômico e em contraditório. Neste 

paradigma em que está inserida a sistemática processual hodierna, a medida da 

efetividade não se dá simplesmente por níveis de rapidez decisória187. 

Etimologicamente e ontologicamente, tanto o Processo como o 

procedimento remetem à noção de movimento. Como diz Marins188, o Processo 

incorpora em sua realidade a noção de sucessão de atos, tratando-se de uma 

sequência lógica para frente, traduzindo uma ideia de mobilidade e de 

transformação em seu transcurso, de um cedere pro¸ou procedere. A realidade do 

Processo, nesse sentido, é indissociável da noção temporal que afeta a realidade 

dos homens. O tempo, portanto, é imanente ao Processo, e, em tal condição, é 

axiomaticamente insuprimível de seu conceito189. A tão desejada instantaneidade, 

portanto, não se encaixa neste paradigma. 

Como visto, o Processo incorpora um vasto rol de garantias fundamentais 

que, hoje, compõem a sua própria essência, não se encerrando, assim, em sua 

função instrumental. Não se pode, atualmente, pensar Processo que não possua 

contraditório e ampla defesa, por exemplo. Existe um dualismo entre 

instrumento/garantia que remete a outro binômio potencialmente conflituoso, que é o 

da segurança/justiça. Nesse sentido, os instrumentos processuais devem promover 
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a necessária segurança e as garantias processuais devem promover a realização da 

justiça, conforme já se demonstrou no presente tópico190.  

No mesmo sentido, a jurista italiana Anna Iermano esclarece que a 

relação entre ―justiça‖ e ―tempo‖ evidencia um delicado e potencial conflito de 

valores que encontra sua composição apenas na conciliação entre necessidades 

opostas e inalienáveis: o máximo de conhecimento, no menor tempo possível. 

Salienta, ademais, que o objetivo não é que traga uma justiça sumária, mas 

simplesmente oportuna191. 

A primeira grande conquista do Estado Democrático é o oferecimento de 

uma justiça confiável, independente, imparcial. A atividade jurisdicional acaba por 

significar a garantia de efetivação e de manutenção do Estado Democrático de 

Direito, na medida em que as decisões mais importantes, em última instância, nele 

desembocam192. Nesse sentido, o Processo deixa de ser visto como mero 

instrumento, tomando para si uma função político-jurídica.193  

Dentro deste modelo é que deve ser buscado o Processo em prazo 

razoável, de forma que este respeite as demais garantias constitucionais. Para 

alcançar-se a finalidade de entregar uma tutela jurisdicional efetiva, é necessária a 

existência de um processo também efetivo, que respeite o equilíbrio entre os valores 

da celeridade e da segurança, oferecendo-se às partes o resultado desejado pelo 

direito material.194 Efetividade, como já observado ao longo deste trabalho, não 

significa (apenas) celeridade. 
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O Processo opera dentro de um complexo sistema de fases preclusivas, 

sendo várias destas marcadas por prazos peremptórios. O legislador fixa diversos 

prazos politicamente, e, em alguns casos, tal é feito pelo próprio juízo. Dentro do 

binômio citado, tem-se que a processualística delimita que, havendo a inobservância 

de determinado prazo, cabe à parte que o fez a assunção do ônus processual 

correspondente. Os prazos processuais devem atender a dois propósitos 

potencialmente opostos: devem ser suficientemente amplos a possibilitar o exercício 

do direito correspondente e devem ser adequadamente curtos a não permitir a 

eternização do iter processual195. 

Há, no entanto, a ideia de que a sistemática das preclusões temporais 

não tem sido suficiente para garantir a entrega da prestação jurisdicional em tempo 

hábil, o que, em certa medida, foi atribuído à própria forma com que se construiu o 

sistema, e, em certo ponto, à atuação dos próprios juízes. 

A já estudada Emenda Constitucional nº 45 traz possíveis soluções para 

ambas as problemáticas: um aprimoramento do sistema para permitir uma melhor 

fruição dos trabalhos e para permitir uma maior cobrança dos juízes. Este segundo 

fator é o que está primordialmente a ser aqui estudado. 

Entre as diversas mudanças havidas, está a inserção do princípio da 

duração razoável do processo, que, em um primeiro momento, como já dito, reflete a 

ideia de aceleração deste.  

Como garantia que é, a duração razoável do processo não significa o seu 

encurtamento, mas, sim, que, entre o início e o fim do trâmite processual, há de se 

transcorrer um tempo adequado para que o processo bem desempenhe a sua 

função. Acelerar o processo, portanto, poderá, em algumas hipóteses, retirar a 

razoabilidade de sua duração. Como diz James Marins196, o processo instantâneo 

ou quase instantâneo foge da razoabilidade e representa uma contradição em 

termos, visto que a própria noção de processo contém o conceito de passagem 

temporal para que possa ser solvida a questão posta.  A instantaneidade ou o 

encurtamento abrupto do processo configura, por vezes, atentado contra sua 
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racionalidade, representando, aí sim, uma agressão ao princípio da duração 

razoável do processo.   

O ordenamento jurídico, inclusive, disciplina algumas possibilidades de 

dilação de prazos processuais, de modo que, ao contrário do que se pode pensar, 

está a privilegiar a duração razoável do processo. É o caso, por exemplo, da 

previsão contida nos incisos II e VI do art. 139 do Código de Processo Civil. 

Enquanto que o primeiro delimita que deve o juiz velar pela duração razoável do 

processo, o segundo traz como incumbência do juiz proceder à dilatação dos prazos 

processuais, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior 

efetividade à tutela do direito197. Tal ocorre na hipótese em que o autor de 

determinada demanda, ao ingressar com certa ação, tenha juntado mais de duas mil 

laudas de documentos, caso em que cabe ao juiz conferir prazo hábil além do 

legalmente previsto para que o réu conteste a demanda, e, assim, exerça 

eficazmente seu direito de defesa. 

De preceitos normativos como o presente, é possível reforçar a ideia de 

que a duração razoável do processo abomina os extremos e condena à 

inconstitucionalidade tanto os processos de duração excessivamente longa, como os 

encurtados, encolhidos artificialmente em detrimento das garantias do devido 

processo legal198. 

Bem fixadas a noção de que a celeridade não pode subjugar as demais 

garantias constitucionais e a ideia de que a duração razoável do processo não se 

resume a isso, há de se analisar a influência temporal no processo, de modo a tentar 

responder a pergunta acerca de quanto deve durar o processo. 

Há de se notar, neste ponto, que não é adequado arbitrar um prazo fixo 

para definir a razoabilidade do tempo transcorrido em um processo, embora existam 

juristas que se esforçam para fazê-lo199.  A ideia de duração razoável do processo é 
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algo que não pode ser utilizado genericamente. Isto porque tal princípio possui 

natureza eminentemente contingencial, precisando ser analisada a sua observância 

ou não dentro do caso concreto. Conforme aduz Theodoro Júnior, ―a duração que 

ultrapassa o razoável é um problema que somente pode ser enfrentado e dirimido 

em face de dados concretos, os quais variam enormemente de um processo para 

outro‖200. 

O que é certo é que a estrutura de cada procedimento envolve diversas 

peculiaridades, variáveis e características que inviabilizam a adoção de critérios 

gerais para cada tipo de processo. Algumas questões como o número de partes, 

dificuldades na citação, movimentos grevistas, férias de juízes e cumulação com 

outras unidades judiciárias, a diversidade da instrução probatória de cada processo, 

alterações bruscas no número de entradas de processos decorrentes de ondas 

esporádicas de litigiosidade, diligências posteriores, suspensões de prazos a pedido 

das partes ou no aguardo de decisões de tribunais superiores, deixam clara a 

inviabilidade de se fixar um prazo claro e objetivo para o julgamento deste ou 

daquele tipo de processo201. 

A complexidade da vida, e, consequentemente, das lides processuais, 

acaba fazendo com que o prazo razoável tenha de ser, como dito, indicado caso a 

caso, mediante um juízo de razoabilidade, somando bom senso e ponderação. Isso 

porque é óbvio que o que é razoável em determinada hipótese, pode não o ser em 

outra, tudo a depender das peculiaridades que cercam o caso. Como bem pondera 

Koehler, ―a aferição da razoabilidade temporal dos processos deve se calar, 

sobretudo, em uma perspectiva qualitativa. Não é suficiente verificar qual o tempo 

transcorrido, mas principalmente determinar como este tempo foi empregado‖202. 
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Juristas como Cândido Rangel Dinamarco são claros ao afirmarem que o 

tempo constitui-se em um ―fator de corrosão de direitos‖, sendo considerado um dos 

males que é responsável pelo retardamento do reconhecimento e da satisfação 

destes mesmos direitos203.  

Em outra toada, Fernando Horta Tavares aduz que o tempo, por si só, 

não causa malefício algum, sendo o indivíduo o responsável por causar danos a 

outrem, de forma proposital ou não. O tempo não é inimigo, porque só passa, sendo 

algo natural. Responsabilizar o tempo é uma evasiva mítica. Em verdade, o que 

deve ser condenado é a incompetência, inércia ou desrespeito do agente na 

aplicabilidade do direito, a desídia do aparelho estatal, ou mesmo do próprio titular 

do direito pleiteado204.  

Não se pode, portanto, imputar o tempo como inimigo do Processo. Ao 

contrário, o Processo, como instituição humana que é, não escapa da regra da 

temporalidade. Deste modo, tem-se que a principal preocupação dos sujeitos 

processuais não deve se referir ao tempo processual, mas que este seja reduzido ao 

mínimo indispensável, respeitando-se as garantias constitucionais e não 

transcorrendo em vão205. 

 Conforme aduz Sampaio Júnior206, o tempo dentro do processo razoável 

é aquele que se coaduna estritamente com o necessário para reconstituir os fatos e 

descobrir a verdade, sendo, assim, imprescindível que se faça uma ponderação com 

a segurança jurídica, norte que não pode ser esquecido para tal efeito. Ou seja, o 

tempo razoável é aquele em que possa ser emitido o correto posicionamento jurídico 

por parte do agente responsável pela prolação da decisão.  

Dada a abstração e maleabilidade do termo, tornou-se necessária a 

criação de critérios que visam objetivar o máximo possível a razoabilidade no caso 

concreto, havendo por se ter como parâmetro a ideia de que a duração razoável do 

processo será aquela em que melhor se puder encontrar o meio-termo entre a 
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definição segura da existência do direito e a realização rápida do direito cuja 

existência foi reconhecida pelo juiz207.  

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos adotou quatro critérios para 

auxiliar na determinação da duração razoável do processo em determinada 

hipótese. Naquela corte, a aferição da razoabilidade na tramitação de determinado 

feito considera: a) a complexidade da causa, b) a conduta pessoal da parte lesada, 

c) a conduta das autoridades envolvidas e d) o interesse em jogo para o 

demandante. Conforme pontua Koehler208, tal classificação é seguida por várias 

Cortes, podendo apontar-se a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte 

de Cassação da Itália, o Tribunal Constitucional da Espanha, e, em geral, pelos 

Tribunais que possuem a oportunidade de debruçar-se sobre a matéria. 

No tocante à complexidade do litígio, tem-se que esta pode advir tanto 

dos próprios fatos que rondam a causa como o próprio direito aplicável na espécie. 

Pode, ademais, resultar da quantidade de pessoas implicadas, ou mesmo se a 

questão versada resta adstrita a alguma hipótese que reflita o interesse nacional. No 

âmbito do Tribunal Europeu, explica Koehler209, tem-se admitido a existência de 

complexidade em razão das dificuldades oriundas da instrução probatória, da 

conexão de ações da multiplicidade de incidentes processuais suscitados pelas 

partes, da apresentação de questões novas e de difícil interpretação jurídica210. 
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Em relação à conduta pessoal da parte lesada, aponta-se que deve ser 

analisado se o demandante cumpriu diligentemente as suas obrigações processuais 

ou se, por outro lado, manteve conduta dolosa de modo a proporcionar atraso na 

prestação jurisdicional, como, por exemplo, a instauração de incidentes processuais 

manifestamente improcedentes. Trata-se de aplicação de algo já bastante conhecido 

em nosso direito, a proibição ao venire contra factum proprium211.  

No concernente à conduta das autoridades que estão envolvidas no 

processo, deve-se analisar se o alegado atraso na prestação jurisdicional se deu em 

razão de condutas das autoridades públicas atuantes na lide212.  

Por fim, deve-se examinar o interesse em jogo para o demandante. Trata-

se da averiguação das consequências derivadas da mora para aquele que denuncia 

o atraso. Trata-se de uma hierarquização dos pleitos levados à apreciação pelo 

Judiciário. Koehler dá o exemplo de que o prolongamento excessivo de um processo 

de natureza penal, em que se discute o direito à liberdade, via de regra será mais 

danoso que o prolongamento de um processo de natureza patrimonial213.  

Além do tipo de processo, deve-se analisar a situação peculiar vivenciada 

pela parte. Exemplo disso são os casos em que se está a pleitear determinado 

atendimento de um plano de saúde em razão da doença que aflige o demandante. 
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Tal processo, seja pela procedência ou improcedência da ação, há de ser apreciado 

com maior brevidade que outros que tratem de questões menos relevantes. No 

âmbito do Tribunal Europeu se formulou a seguinte escala de prioridades de 

processos por conteúdo: a) processos penais, b) processos que versem sobre o 

estado e a capacidade das pessoas, c) processos trabalhistas e de seguridade 

social e d) os tipos residuais214. 

Sem dúvidas, um dos maiores obstáculos daqueles que recorrem ao 

Judiciário é a demora na entrega da prestação jurisdicional. A celeridade processual, 

no entanto, não se mostra como o único, ou mesmo primordial elemento a ser 

perseguido pelo Estado. O Processo deve trazer grau de utilidade e de aceitação do 

exercício de poder do julgador, no plano fático, mesmo que suas decisões sejam 

favoráveis ou não. A aceitação da decisão, desse modo, tende a resultar no 

reconhecimento da justiça estatal como uma decisão democrática e confiável, o que, 

em última instância, garante prestígio ao Judiciário.  

Em outras palavras, a instituição não se fortalecerá perante a sociedade 

se entregar uma prestação jurisdicional célere, tão somente. Necessita, antes de 

tudo, que suas decisões reflitam o que é racionalmente correto, o que está 

efetivamente previsto no ordenamento, entregando decisões devidamente 

fundamentadas, o que, em última instância, permite que, com a avaliação do teor da 

decisão, se tenha a impressão de que aquilo que é entregue, ainda que não seja o 

que se deseje, seja o técnico, o objetivo, o correto, sem subjetivismos, atecnias ou 

outros elementos estranhos ao que se espera de um bom serviço público, 

remunerado por uma pesada carga tributária. 

Não se discute que o fator tempo tem influência direta no contexto do 

acesso à justiça. Como disciplina o próprio dispositivo constitucional em comento, há 

de se buscar meios que garantam a possibilidade julgamentos mais céleres, não 

bastando que se assegure formalmente determinado direito. Não são poucos, no 

entanto, os relatos no sentido de que garantias constitucionais são corriqueiramente 

violadas. Há, inclusive, ministro do Supremo Tribunal Federal215 que critica o 
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garantismo, acusando seus defensores de serem ―tolerantes‖ com o quadro geral de 

corrupção que assola o país.  

A questão da duração razoável do processo engloba a velocidade dos 

julgamentos, devendo, como já dito em linhas anteriores, ser aferida no caso 

concreto, de modo a averiguar se este ou aquele processo é julgado dentro de um 

prazo razoável. No entanto, tal princípio pode também ser entendido em uma visão 

mais ampla, de política judiciária, em que se necessita voltar os olhos para a 

simplificação do sistema processual, o redimensionamento das forças de trabalho e 

para a própria modernização da prestação jurisdicional.   

O caminho para a celeridade, e, por via de consequência, para a duração 

razoável do processo em uma perspectiva que compatibilize o valor rapidez com o 

valor qualidade não passa necessariamente pela estipulação de metas de 

produtividade e por uma priorização de gestão judiciária que primem exclusivamente 

pelo célere. O que se deve buscar são meios que permitam uma renovação da 

justiça para os moldes da modernidade, sem que se perca o caminho da qualidade 

da prestação jurisdicional, e, com isso, o próprio respeito pelo Judiciário. 

Em suma, não se nega que a duração exacerbada dos processos pode 

acabar por inviabilizar a própria prestação jurisdicional aquedada, podendo fazer 

com que aquele que buscou a via judiciária acabe por, no fim das contas, ter seu 

direito perecido. Há, no entanto, de se equacionar o valor da celeridade com o da 

qualidade da prestação jurisdicional. Tal pode ser feito com a adoção de novas 

técnicas que garantam a celeridade dos julgamentos sem que se abra mão das 

garantias processuais. O emprego de novas tecnologias na gerência judiciária é um 

bom exemplo disso.  

No capítulo derradeiro, buscar-se-á o oferecimento de propostas de 

equacionamento das variáveis contidas no binômio qualidade/quantidade, focando-

se primordialmente na primeira, justamente por ser o elemento que, hoje, como 

visto, vem sendo deixado de lado por aqueles que gerenciam o Judiciário.  
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4. POR UM MELHOR EXERCÍCIO DA ACCOUNTABILITY JUDICIAL: O RESGATE 

DO FATOR QUALITATIVO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

 

Ao longo dos capítulos anteriores, buscou-se comprovar que a importação 

de mecanismos de mercado para a administração pública, e, em especial, para a 

gerência judiciária, somada, neste ramo específico, a um anseio desenfreado por 

celeridade da prestação jurisdicional, acarretou em um déficit na cobrança, pelo 

próprio Poder Judiciário, por uma melhoria na qualidade do serviço por ele prestado. 

Verificou-se que tanto o Conselho Nacional de Justiça, em âmbito 

nacional, como o Tribunal de Justiça do Ceará, a nível local, baseando-se nos 

―novos‖ princípios da eficiência e da duração razoável do processo, expressamente 

constitucionalizados pelas reformas administrativa e judiciária, deram largos passos 

rumo à garantia da prestação jurisdicional célere. 

Ficou muito claro, no entanto, principalmente após minuciosa análise dos 

planejamentos estratégicos, das metas de produtividade, das normas que 

regulamentam a promoção de magistrados e da atuação da Corregedoria local que 

os princípios supramencionados foram incorporados pela administração judiciária 

como sinônimos, tão somente, de acréscimo de produtividade e celeridade, o que 

acabou por consistir em uma apreensão e adoção no mínimo insuficiente do 

conteúdo axiológico daqueles princípios. Com isso, nota-se que a accountability 

horizontal exercida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio Tribunal de 

Justiça nas funções administrativa e correcional mostra-se deficiente, na medida em 

que não se está a exigir a contento a entrega de uma prestação jurisdicional de 

qualidade, mas apenas a mais rápida e em maior volume possível.  

No mesmo sentido, e tal ideia será desenvolvida ao longo do presente 

capítulo, também se verifica um déficit de accountability vertical social, na medida 

em que o povo, detentor de fato do Poder estatal, ao não receber uma prestação 

jurisdicional que preze também pelo fator qualitativo, acaba sem poder exercer a 

contento uma cobrança por melhores razões decisórias.  

Já se disse, por mais de uma vez, que o anseio por celeridade deve 

conviver, o mais harmonicamente possível, com a qualidade da prestação 

jurisdicional, de modo a prestigiar integralmente, além dos próprios princípios da 

eficiência e da duração razoável do processo, o próprio princípio do devido processo 

legal e a ideia mais básica de Estado de Direito. Esta melhoria em qualidade, 
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conforme se discutirá adiante, deve necessariamente passar por um aprimoramento 

dos atos decisórios, o qual pode ser verificado mediante o exame do que consistiria 

uma adequada fundamentação das razões decisórias.  

E é no dever/garantia de fundamentação das decisões judiciais e na 

forma como este deve ser melhor exercido que se focará este capítulo, na medida 

em que, somente mediante a análise de tal garantia constitucional e da exposição de 

critérios objetivos para determinar se uma decisão judicial está devidamente 

fundamenta é que se conseguirá alcançar um melhor exercício qualitativo da 

accountability judicial em seus aspectos horizontal e vertical.  

 

4.1 A garantia/dever de fundamentação das decisões judiciais: o que se tem e 

aonde se quer chegar 

 

É de acentuada gravidade a questão inerente ao déficit de qualidade das 

fundamentações das decisões judiciais no Brasil, sendo que tal ocorre, em certa 

medida, devido a um primor, oriundo da própria gerência judiciária, pelo fator 

quantitativo do prestação jurisdicional, conforme ficou claro ao longo de todo este 

estudo. É necessário, portanto, fazer-se um resgate ao fator qualitativo do 

provimento judiciário, resgate este que perpassa, obrigatoriamente, pelo exame da 

garantia da imprescindibilidade de fundamentação dos provimentos jurisdicionais. 

A necessidade de fundamentação das decisões judiciais apresenta-se 

como um instrumento de fundamental importância no controle da atividade 

jurisdicional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.  

Tal garantia possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado, 

ostentando esta condição mesmo antes da previsão expressa no texto 

constitucional, na medida em que se trata de um consectário da garantia do devido 

processo legal e manifestação do próprio Estado de Direito216. 

Fenômenos como a constitucionalização do Direito e o cenário de 

normatividade dos princípios constitucionais exerceram papel fundamental na 

expansão dos poderes dos juízes no exercício da atividade jurisdicional, na medida 

em que, para garantir a força normativa da Constituição, necessário seria um 
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Judiciário forte e independente, capaz de garantir a concretização dos direitos 

fundamentais217. 

Essa ampliação de poderes, no entanto, deve ser acompanhada de maior 

rigor na fundamentação das decisões judiciais, de modo que se acompanhe o 

paradigma instaurado efetivamente com a promulgação da Constituição Federal de 
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1988. A mudança de paradigma, em outras palavras, deve ser seguida também de 

uma mudança para adequar o dever de fundamentação das decisões judiciais aos 

novos desafios que se apresentam. 

Conforme pontua Barbosa Moreira218, tem variado no tempo e no espaço 

o próprio entendimento do que consiste uma ―decisão motivada‖, ou, em outros 

termos, a extensão dos requisitos que devem ser satisfeitos para que se considere 

que determinada decisão realmente está motivada219. No mesmo sentido, Marcelo 

Guerra220 aponta que determinar em que consiste o dever de fundamentação das 

decisões judiciais é um problema de alta complexidade, que finalmente começou a 

entrar na ―agenda‖ dos doutrinadores brasileiros, principalmente após as inovações 

trazidas pelo Código de Processo Civil em seu art. 489, cujo exame será feito mais 

adiante. 

A ideia de que o convencimento judicial está fundado, na grande maioria 

das vezes, em um juízo de verossimilhança, é geralmente bem aceita. Tal 

entendimento se baseia na concepção de que a ―verdade‖ é um ideal inatingível, 

prevalecendo, assim, a ideia de que o se busca no âmbito processual é a verdade 

mais próxima da real, ou a ―verdade possível‖, entendida como aquela necessária e 

suficiente para que seja proferida a decisão judicial. Estando o convencimento 

judicial normalmente fundado neste juízo de verossimilhança, cabe ao magistrado 
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conferir legitimidade à sua atuação, surgindo, daí, a necessidade de justificação 

acerca daquilo que formou sua convicção para julgar o caso que lhe foi apresentado. 

A motivação, nesse contexto, trata-se da justificação acerca daquilo que convenceu 

o agente estatal a decidir da forma que decidiu221. 

O problema, pontua Barbosa Moreira222, põe-se, antes de tudo, no plano 

dos princípios fundamentais, de ordem política, no mais nobre sentido da palavra. 

Nesse contexto, o dever de motivação das decisões judiciais avulta a ideia de 

garantia como inspiração básica e fim precípuo da imposição do dever de enunciar, 

publicamente, as razões e justificativas da decisão proferida. Essa função de 

garantia da decisão judicial possui várias manifestações, possuindo a exigência da 

motivação das decisões judicias uma dúplice função. 

 Fala-se, primeiramente, em uma função endoprocessual, que delimita 

que a fundamentação confere às partes, conhecedoras das razões que formaram o 

convencimento do juiz, a possibilidade de saberem se realmente foi feita uma 

análise apurada da causa, de modo a controlar a decisão por meio dos recursos 

cabíveis, o que permite que os juízes de hierarquia superior também possuam 

subsídios para reformar ou manter a decisão223. Consiste, portanto, conforme bem 

pontua Taruffo, em fazer com que as partes compreendam com clareza o significado 

da decisão, especialmente na eventualidade de necessitarem impugná-la224. 

Tem-se, assim, que a motivação da decisão judicial mostra sua extrema 

relevância na medida em que apenas o conhecimento adequado das razões de 

decidir pode permitir que os interessados recorram adequadamente e que os órgãos 

superiores controlem com segurança a correção as decisões submetidas à sua 

revisão225.  
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A devida motivação da decisão permite, ademais, que se afira, 

concretamente, a imparcialidade do juiz, na medida em que apenas o exame dos 

motivos que apoiam a sua conclusão permite verificar se o julgamento constitui ou 

não o produto da apreciação objetiva da causa, com a necessária neutralidade 

diante das partes226.  

Outra manifestação de tal visão é a legalidade da decisão. Apenas 

conhecendo-se as razões que inspiram a decisão é que se pode, logicamente, saber 

se esta está de acordo com a norma. Nesse sentido, pontua-se que, quando 

adotados conceitos jurídicos indeterminados como ―bons costumes‖, ―exercício 

regular de direito‖ e outros análogos, afloram-se as hipóteses de discricionariedade 

do ordenamento. Assim, tem-se que a motivação é tanto mais necessária quanto 

mais forte o teor de discricionariedade da decisão, já que apenas mediante o seu 

exame se permite saber se o juiz utilizou bem ou mal a sua liberdade de escolha, e, 

sobretudo, se extravasou os limites da discrição, chegando ao arbítrio227.   

Acrescente-se, também, que a motivação garante às partes o direito de 

serem ouvidas e de saberem se foram examinadas pelo órgão julgador as questões 

que suscitaram. Trata-se de uma prerrogativa ínsita ao direito de ação, que não se 

restringe à mera possibilidade de colocar em movimento o mecanismo judicial. Isso 

porque é na motivação que se pode analisar em que medida o juiz considerou ou 

negligenciou o material ofertado pelas partes228. 

Por fim, conforme aduz Barbosa Moreira ao falar ainda dentro de uma 

perspectiva endoprocessual, há de se salientar que a importância de uma adequada 

fundamentação das decisões judiciais é pressuposto básico para a realização de 

outros direitos e garantias fundamentais processuais, tais como o devido processo 

legal, o acesso à justiça, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição e 

também dos demais direitos materiais levados a juízo229. 
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A segunda função da motivação das decisões judiciais é a exoprocessual 

ou extraprocessual. Tal função permite que seja realizado o controle da decisão do 

magistrado pela via difusa da democracia participativa, exercida pelo povo em cujo 

nome a sentença é pronunciada230. Ora, exercendo o magistrado uma parcela de 

poder que lhe foi conferida pelo povo, é certo que deve prestar contas do exercício 

de tal poder, conforme já se discutiu ao estudar-se a accountability. 

No mesmo sentido, para Taruffo231, o princípio da fundamentação das 

decisões judiciais expressa a exigência geral e constante de controle sobre a 

maneira que os órgãos estatais exercem o poder que o ordenamento lhes confere, 

sendo a obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais uma manifestação 

específica de um ―princípio da controlabilidade‖, que resulta justamente na noção 

moderna de Estado de Direito. Ainda segundo o referido autor, a motivação não 

pode ser concebida apenas como um processo de controle ―institucional‖, mas 

também, e especialmente, como instrumento a permitir um controle generalizado e 

difuso do modo como o juiz administra a justiça. Dessa forma, tem-se que não são 

apenas as partes, seus advogados e o juiz a analisar a decisão impugnada os 

destinatários da decisão, mas, também, a própria opinião pública entendida como 

um todo232, em um exercício de accountability vertical social. 

Assim, por expressar o princípio constitucional da fundamentação das 

decisões judiciais uma garantia de controlabilidade democrática sobre a 

administração da justiça, conecta-se fortemente, dentro deste ponto de vista, com 

outros princípios inerentes à jurisdição, e, em particular, com os princípios da 

publicidade e da participação. Diz Taruffo que a publicidade e a obrigação das 

motivações judiciais respondem à mesma exigência política básica, que é a de 

estabelecer a possibilidade de uma relação direta de controle entre a administração 

da justiça e o ambiente social233. 

                                                             
230

 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Sobre a fundamentação da decisão judicial. Disponível em: < 
http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/sobre-a-fundamentacao-da-decisao-
judicial.pdf> Acesso em 03 fev. 2019. 
231

 TARUFFO, Michele. La Motivacíon de la sentencia civil. México, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, 2006, p. 354. 
232

 TARUFFO, Michele. La Motivacíon de la sentencia civil. México, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, 2006, p. 355. 
233

 TARUFFO, Michele. La Motivacíon de la sentencia civil. México, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, 2006, p. 356. 



103 
 

Conforme bem pontua Barbosa Moreira234, é necessário que o 

pronunciamento do Judiciário, destinado a assegurar a integridade da ordem 

jurídica, realmente se funde nos preceitos legais, sendo imprescindível que seus 

fundamentos sejam manifestados, de modo que se possa saber se o Estado de 

Direito e o devido processo legal foram assegurados. Se assim não for, a garantia 

torna-se ilusória, pois nenhuma certeza se haveria de que o mecanismo 

assecuratório que é o Judiciário está a funcionar corretamente, de modo a preencher 

a finalidade para o qual foi criado. 

Há de se reafirmar, ademais, que a controlabilidade das decisões judiciais 

não se adstringe à possibilidade das impugnações processuais previstas na lei. 

Como já se disse ao longo deste trabalho, a accountability é exercida pela 

sociedade, pela mídia e pelos órgãos de controle, como o Conselho Nacional de 

Justiça e as Corregedorias. Assim, não é apenas o controle endoprocessual que se 

precisa assegurar, mas, sobretudo, o controle extraprocessual, que é generalizado e 

difuso sobre o modo como se administra da justiça. 

Conforme se destacou, a fundamentação da decisão permite o controle 

pela sociedade mediante um viés democrático, na medida em que, violado o dever 

de fundamentação das decisões judiciais, as demais garantias processuais 

constitucionais também restam violadas. Como dito outrora, substituir estas 

garantias por uma pretensa celeridade processual, sem sombra de dúvidas, não é o 

que a sociedade deseja e não é o mais viável, principalmente se o que se quer é a 

manutenção saudável do Estado de Direito. 

É certo que o juiz gastará algum tempo escrevendo os motivos concretos 

presentes no caso concreto e que justificam o direito aplicado na decisão, 

imiscuindo-se nas peculiaridades do caso e enfrentando as teses que poderiam 

infirmar a sua conclusão e todas as demais peculiaridades exigidas no Código de 

Processo Civil. Mas seria verdade que esse tempo gasto seria maculador dos 

princípios da razoável duração do processo ou da eficiência? 

Pode-se adiantar, conforme minudentemente tratado neste trabalho, que 

não. Primeiro porque, como visto, há de se ter em mente que ser eficiente é ―fazer o 

certo, da forma certa‖, exigindo uma atuação voltada para o melhor e mais 
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satisfatório resultado. Em segundo lugar, porque já se disse que duração razoável 

não se resume a celeridade, mas, sim, que o processo deve durar o tempo 

necessário para entregar o direito eficazmente àquele que o busca, sem 

comprometimento da qualidade da prestação jurisdicional. 

Para além do que já restou discutido a miúde neste trabalho, também há 

de se considerar que, tratando-se de princípios, são todos eles direitos integrantes 

da relação jurídico-processual cuja efetivação mostra-se imprescindível para que se 

efetive o princípio do devido processo legal235. E, princípios que são, embora 

possam eventualmente colidir, não se excluem mutuamente236. 

Como já se disse, a base das funções da fundamentação constitui em não 

permitir que o poder de decidir de modo imperativo e definitivo se afaste do poder 

primário da República, pertencente ao povo. Justamente por isso que a norma 

constitucional dispõe, em conjunto, sobre a publicidade e a obrigatoriedade da 

fundamentação. Tratam-se de elementos erigidos pelo constituinte como princípios 

constitucionais, constituindo-se de direitos fundamentais das partes e da própria 

sociedade. Não se pode o juiz, portanto, como esclarecem Lourencini e Costa, sob o 

argumento de proteger os princípios da razoável duração do processo e da 

eficiência proferir decisão sem fundamentação adequada às exigências do 

ordenamento jurídico, pois, assim agindo, eliminaria um componente fundamental do 

devido processo legal, o que manifestamente inviável237. 

Conforme bem pontua Fernando Demétrio Pontes
238

, não há justificativa 

para a escusa de um magistrado para a realização de uma rigorosa fundamentação 

de suas decisões. Ainda que se invoque a duração razoável do processo, há de se 

observar, como já dito outrora, que esta abomina a ideia de celeridade a qualquer 
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custo ou de mácula às demais garantias constitucionais. Além disso, uma dilação 

temporal oriunda da necessidade de gasto de tempo para fundamentar uma decisão 

não é patológica, mas sim fisiológica. Afinal, os processos no Brasil não demoram 

pelo fato de ter o juiz de fundamentar suas decisões. Se assim o fosse, teríamos um 

judiciário apenas moroso, mas de boa qualidade, o que, como se sabe, não ocorre. 

Ainda no mesmo sentido, há de se destacar que uma decisão com 

motivação deficiente acaba funcionando como um dos fatores a contribuírem para a 

tão indesejada morosidade da prestação jurisdicional. Isso porque a falta de exame 

dos fundamentos relevantes trazidos pelas partes, ainda que para infirmá-los, resulta 

por incentivar a interposição de recursos. Um debate processual profícuo, por outro 

lado, leva à redução do tempo processual e à formação de melhores decisões, cuja 

possibilidade de conformação das partes levaria a um menor grau de recorribilidade 

das decisões239. Nas lições de Humberto Theodoro Júnior, ao lidar com a garantia do 

contraditório:  

 

Ao contrário da forma como vêm sendo interpretada por boa parte da 

doutrina brasileira, a garantia constitucional do contraditório não constitui 

um obstáculo para obtenção de maior celeridade (e/ou menos custos); pois 

que, um processo sem seu exercício, em que não houve colocação clara (e 

debates acerca) dos pontos controversos é fonte geradora de um sem 

número de recursos (a começar de Embargos de Declaração, por vezes 

sucessivos e inúteis), o que, certamente não auxilia na obtenção de uma 

razoável duração do processo.
240 

 

Bem fixadas tais questões e volvendo-se propriamente à questão relativa 

em que consiste uma decisão devidamente fundamentada, tem-se que a mera 

expressão constitucional do princípio não resolve a situação, na medida em que 

nada se delimitou acerca da matéria. A novidade normativa insculpida no art. 489, 

§1º, do Código de Processo Civil, que adentra mais fundo à questão, mitigou o 

problema ao explicitar em que consiste uma decisão não fundamentada. 
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Outra questão que contribui para a complexidade de resolução do 

problema, segundo aponta Fernando Demétrio Pontes241, é o de que, dentro de uma 

mesma decisão, existem diversos elementos decisórios heterogêneos, como juízos 

empíricos, normativos, morais e hermenêuticos, todos podendo exigir parâmetros 

consideravelmente diferentes para a aferição da correção das pequenas decisões 

contidas dentro da totalidade da decisão. Além disso, a dificuldade trazida pela 

vedação ao non liquet também é ponto gerador de dificuldades, na medida em que a 

indeclinabilidade da jurisdição acaba por forçar o órgão julgador a resolver a questão 

judicial, ainda que não tenha uma solução para a dúvida que lhe é posta. 

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe como uma de suas mais 

relevantes contribuições um dispositivo relativo à fundamentação das decisões 

judiciais. Embora, como já visto ao longo deste estudo, o problema não resida 

primordialmente na legislação, é certo que o Código de Processo Civil contribuiu, 

ainda que de forma tímida, para a melhoria do quadro. Tem-se que o já citado art. 

489, §1º, traz disposições que valem para qualquer tipo de decisão judicial, 

elencando quais hipóteses em que se considera que uma decisão judicial não 

estaria devidamente fundamentada. Nos exatos dizeres do dispositivo legal: 

 

 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que:  

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 

explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;  

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 

concreto de sua incidência no caso; 

 III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;  

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, 

em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;  

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 

seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 

julgamento se ajusta àqueles fundamentos;  
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VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 

invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 

julgamento ou a superação do entendimento. 

 

 

O inciso primeiro diz respeito à necessidade de observância das 

peculiaridades do caso concreto, determinando que o magistrado exerça uma 

correlação, ainda que mínima entre o texto legal, a norma que dele extraiu e o caso 

concreto.  

O inciso segundo, a seu turno, pretende evitar o emprego de conceitos 

jurídicos indeterminados sem que, novamente, se explicite o motivo destes incidirem 

no caso concreto.  

No tocante ao inciso terceiro, veda-se a decisão judicial que invoca 

motivos genéricos, pretendendo-se, assim, evitar também os famosos ―modelos‖ que 

a tudo servem e que comumente são empregados no âmbito das secretarias 

judiciárias pelo Brasil.  

O inciso quarto, cuja polêmica é acentuada, determina o enfrentamento 

de todos os argumentos deduzidos no processo que, em tese, infirmariam a 

conclusão adotada pelo julgador242-243.  
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Os incisos quinto e sexto dizem respeito à argumentação fundada em 

precedentes judiciais. No caso do inciso quinto, veda-se, tal como o inciso primeiro 

no tocante aos atos normativos, que se invoque precedentes ou enunciados 

sumulares sem que se identifique como o caso em julgamento se ajustaria aos 

fundamentos determinantes do precedente. O inciso sexto fala o oposto do inciso 

antecedente, na medida em que delimita ser nula a decisão que deixe de seguir 

súmula ou precedente sem a correspondente justificativa de distinção ou superação 

do entendimento. 

Denota-se de tais textos que o §1º do art. 489 propõe uma nítida 

valorização da análise do caso concreto, algo que, devido a vários fatores, inclusive 

o estudado na presente pesquisa, veio se perdendo ao longo do tempo244. 

Como dito anteriormente, o Código de Processo Civil possibilitou a 

amenização dos problemas relativos à fundamentação das decisões judiciais, 

solucionando em certa medida a questão inerente à anterior ausência de elementos 

normativos objetivos que ditassem o que deve existir para que uma decisão 

considere-se por fundamentada. Embora a técnica de delimitar por ―por exclusão‖ o 

que seria uma decisão não fundamentada seja objeto de críticas, é certo que se 

trata de um considerável avanço normativo. 

Já se disse, no entanto, que a questão inerente à fundamentação das 

decisões judiciais não se encerra na inovação legislativa, que não resolve o 

problema. Para efeitos do presente estudo, mais importante do que saber em que 

consiste uma decisão não fundamentada, é adquirir o conhecimento de como (know-

how) fundamentar uma decisão (vendo sob a ótica do julgador) e como argumentar 
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para fundamentar um pedido, e, eventualmente, cobrar essa fundamentação (vendo 

sob a ótica das partes)245. 

O conteúdo do dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-

se apenas parcialmente delimitado pela lei e pela Constituição. Outros fatores 

devem ser considerados, tais como a heterogeneidade das questões a se 

fundamentar, como as questões de fato ou questões de direito, e a existência de 

problemas relativos a questões extrajurídicas, não resolvíveis dentro do espectro 

jurídico, que precisa socorrer-se de outras disciplinas como a filosofia da 

linguagem246, a epistemologia e a ética247. 

Assim sendo, considerando que os instrumentos do ferramental 

estritamente jurídico e a própria lógica da qual se apropriou o Direito mostram-se 

insuficientes para solver a problemática apresentada, tem-se por prudente desbravar 

outros mares para buscar um aprimoramento da questão.  

Conforme se verá nas próximas linhas, tem-se que o modelo 

argumentativo de Toulmin pode dar respostas satisfatórias para o que ora se põe, 

permitindo avançar no problema da fundamentação das decisões judiciais, e, ainda, 

para efeitos do presente estudo, servir como elemento a possibilitar a aferição 

qualitativa dos provimentos jurisdicionais. 

 

4.2 Em busca de um instrumento a possibilitar o aferimento da qualidade dos 

provimentos jurisdicionais: o modelo Toulmin de argumentação racional como 

solução possível 

 

Já se disse ao longo deste estudo que a garantia de fundamentação das 

decisões judiciais está diretamente ligada ao aprimoramento qualitativo dos 
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provimentos judiciais. Isso porque, em sendo bem exercido, o dever de motivação 

dos atos decisórios permite a entrega de uma prestação jurisdicional de qualidade. 

Também já se mostrou que o que é cobrado com mais ênfase no âmbito 

da gerência judiciária, seja por parte do Conselho Nacional de Justiça, seja por parte 

do caso específico do Tribunal de Justiça do Ceará, é a produtividade e o alcance de 

metas, restando a cobrança por qualidade deixada praticamente de lado. 

Ocorre que, para além de criticar esta ausência de exercício de 

accountability no tocante ao aspecto qualitativo, seja por parte dos órgãos obrigados 

a fazê-la, seja por parte da sociedade, que acaba impedida de exercer tal direito a 

contento, há de se apontar de que forma é possível, objetivamente falando, aferir 

qualitativamente como se dá prestação jurisdicional, vista sob a perspectiva de 

análise dos próprios atos decisórios. 

E este é o objetivo do presente tópico: apontar um meio a permitir que 

tanto a sociedade como os órgãos responsáveis pelo exercício da accountability 

judicial avaliem, por meio de critérios objetivos, a qualidade da prestação 

jurisdicional que vem sendo entregue, de modo que se possa cobrar efetivamente 

uma melhoria do quadro evidenciado de déficit de qualidade. 

Nesse sentido, conforme se explanará adiante, parece que o modelo 

Toulmin de argumentação racional cumpre satisfatoriamente tal tarefa. Antes, no 

entanto, cumpre tecer brevíssimas considerações sobre a lógica do silogismo 

judicial. 

 

4.2.1 Breves comentários sobre o silogismo judicial e a sua insuficiência para o 

adequado exercício do dever de fundamentação das decisões judiciais 

  

Tem-se que o Ocidente herdou a tradição aristotélica de pensamento que 

segue a linha de estruturação em premissas, maior e menor, e conclusão. A 

depender do tipo da premissa maior, o raciocínio será indutivo ou dedutivo. Segundo 

Gretha Maia248, essa era a resposta, durante séculos, para a pergunta ―como pensar 

corretamente?‖  
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Dentro deste espectro, considera-se que o silogismo é um argumento 

dedutivo no qual, postas duas proposições, necessariamente se põe uma terceira. 

Trata-se, portanto, de um raciocínio dedutivo mediato, aquele que parte do geral 

para o particular, com o auxílio de um intermediário, composto por três proposições, 

das quais a terceira (conclusão) é tirada das duas primeiras (premissas).  

É bem difundida a ideia de que o Direito reduz-se ao silogismo lógico e 

que nas relações existentes entre as diversas normas que formam o ordenamento 

jurídico-positivo devem ser obedecidos somente os princípios da lógica, falando-se, 

deste modo, em silogismo jurídico249. 

Esta ideia, segundo Duílio Rocha250, acaba por reduzir o Direito a um 

fenômeno estritamente lógico, cabendo ao juiz, ao aplicar a lei no caso concreto, 

deduzir logicamente a sentença por meio do silogismo entre as leis e os fatos. 

O modelo lógico-formal adotado pelo Direito passou a ser construído a 

partir de normas que guardam relação entre si por meio de inferências lógicas, 

mediante um encadeamento, partindo de uma norma geral e abstrata até a mais 

concreta e específica, diretamente aplicada ao caso em análise. Esta fase do direito 

caracterizou o auge do positivismo jurídico. No entanto, diversos fatores acarretaram 

uma expansão do grau de jurisdicionalização da vida social e política, resultando em 

uma alteração do papel do Judiciário. A positivação dos direitos fundamentais e o 

reconhecimento da Constituição como norma jurídica são os maiores exemplos 

disso, conforme já se disse no tópico anterior. 

Atualmente, a sentença constitui mais do que um mero raciocínio 

silogístico, em que a premissa maior seria a norma jurídica e a premissa menor os 

fatos provados, e em que o juiz, por meio de uma operação de subsunção, analisaria 

se os fatos se enquadrariam ou não na hipótese legal, e, a partir do resultado de tal 

operação, chegaria a uma conclusão materializada no dispositivo. Exige-se, hoje, 

uma postura diversa dos juristas no trato dos princípios explícitos e implícitos 
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contidos no ordenamento jurídico, não se mostrando a mera subsunção a forma 

adequada para solução de todas as controvérsias jurídicas251.  

Diante de tais mudanças, o Judiciário adequou sua atuação, passando a 

jurisdição a exigir uma postura mais criativa do julgador, que passou a decidir 

mediante a demonstração, por meio da motivação, do grau de acerto da solução. 

Nesse sentido, por vezes, o raciocínio silogístico pode não ser suficiente para 

motivar a decisão, não atendendo à exigência constitucional de motivação das 

decisões judiciais252.  

Na obra ―Os Usos do Argumento‖, Stephen Toulmin apresenta a proposta 

de um modelo genérico de argumento racional que permite uma avaliação da 

racionalidade dos argumentos em todas as áreas do conhecimento. É sobre este 

modelo que nos debruçaremos nos tópicos seguintes. 

 

4.2.2 O modelo Toulmin de argumentação racional: considerações preliminares 

 

Stephen Toulmin afirma que, desde Aristóteles, temos o hábito de, ao 

analisar a microestrutura dos argumentos, apresentá-la de modo simplório, com três 

proposições conjuntamente (premissa menor, premissa maior e a conclusão). O 

autor então indaga se tal proposta é suficientemente elaborada e imparcial e que, 

embora a simplicidade seja um mérito, pode ter custado caro demais253. O silogismo, 

nesse sentido, seria insuficiente para a justificação de argumentos complexos como 

aqueles que compõem uma decisão judicial. Diferentemente do que é proposto no 

âmbito do silogismo, apenas premissas falsas ou verdadeiras não são capazes de 

compor um argumento racional254. 
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Criou-se, então, um modelo racional de argumento com vários pontos que 

devem ser considerados para que se confirme a qualidade e a força de determinado 

argumento. Tais pontos são chamados por Toulmin de layout, que, juntos, garantem 

a formação de um argumento coeso, apresentando respostas satisfatórias a cada 

desafio que se apresenta. 

Antes, no entanto, de adentrar-se propriamente nas particularidades de 

seu modelo, algumas poucas considerações devem ser tecidas sobre algumas 

particularidades que o rodeiam e sobre os motivos de sua escolha para este estudo. 

O modelo Toulmin propicia, como dito, a construção de um modelo de 

correção das decisões judiciais, servindo como um parâmetro para a aferição de 

quão corretas sob o espectro da racionalidade são as fundamentações 

apresentadas nas decisões judiciais. Sua importância, portanto, reside na 

possibilidade de permitir a propositura de um modelo normativo de fundamentação 

racional dos provimentos jurisdicionais. 

Diz-se que o modelo é normativo porque se trata de uma proposta de 

como deve ser uma fundamentação da decisão judicial, estipulando elementos que 

devem ser alcançados como forma de garantir a racionalidade do pronunciamento 

decisório, podendo ser posteriormente submetido a verificação255. 

Nesse sentido, pontua Marcelo Guerra256 que uma investigação que 

proponha como seu objeto a fundamentação racional de atribuição de sentido a 

textos normativos é uma investigação de cunho normativo e que a noção de 

normatividade está implícita na noção de racionalidade, na medida em que fazer 

algo de forma racional não é fazer de qualquer maneira, mas fazê-lo da maneira que 

deve ser feita. 

O modelo Toulmin, tem como principal função a indicação esquemática 

dos elementos mínimos que deve conter um argumento interpretativo para que uma 

crença interpretativa possa ser considerada como justificada257. Seu objetivo, 
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portanto, é permitir a análise do controle racional dos argumentos, identificando uma 

forma de avaliá-los258. 

Outra função importante deste modelo é que permite que se faça uma 

distinção de diferentes ―forças‖ em argumentos interpretativos que, mesmo não 

sendo falaciosos, poderiam mesmo assim apresentar conclusões divergentes. Os 

argumentos tipicamente dedutivos são apenas válidos ou inválidos, não admitindo 

meio termo, possuindo, deste modo, uma característica que se convenciona chamar 

de ―monotonicidade‖259. Na elaboração de seu modelo, Toulmin abandonou o falso 

dilema das opções válido e inválido e partiu para uma avaliação graduada de 

argumentos, por meio de uma representação descritiva de como se argumenta na 

prática260. 

Para exemplificar a questão, Marcelo Guerra261 cita o caso de um médico 

que diagnosticou um paciente com bipolaridade, e que, por se tratar de argumento 

de autoridade, seria confiável acreditar que de fato o paciente seria bipolar. No 

entanto, acrescida a premissa de que o médico recebe comissões da indústria 

farmacêutica X por cada medicamento adquirido por um paciente seu, é certo que a 

conclusão de que o paciente tem bipolaridade se tornaria menos confiável. No 

entanto, acrescendo-se a nova premissa de que o medicamento prescrito pelo 

médico é fabricado por indústria diversa da que o médico receberia a comissão, 

volta o argumento original a ter a qualidade anterior. A essa ―qualidade‖, não 

característica dos argumentos dedutivos, chama-se de ―força‖ dos argumentos. 

Justamente por terem essa qualidade, são os argumentos ―não-dedutivos‖ 

chamados de ―não-monotônicos‖.  

Os argumentos jurídicos , escolhidos por Toulmin para a demonstração de 

seu modelo, são tidos como não-monotônicos, variando não apenas entre as 
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possibilidades certo e errado, verdadeiro ou falso, mas qualitativamente. Esta não-

monotonicidade é um diferencial dos argumentos jurídicos, na medida em que 

permitem que sejam dadas respostas corretas sobre um mesmo assunto, mas com 

graus diferenciados na qualidade das respostas. Deste modo, ainda que existam 

dois argumentos justificados, pode-se averiguar qual o de melhor qualidade.262 

Argumentos interpretativos, próprios da prática forense, não se resumem 

a argumentos dedutivos, pois variam em força em razão do acréscimo de novas 

premissas. Justamente por isso é que se espera que um modelo de fundamentação 

racional de atribuição de sentidos seja capaz de lidar com tais qualidades, 

satisfazendo o modelo Toulmin tal exigência263.  

O modelo a ser estudado serve tanto como parâmetro na invenção e na 

construção de argumentos concretos, como para a avaliação posterior de 

argumentos oferecidos, foco do presente trabalho.  Acaba, assim, por permitir que se 

avaliem dois argumentos interpretativos divergentes, de modo a identificar qual 

deles é o melhor. Nas palavras de Marcelo Guerra:  

 

Com a aplicação do modelo Toulmin na construção de argumentos 

interpretativos, se poderá verificar que ele atende, satisfatoriamente, a toda 

essas expectativas. Ele tanto servirá para fornecer parâmetros para 

distinguir, com clareza e precisão, argumentos interpretativos falaciosos, 

daqueles minimamente válidos (porque não falaciosos), como para 

distinguir entre argumentos interpretativos mais fortes do que outros, 

quando ambos sejam dotados dessa validade mínima, mas conduzam a 

resultados distintos, bem como para avaliar a razoabilidade de um ponto, 

tido como ―final‖, como também se revelará capaz de possibilitar, com um só 

formato, a justificação de afirmações as mais variadas, e ainda se mostrará 

de grande ajuda na ―invenção‖ de argumentos interpretativos. Tais 

afirmações, todavia, não demandam ―justificação‖, mas ―verificação‖, o que 

se poderá fazer com a posse de resultados, os quais serão apresentados na 

terceira parte da presente investigação.
264 
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O modelo Toulmin, antes de tudo, consiste em um modelo de verificação 

da correção de argumentos. Tal verificação se dá por meio de desafios a serem 

feitos ao posicionamento que se defende. Como explica Toulmin, os argumentos do 

dia a dia não se caracterizam como simples silogismos, nem como uma simples 

dedução, como os problemas algébricos, pautados em dogmas ou premissas265.  

Seu modelo, como dito, permite que entre dois argumentos justificados 

seja determinado um melhor fundamento que o outro, o que pode ser feito não por 

meio de critérios formais, que seriam os elementos considerados por si próprios, 

mas também de qualidade e credibilidade das respostas dadas ao desafio feito, 

atribuindo-lhe um caráter qualitativo, na medida em que permitiria a comparação de 

dois argumentos válidos, mas que levariam a conclusões diversas266. 

Esta característica do modelo é essencial para o desenrolar deste estudo, 

na medida em que o que se deseja propor é um resgate justamente do fator 

qualitativo das decisões judiciais, inclusive com possibilidade de verificação objetiva 

pelos responsáveis pela accountability judicial. Ademais, conforme explica Fernando 

de Demétrio Pontes, a adoção do modelo Toulmin, devido a sua simplicidade, não se 

consubstancia em uma violação ao princípio da razoável duração do processo267. 

Permite, portanto, que se alie a necessidade de uma prestação jurisdicional 

tempestiva à prolação de uma decisão adequadamente fundamentada. 

Para que haja um controle da decisão dos magistrados, tem-se por 

imprescindível que exista uma exposição dos motivos contidos na decisão, de modo 

a possibilitar o controle de sua correção, seja pelas cortes recursais, seja pelas 

partes ou demais membros da sociedade. A importância de uma teoria da correção 

da decisão judicial vem neste ponto, tratando-se de uma garantia que se desdobra 
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do modelo constitucional de processo em benefício de todos os envolvidos na 

atividade judicante268. 

Por fim, tem-se que uma derradeira observação há de ser feita antes de 

adentrar-se propriamente ao layout do modelo de Toulmin. A cartografia conceitual 

de argumento racional elaborada por Stephen Toulmin funda-se inteiramente sobre a 

base da cartografia rudimentar de argumento oferecida por Gilbert Ryle269. Assim, 

muitas das noções que serão apresentadas no presente tópico são desdobramentos 

da pesquisa de Ryle com sofisticações apresentadas por Toulmin em seu 

trabalho270. Deste modo, embora não nos refiramos diretamente às ideias de Ryle, 

há de se ter em conta que estas permeiam boa parte do trabalho de Toulmin. 

 

4.2.3 O layout do modelo argumentativo de Toulmin e sua adoção como instrumento 

aferidor da qualidade do exercício jurisdicional 

 

Toulmin parte da seguinte questão: ―O que, então, está envolvido no 

processo de estabelecer conclusões mediante a produção de argumentos?‖ Para 

responder a tal problema que se apresenta, partirá, como dito por ele próprio, ―do 

zero‖ para o desenvolvimento de um padrão de análise, que ele chama de layout271. 

A análise mais detalhada dos elementos do layout do modelo Toulmin de 

argumentação racional é melhor feita em duas etapas, consistindo a primeira no 

estudo do núcleo básico do argumento e a segunda numa análise dos elementos 
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acrescidos por Toulmin a tal núcleo básico e que tornam mais relevante a sua 

proposta de modelo argumentativo. 

Dentro do núcleo básico do modelo existem três elementos. São eles: 

alegação ou claim (C), dados ou data (D) e garantia ou warrant (W).  

Quando embarcamos em um argumento, sempre há um lugar aonde se 

quer chegar. Podemos chegar nele por meio da descoberta feita por nós mesmos ou 

porque fomos convidados por alguém a chegar naquela conclusão272. Sempre que 

alguém apresenta determinada tese jurídica, esta pessoa também apresentará 

argumentos respectivos para sustentá-la. O primeiro elemento colocado por Toulmin, 

nesse sentido, é a alegação (claim)
273

. Um bom exemplo de alegação, que 

acompanhará a presente explanação e ao fim nos permitirá expor o layout de forma 

prática, é o seguinte: ―Drago cometeu um crime‖. 

O primeiro dos desafios presentes no modelo de Toulmin é ―por quê?‖. Tal 

desafio tem o intuito de descobrir quais evidências existem para possibilitar que 

determinada alegação seja feita de forma racional, ou, em outras palavras, quais 

informações você possui para que autorize que possa concluir tal coisa274.  

O autor parte da suposição de que às alegações que são feitas por nós 

normalmente podem ser oferecidos fatos para apoiá-las. Assim, se tal alegação é 

desafiada, cabe-nos recorrer aos fatos que pretensamente a sustentam e apresentá-

los como o fundamento no qual se baseia a alegação275. São, portanto, fundamentos 

(grounds, na nomenclatura usada em ―An introduction to reasoning‖) que são 

exigidos para que se aceite que determinada alegação é sólida e confiável276. No 

exemplo apontado, pode-se adotar como dado a sustentar a alegação o seguinte: 

―Drago matou Creed‖. 
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No caso de o desafiador não concordar com a correção dos fatos, cabe-

nos afastar do caminho a sua objeção por meio de um argumento preliminar. Toulmin 

então aponta a distinção que se pode fazer entre a alegação (C), cujos méritos se 

está tentando estabelecer, e os fatos aos quais recorremos como fundamentos de tal 

alegação, também chamados de dados (D) 277. 

Saber em que fundações a alegação está sustentada é apenas o primeiro 

passo para julgar sua solidez e confiabilidade. Após isso, precisa-se checar se os 

dados realmente garantem um suporte genuíno para aquela alegação específica e 

se não são apenas informações irrelevantes que nada guardam relação com a 

alegação em questão278.  

Nesse sentido, mesmo após a apresentação dos dados, outro tipo de 

pergunta pode ser feita: pode-se pedir que não mais sejam acrescentadas novas 

informações factuais, além das já apresentadas, mas que seja indicada a relação 

entre os dados apresentados com a conclusão. Coloquialmente, esta pergunta seria 

formulada da seguinte forma: ―como você chegou até aí?‖ 279-280. Este segundo 

desafio tem o intuito de perfazer a verificação de um elemento que autorize a 

passagem racional entre os dados apresentados e a conclusão que é sustentada na 

alegação. Desde modo, controla-se a existência de saltos lógicos, falácias ou 

arbitrariedades281. 

Diante deste desafio, Toulmin explica que não cabe a apresentação de 

novos dados, visto que sobre eles novas indagações semelhantes poderão ser 
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feitas, mas, sim, apresentar proposições diferentes como regras, princípios, licenças 

de inferência ou o que se queira, desde que não sejam novos itens de informação. A 

ideia, aqui, não é reforçar a base em que está construído o argumento, mas mostrar 

que, tomando aqueles dados como ponto de partida, tem-se por apropriado e 

legítimo passar dos dados à conclusão282. 

Precisa-se, portanto, de afirmações gerais, hipotéticas, que sirvam como 

pontes a autorizarem o tipo de passo com o qual se compromete a dar com os 

argumentos específicos. Segundo Toulmin, normalmente este processo é descrito 

resumidamente na expressão ―se D, então C‖. Propõe-se, no entanto, uma 

expansão da expressão em nome da imparcialidade, de modo a reescrevê-la da 

seguinte forma: ―dados do tipo D nos dão o direito de tirar as conclusões C (ou de 

fazer as alegações C)‖ 283. A estes tipos de proposições, chama Toulmin de garantias 

(W)284. No exemplo citado, a garantia seria algo como ―Já que, se alguém tira a vida 

de outra, comete um crime‖. 

Toulmin fala que a garantia é incidental e explanatória. Enquanto que aos 

dados se recorre de modo explícito, às garantias se faz de modo implícito. As 

garantias são gerais, certificando a solidez de todos os argumentos do tipo 

apropriado, e, dessa forma, devem ser estabelecidas de modo diverso dos fatos que 

são apresentados como dados. Essa distinção, aduz o autor, é semelhante à 

distinção que se faz no âmbito jurídico entre questões de fato e questões de 

direito
285

. 

Estes três elementos básicos do modelo Toulmin, alegação, dados e 

garantia, constituem um núcleo básico para análise e avaliação de qualquer 

argumento, seja empírico, seja normativo. O autor os caracteriza como campos-

invariantes, visto que permanecem inalterados independentemente da área de 

conhecimento286. 
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Diante do apresentado, tem-se que o layout básico do modelo Toulmin 

seria o seguinte: 

 

 

 

 

 

No exemplo que se vem utilizado, o quadro básico estaria disposto na 

seguinte configuração: 

 

 

 

 

 

 

A este núcleo básico, Toulmin fez acréscimos para completar a formação 

do layout de argumento racional, afastando-se definitivamente do modelo do 

silogismo tradicional e da argumentação feita de forma dedutiva, de modo a iniciar 

um novo paradigma lógico, a ser alçado a patamares de verificação completamente 

diferentes dos propostos pela lógica dedutiva287. 

Adentrando aos elementos contidos na segunda parte da explicação do 

layout, tem-se que existem diversos tipos de garantias que podem conferir diferentes 

graus de força às conclusões que justificam. Algumas permitem a qualificação da 

conclusão com o advérbio ―necessariamente‖ e outras nos autorizam a dar 

provisoriamente o passo dos dados para a conclusão, ou a dá-lo apenas sob certas 

condições, com exceções ou qualificações, caso em que os modais mais adequados 

seriam ―provavelmente‖ e ―presumivelmente‖ 288. 
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Dados (D)   Então Alegação(C) 

 

                    Garantia (W) 

Drago matou Creed (D)        Então Drago cometeu um crime(C) 

 

         Já que, se alguém tira a vida de outra, comete um crime (W) 
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Diferentemente do silogismo tradicional, argumentos usados no cotidiano 

são questionados corriqueiramente. Não há uma premissa que seja considerada 

verdadeira, e, consequentemente, sirva como chave para toda e qualquer relação 

feita com ela. As garantias legitimam as passagens dos dados para as alegações de 

maneira racional, mas tal legitimação não se dá de forma inquestionável ou 

infalível289. 

Segundo pontua Fernando Demétrio Pontes, vários são os casos em que, 

mesmo apresentando bons dados, uma boa garantia e uma alegação sustentável, é 

possível encontrar lacunas ou exceções que diminuam a força ou confiabilidade do 

argumento, reduzindo o seu poder de convencimento ou justificação. Como pontua 

Toulmin, uma conclusão necessária ou absoluta apenas seria possível em campos 

em que os dados são dogmáticos, como na matemática. No entanto, em outros 

campos do conhecimento, em que não existem dogmas compondo a estrutura 

argumentativa, há de se ter uma estratégia para conseguir avaliar uma 

fundamentação como aceitável290. 

Explica Toulmin, deste modo, que pode não bastar a especificação de 

dados, garantia e alegação, sendo necessário acrescentar alguma referência 

explícita ao grau de força que os dados conferem à alegação em virtude da garantia. 

Faz-se necessário, porquanto, inserir um qualificador ou qualifier (Q), elemento que 

tem a função de demandar o grau de força que a alegação traz consigo. Deste 

modo, Toulmin adota o primeiro sinal da lógica derrotável em seu layout, com a 

impossibilidade de uma conclusão absolutamente correta para todos os casos291.  

Conforme aduz Marcelo Guerra, o qualificador é um marcador linguístico 

da força que se pode atribuir a um argumento. Nesse sentido, seria como um 
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―campo aberto‖ para que alguém assinale a ―nota‖ a que o argumento faz jus292. 

Para o exemplo que se vem desenvolvendo, pode-se acrescer o modal 

―provavelmente‖ à alegação que se fez, de modo a afirmar-se que ―Drago 

provavelmente cometeu um crime‖.  

Conforme também pontua Marcelo Guerra, Toulmin incorpora ainda mais 

dois novos elementos ao seu modelo, de modo a explicitar a confiabilidade que se 

pode creditar à garantia utilizada para autorizar dada inferência. Um deles é o que 

assinala a fundamentação que se pode apresentar a uma dada generalização, 

apenas podendo ser extraído da experiência concreta. Trata-se do aspecto da 

racionalidade humana que se explicita por meio de um desafio lançado à própria 

garantia, nomeado como suporte ou backing (B). O outro elemento é aquele que 

explicita o caráter não absoluto e sujeito à derrotabilidade das generalizações 

utilizadas nos argumentos substanciais. Trata-se da refutação ou rebuttal (R). Estes 

dois elementos, aponta o autor, assinalam a radical diferença entre o modelo de 

Toulmin e o modelo silogístico da lógica formal293. 

No tocante ao elemento suporte (B), tem-se que as garantias, 

consideradas isoladamente, não são tomadas como completamente confiáveis. As 

garantias utilizadas para autorizarem argumentos nos vários tipos de campos da 

argumentação requerem diferentes tipos de suportes294. 

Toulmin considera que as garantias não são auto validativas, extraindo 

sua solidez de outras considerações substanciais de apoio. A garantia, portanto, 

pode ser submetida a uma análise e escrutínio mais apurados, desafiando-as 

mediante a elaboração de perguntas como ―Essa garantia é confiável mesmo?‖, 

―Essa garantia realmente se aplica ao presente caso?‖295. 

No Direito, Toulmin cita um exemplo concreto do que seria um suporte. 

Imagine-se que um advogado apela a um determinado precedente como uma 

garantia para o argumento que defende em favor de seu cliente. O advogado rival 

desafia a garantia questionando se aquele precedente é realmente válido ou qual é 

a força que ele tem (se é vinculante ou não). Nesse caso, desafiada a sua garantia, 
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cabe ao primeiro advogado buscar um suporte para ela, podendo fazer um estudo 

sobre o histórico do precedente e sobre sua força atualmente, inclusive analisando 

outros casos análogos em que o precedente foi aplicado. Toulmin então diz que, se o 

advogado fizer tal trabalho de forma bem feita, sua garantia estará dotada de um 

suporte suficientemente eficaz. Ainda no tocante ao suporte especificamente no 

contexto jurídico, faz a observação de que, pela própria natureza da matéria a ser 

tratada, este sempre será mais longo e mais complexo que uma simples exposição 

de fundamentos/dados (D) 296.  

De todo modo, tem-se que o suporte das garantias apresenta um 

conteúdo próprio, não consistindo em elementos que autorizem a passagem, mas 

apoio à garantia que realiza tal função. Nada impede que a afirmação que serve de 

suporte, tal como o elemento ―dados‖, sofra questionamentos como uma conclusão 

de outro modelo argumentativo, nos moldes do próprio modelo. 

Conforme pode se constatar, o elemento suporte visa demonstrar porque 

deve ser aceita a garantia, na medida em que ela, por si só, não é autojustificativa, 

na medida em que não se trata de um dogma. Pode-se, no Direito, dizer que o 

suporte seria algo como ―aos olhos da lei‖ ou ―conforme a lei‖. Em nosso exemplo, 

pode-se adotar como suporte o a frase ―Com base no que diz a legislação‖. 

Por fim, no tocante ao elemento refutação (rebuttal), tem-se que o mesmo 

surge como uma resposta ao seguinte desafio: ―se a conclusão não é absoluta, e 

sendo possível que o argumentador esteja errado, como confiar que ele não está 

cometendo um erro?‖297 

Toulmin tinha o propósito de permitir o controle racional das conclusões 

não obtidas dedutivamente. A resposta a este desafio mostra-se importante para 

aceitar argumentos indutivos como respostas racionalmente válidas para a 

fundamentação de determinado argumento, e, no caso em estudo, para a 

fundamentação das decisões judiciais298. 
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No tocante a este elemento, aduz Marcelo Guerra que se trata da maior 

contribuição de Toulmin nessa área. Tratando-se de uma sentença aberta negativa, 

delimita o âmbito de aplicação da garantia W, na medida em que a ocorrência do 

tipo de estado de coisas indicado em R acaba por afastar o valor do suporte 

apresentado à garantia299. 

Trata-se, portanto, de um elemento autônomo do núcleo principal, que 

explicita as condições excepcionais, as exceções em que aquela conclusão não será 

válida, em que se deve afastar a confiabilidade da garantia300. Deste modo, Toulmin 

tem a ideia de que, uma vez demonstradas as situações em que aquela conclusão 

não é racional, e, em seguida, demonstrada que não se tratam dessas situações, 

torna-se possível fortalecer o argumento, visto que as possíveis falhas dele foram 

afastadas. 

Em nosso exemplo, tem-se que é provável que Drago tenha realmente 

cometido um crime ao matar Creed, na medida em que tal conduta resta tipificada 

no Código Penal. No entanto, sabe-se que há exceções a tal regra. Se Drago, por 

exemplo, for um lutador de boxe e a morte ocorrer em cima do ringue, durante uma 

luta oficial, poder-se-ia dizer que Drago estaria acobertado pela excludente de 

ilicitude prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal, porquanto teria agido em 

exercício regular de direito301. 
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Com isso, Toulmin cria um mecanismo em que deixa clara a possibilidade 

de existência de condições que enfraqueçam o argumento, e, eventualmente, 

podendo acatá-las se as exceções realmente existirem, ou mesmo reforçar a 

conclusão apresentada, em caso de não se configurar uma situação excepcional. 

Conforme aduz Fernando Demétrio Pontes, é possível notar uma grande 

contribuição para a formação do know-how de elaboração da decisão judicial, 

principalmente no tocante ao inciso IV do §1º do art. 489 do CPC. No direito, é 

recorrente a refutação. Contestações, réplicas e outros momentos existem para 

contradizer um argumento apontado pela outra parte e vice-versa302. 

Dessa forma, esposados todos os layout de Toulmin, é possível completar 

a sua estrutura básica nuclear com a adição dos novos elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já no exemplo que se adotou até aqui, é possível consolidá-lo dentro do 

seguinte layout: 
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Dados (D)             Então, Qualificador (Q), Alegação(C) 

 

   Uma vez que Garantia (W)      a não ser que Refutação (R) 

 

   Com base no Suporte (B) 

Drago matou Creed (D)   Então Drago, provavelmente(Q), cometeu um crime (C) 

 

Já que, se alguém tira a vida de outra pessoa, comete um crime (W) 

                                                                                    A não ser que esteja amparado                                    

            Com base no que diz a Legislação (B)       por uma excludente de ilicitude (R) 
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Este é, basicamente, o modelo Toulmin de argumentação racional. Como 

se viu, diversos desafios são feitos a cada nova inclusão de conteúdo, sendo 

possível notar que apresenta formas bastante satisfatórias de solucionar diversos 

problemas encontrados na questão da fundamentação das decisões judiciais. Entre 

seus muitos créditos, está um que é essencial para o presente estudo: trata-se de 

um modelo que permite aferir, com a clareza necessária e por meio de critérios 

objetivos se uma decisão está suficientemente fundamentada sob o ponto de vista 

da racionalidade dos argumentos nela esposados. 

Para além disso, tem-se que o modelo permite não apenas que se avalie 

argumentos já existentes, como, também, que o próprio argumentador avalie seu 

argumento, de modo a aprimorá-lo. Tal aplica-se, inclusive, ao próprio juiz quando da 

elaboração de sua decisão, permitindo que encontre melhores fundamentos.  

Dá-se, portanto, a possibilidade, devido também à sua simplicidade, de 

dotar o pesquisador do Direito da habilidade de identificar argumentos e de adquirir 

uma expertise, uma habilidade de escrita, leitura e análise de um saber, ou decisão, 

que se apresenta como discurso303. 

Em outras palavras, possibilita o exercício da accountability judicial tanto 

na dimensão horizontal, ao permitir que órgãos responsáveis pela fiscalização do 

Judiciário possam aferir a qualidade dos argumentos expendidos pelos juízes em 

seus atos decisórios, como, também, a dimensão vertical social, ao permitir que as 

partes e a própria sociedade submetam a escrutínio os argumentos expostos nas 

decisões judiciais, de modo a possibilitar também a sua fiscalização da atividade 

judicial.  

 

4.3 Uma proposta de redefinição de prioridades na gerência judiciária de modo 

a estabelecer um equilíbrio no binômio qualidade/quantidade da prestação 

jurisdicional 

  

Conforme restou sobejamente comprovado ao longo da pesquisa, a 

gerência judiciária, principalmente após as reformas administrativas voltadas à 

implantação da administração gerencial no Brasil, volta-se quase que integralmente 
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para a busca de uma prestação jurisdicional célere. Para tanto, comumente invoca 

os princípios da eficiência e da duração razoável do processo como elementos 

normativos a permitirem que se chegue à conclusão de que, de fato, a celeridade 

deve ser prestigiada em detrimento de todos os demais aspectos da prestação 

jurisdicional.   

No entanto, conforme também restou minudentemente explanado, os 

princípios da duração razoável do processo e da eficiência, vistos sob a ótica da 

Constituição Federal de 1988 e que dela emanam, não permitem a interpretação 

atualmente lhes é dada pelo Conselho Nacional de Justiça, e, em âmbito local, pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de modo a reduzirem-lhes à ideia de 

celeridade. 

Faz-se necessário, nesse sentido, resgatar-se o prestígio pelo fator 

qualitativo da prestação jurisdicional no âmbito da gerência judiciária no exercício da 

accountability, de modo a incentivar os juízes a, também, decidirem da forma mais 

correta possível, levando em conta, para tanto, os preceitos do art. 489, §1º, do 

Código de Processo Civil e desenvolvendo fundamentações que reflitam a 

exposição de argumentos racionalmente verificáveis, seja pelo próprio magistrado 

na condição de construtor de sua argumentação, seja pelas partes, seja pelo órgão 

recursal, seja, enfim, pela própria sociedade.  

Para tanto, a administração judiciária necessita passar por uma mudança 

em suas prioridades, de modo a exercer a accountability também em uma 

perspectiva qualitativa e a possibilitar que a sociedade também exerça seu papel 

como agente competente para exigir também uma prestação de contas por parte do 

Judiciário. 

No presente tópico, serão explanadas algumas propostas de revisão de 

prioridades na gerência judiciária para estabelecimento de um equilíbrio no binômio 

qualidade/quantidade. As propostas que serão adiante delimitadas tem por base o 

que restou colhido ao longo do presente estudo, e, portanto, não possuem 

pretensão, nem de longe, de esgotar o tema, sujeitando-se, ademais, à crítica, na 

medida em que não se pretende expor verdades imutáveis ou questões 

revolucionárias jamais antes apresentadas.  

As propostas a seguir esposadas, assim como restou feito ao longo do 

estudo, serão apresentadas em âmbito nacional e sob um aspecto local, sempre 

levando em consideração os itens apurados ao longo do trabalho. 
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Em âmbito nacional, a primeira e talvez mais importante questão, que, na 

verdade, não se consubstancia apenas em uma proposta, mas em uma 

necessidade, trata da imperiosidade de mudança de mentalidade daqueles que 

administram a cúpula Justiça e dos próprios magistrados que atuam na base. Há de 

se revisitar os conceitos dos princípios da eficiência e da duração razoável do 

processo, de modo que se possa entender que não apenas a justiça célere se faz 

necessária, mas, também, a preservação de todas as demais garantias 

constitucionais.  

Nesse sentido, há de se incentivar um olhar menos preconceituoso aos 

ditames do Novo Código de Processo Civil, e, em especial, ao que disciplina o seu 

art. 489, §1º, cujas disposições, como dito, acabaram por gerar acentuada ira das 

associações de magistrados. Como tudo que é novo, há uma natural resistência, 

resistência esta que, inclusive, leva muitos magistrados a simplesmente ignorarem a 

existência do texto legal, permanecendo a decidir como sempre fizeram, protegidos 

por frases do tipo ―do meu jeito sempre deu certo‖, ―se quiser que mude, é só 

recorrer‖, ―decido com base no meu livre convencimento‖. 

Este papel de incentivo à mudança de mentalidade dever ser exercido 

precipuamente pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, enquanto órgão 

responsável pelo ―controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário 

e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes‖, conforme disciplina do no §4º 

do art. 103-B da Constituição Federal. Nesse sentido, pode-se exigir, também como 

forma de meta304, a elaboração e a conclusão de cursos de capacitação por parte 

dos magistrados em que sejam explanadas questões inerentes ao Novo CPC, e, em 

especial, sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais sob a sua égide. 

No mesmo sentido, poder-se-ia ministrar cursos sobre a construção de argumentos 

racionalmente verificáveis. Atualmente, com o advento dos cursos EAD, tal realidade 

é plenamente palpável.  

Adentrando propriamente aos pontos tratados no segundo capítulo do 

presente estudo, tem-se que, no âmbito propriamente do Conselho Nacional de 

Justiça, outras duas questões são de observância primordial. 
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A primeira delas diz respeito à necessidade de redimensionamento das 

Metas Nacionais, na medida em que, conforme se viu ao longo dos últimos anos, 

estas passaram a ser praticamente voltadas para o acréscimo de produtividade em 

processos específicos. É preciso, conforme já se pontuou acima, incluir propostas de 

cunho qualitativo nas metas anuais, tal como havia nos primórdios, em que diversos 

outros pontos não ligados diretamente à produtividade também eram exigidos.  

Ressalte-se que não se está a sugerir a extinção das metas de 

produtividade, mas, apenas, que a estas sejam acrescidas metas que tenham 

ligação também com o fator qualitativo da prestação jurisdicional. De outra forma, 

permanecendo como atualmente se encontram, há uma nítida impressão de que, 

para o Conselho Nacional, tudo o que importa é o acréscimo de produtividade, o 

que, certamente, influencia as Cortes de Justiça locais na fixação de suas 

prioridades gerenciais.  

O segundo ponto propriamente ligado ao Conselho Nacional de Justiça 

diz respeito à necessidade de alteração na pontuação inerente ao sistema de 

promoção dos magistrados. Conforme se observou neste estudo, há um completo 

descompasso entre a pontuação atribuída a fatores ligados ao cunho qualitativo da 

prestação jurisdicional com aqueles ligados à produtividade.  

Isso porque os dois critérios que levam em conta o fator quantitativo da 

prestação jurisdicional (produtividade e presteza), quando isoladamente 

considerados, já ultrapassam um número maior de pontos que o critério 

desempenho (fator qualitativo). Quando somadas, constituem quase o triplo de 

pontos do único critério que efetivamente avalia a qualidade da prestação 

jurisdicional entregue pelo magistrado a ser promovido. 

É imperioso, portanto, que se tente, pelo menos, igualar a pontuação dos 

critérios qualitativo e quantitativo, de modo a não mais passar a mensagem de que 

um juiz bom é aquele que produz a qualquer custo, mas, também, aquele que 

produz com qualidade. 

Ademais, ainda dentro deste espectro, há de ser alterado o art. 5º da 

Resolução nº 106/2010 do CNJ, que trata da matéria305. Isso porque, ao considerar 

para aferimento da qualidade das decisões apenas a redação, a clareza, a 
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objetividade, a pertinência de doutrina e a jurisprudência e o respeito aos 

entendimentos dos Tribunais Superiores, transparece uma concepção no mínimo 

insuficiente acerca daquilo  que consiste uma decisão devidamente fundamentada. 

Devem ser inseridos, portanto, os critérios presentes do art. 489, §1º, do Código de 

Processo Civil, de modo a prestigiar a sua observância e consequente citação no 

corpo das decisões, e, também a necessidade de prolação de decisões 

racionalmente verificáveis, o que permitiria um melhor exame, inclusive, por aqueles 

que julgarão os processos de promoção de magistrados.  

Volvendo-se ao aspecto local, destacam-se três aspectos a serem 

considerados no Tribunal de Justiça do Ceará. 

O primeiro ponto diz respeito aos Planejamentos Estratégicos.  Conforme 

se viu ao analisar o atual Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça, verificou-

se que, embora estivessem presentes em alguns de seus pontos noções como 

―efetividade‖ e ―excelência‖ da prestação jurisdicional, estas não estavam 

necessariamente voltadas ao ato de julgar ou à fundamentação das decisões 

judiciais, mas, sim, majoritariamente ligados à celeridade no trato dos processos e 

ao acréscimo da produtividade em alguns segmentos processuais, o que acabou por 

repetir o déficit qualitativo visto em âmbito nacional. 

Tem-se por imperiosa, portanto, a inserção de elementos voltados 

também ao aspecto qualitativo da prestação jurisdicional, não se podendo imaginar 

que conceitos como efetividade e excelência possam ser alcançados apenas com 

um prestígio ao aspecto quantitativo. 

Em segundo lugar, verifica-se que devem ser alterados os aspectos 

inerentes aos critérios de aferição da Gratificação de Alcance de Metas destinadas 

aos servidores públicos. Mais uma vez, verificou-se que apenas critérios 

quantitativos são prestigiados na elaboração dos elementos que aferem o alcance 

das metas respectivas. No entanto, tal se mostra impróprio em dois aspectos.  

O primeiro aspecto diz respeito propriamente ao fato de que os 

indicadores que são exigidos dos servidores das unidades judiciárias, em verdade, 

não depende deles, mas, sim, dos magistrados. Critérios como a média mensal de 

julgamentos em nada guardam relação com o desempenho de servidores, na 

medida em que o exercício da jurisdição é exclusivo dos magistrados. É certo que 

uma equipe bem empenhada de servidores auxiliam os magistrados no desempenho 

de seu mister. No entanto, a adoção de tal critério acaba por fazer com que 
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servidores dependam do juiz para atingirem a meta estipulada. 

Sob um segundo aspecto, este intimamente ligado ao objetivo direto do 

presente trabalho, tem-se que novamente há um estímulo aos números de baixas 

processuais e ao cumprimento de metas de produtividades estipuladas em âmbito 

nacional. Há, no entanto, de se aferir como os servidores estão atingindo o que lhes 

é exigido. Ora, na medida em que a gratificação mencionada corresponde a um 

acréscimo de 1/3 (um terço) em seus vencimentos, é óbvio que farão de tudo para 

atingir os percentuais exigidos, o que, no fim das contas, também pode acarretar em 

um decréscimo de qualidade das atribuições desempenhadas por servidores. Basta 

pensar que os Técnicos Judiciários poderão fazer expedientes sem atentarem para 

esta ou aquela garantia processual, tudo para alcançar a meta. No tocante aos 

Analistas Judiciários, poderão elaborar minutas de decisões que não levem em 

conta as peculiaridades do caso concreto e os deveres previstos no art. 489, §1º, do 

CPC. Por fim, em relação aos Oficiais de Justiça, podem acabar cumprindo 

expedientes citatórios também de qualquer forma, sem observância a todas as 

peculiaridades previstas na lei processual.  

É lógico que, até certo ponto, os exemplos acima elencados não passam 

de hipóteses sobre algo que pode eventualmente acontecer. Correr tal risco, no 

entanto, certamente não é algo desejável.  

Deste modo, tem-se que a aferição dos critérios de apuração da 

Gratificação de Alcance de Metas também há de ser reavaliada. Nesse sentido, 

podem ser criadas comissões que avaliem efetivamente como se dá o trabalho dos 

servidores para efeitos de alcance das metas estipuladas para fins da percepção da 

mencionada gratificação, ou mesmo inseridas novas atribuições a grupos já 

existentes de aferição de desempenho periódico de servidores. Com a conclusão 

integral do processo de digitalização dos processos judiciais que virá nos anos 

seguintes, esta tarefa não se mostra impossível. 

Por fim, há de se apontar a necessidade de mudança na metodologia das 

correições realizadas pela Corregedoria local, de modo a objetivar o aprimoramento 

da qualidade jurisdicional. Para tanto, mostra-se necessário que sejam avaliados 

critérios diversos daqueles inerentes à produtividade dos magistrados, mas, 

também, colhidos processos por amostragem para analisar como estão sendo 

proferidas as decisões judiciais, e, principalmente, se estão sendo observados os 

critérios previstos no art. 489, §1º do CPC e se as decisões apresentam argumentos 
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racionalmente verificáveis. 

O papel da Corregedoria, nesse sentido, é essencial sob todas as 

perspectivas aqui analisadas. Na medida em que é o órgão que está diariamente em 

campo no exercício da accountability horizontal dentro do Judiciário local, seus 

papéis educativo e fiscalizatório são ambos importantíssimos na tarefa de permitir 

uma mudança da mentalidade dos juízes acerca do que consiste o seu dever 

funcional. Ao cobrarem tão somente por produtividade, passam a mensagem de que 

é isso que se espera de um bom juiz. Se, sob outro viés, passarem a exigir também 

a qualidade do provimento jurisdicional, é certo que os juízes ficarão mais atentos 

nesse sentido. 

Não se desconhece que, com uma cobrança maior de qualidade, pode 

ocorrer um decréscimo de celeridade em um primeiro momento. No entanto, tal é 

uma consequência natural de uma busca pelo equilíbrio em uma balança que, hoje, 

pende quase que inteiramente para apenas um lado.  

Repita-se que tais medidas nem de longe resolverão a problemática 

evidenciada ao longo deste estudo. No entanto, trata-se de um primeiro passo, de 

uma fagulha rumo a uma situação de normalidade e de prestígio a todos os 

preceitos constitucionais, sem atribuir-se, erroneamente, maior peso a um valor em 

detrimento de vários outros de idêntica hierarquia constitucional. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo se deu guiado pela premente 

necessidade de responder a seguinte questão: a aplicação de critérios de eficiência 

gerencial aplicados à administração judiciária foi capaz de gerar, além de um 

acréscimo de produtividade, uma melhora na qualidade da prestação jurisdicional ou 

estaria tal aspecto sendo deixado de lado nesta equação? 

Para respondê-la a contento, e, se fosse o caso, sugerir soluções para o 

que restasse eventualmente evidenciado, optou-se inicialmente por examinar como 

se deram as reformas administrativas efetivadas mediante as Emendas 

Constitucionais nº 19 e nº 45, que geraram profundas mudanças na gerência da 

coisa pública. 

Ao analisar-se a reforma do Estado efetivada por meio da Emenda 

Constitucional nº 19, responsável pela inserção de mecanismos de mercado na 

administração do Estado brasileiro e pela positivação do princípio da eficiência no 

caput do art. 37 da Constituição Federal, verificou-se que, embora houvesse uma 

rejeição pelo modelo burocrático, o próprio constituinte derivado entendeu que este 

se faria necessário dentro daquilo que chamou de núcleo estratégico do governo, no 

qual estava incluso o Judiciário. Isso porque, no âmbito da atividade estatal 

propriamente dita, onde são tomadas as decisões fundamentais da república, 

importava mais que o que fosse decidido se desse de forma eficaz. O que se 

entendia por necessário, no entanto, era inserção, dentro do modelo burocrático, de 

uma cultura gerencial baseada na avaliação do desempenho.  

O Judiciário, no entanto, não escapou deste anseio por eficiência na 

prestação de seus serviços e na administração baseada em resultados, na medida 

em que era recorrente a indignação popular com a morosidade em sua atuação. A 

Reforma do Judiciário, realizada mediante a Emenda Constitucional nº 45, foi 

baseada justamente neste sentimento, sendo a responsável pela criação do 

Conselho Nacional de Justiça e pela positivação do princípio da duração razoável do 

processo no corpo constitucional.  

Dentro deste contexto fez-se necessária a explanação da noção de 

accountability e sobre como esta deve se desenvolver no setor público, 

especialmente quando a administração volta-se a uma busca premente por 

resultados, incorporando para si instrumentos de ordem mercadológica. Baseada na 
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ideia de que as instituições devem prestar informações e justificações sobre suas 

ações e resultados, divide-se nas modalidades horizontal e vertical, tratando-se a 

primeira do papel exercido por agências estatais que possuem o direito e o poder 

legal de realizar ações de supervisão e sanções legais contra ações ou omissões de 

outros agentes públicos e a segunda da relação havida entre desiguais, destacando-

se a modalidade denominada accountability vertical social, em que a própria 

sociedade expõe os agentes públicos e lhes exige uma conduta condigna com suas 

funções. 

Aprofundou-se então na análise do papel exercido especificamente pelo 

Conselho Nacional de Justiça como agente prestador de contas, especialmente no 

tocante à sua atribuição de definição e fixação de planos de metas e de avaliação 

institucional do Poder Judiciário e de suas proposituras atinentes à melhoria da 

celeridade dos processos judiciais. Verificou-se, nesse sentido, que, aos menos nos 

dispositivos regimentais que regulamentam a atuação do CNJ em tal aspecto, não 

transparece que tal órgão tenha uma preocupação com a ideia da qualidade da 

prestação jurisdicional, o que consistiria em um nítido déficit de accountability sobre 

o aspecto qualitativo. 

No segundo capítulo, procedeu-se a uma investigação acerca da lacuna 

qualitativa na accountability exercida pelo Conselho Nacional de Justiça, que até 

então tinha restado evidenciada apenas de forma preliminar. Optou-se, também, por 

analisar se esta igualmente ocorreria em âmbito local, no Tribunal de Justiça do 

Ceará. 

No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, realizou-se um estudo 

aprofundado acerca das Metas Nacionais. Verificou-se que estas objetivam 

explicitamente assegurar o direito constitucional à razoável duração do processo e 

reduzir o congestionamento processual. Viu-se também que, ao menos inicialmente, 

existiam metas que se destinavam tanto à diminuição do congestionamento 

processual, como, também, à melhoria da prestação jurisdicional, mas que, ao longo 

dos anos, as metas passaram a ser quase que integralmente destinadas à resolução 

processual com a brevidade que se julgava necessária, destacando-se, nesse 

sentido, as Metas 1 e 2. 

Constatou-se que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 

nº 198/2014, que instituiu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 

2015/2020, preocupou-se em garantir a observância, pelos Tribunais locais, das 
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Metas Nacionais, de modo que estes deveriam inseri-las em seus planejamentos 

estratégicos. Observou-se que, também na citada Resolução havia uma 

preocupação exacerbada com a celeridade e a produtividade, inclusive elencando 

como um dos macrodesafios do Judiciário o tópico ―Celeridade e produtividade na 

prestação jurisdicional‖. Constatou-se, também, uma grande dificuldade de 

cumprimento da Meta 2 por parte dos Tribunais, o que permitiu concluir que a 

resolutividade de processo mais antigos consiste em um obstáculo de difícil 

transposição.  

Viu-se, enfim, que as Metas Nacionais atualmente se preocupam quase 

que exclusivamente com elementos voltados para a produtividade, não existindo a 

priorização de questões como a qualidade das decisões proferidas, o que possui um 

potencial de incentivo à prolação de decisões com o intuito precípuo de atingimento 

dos percentuais elencados nas metas de produtividade. 

Ainda no tocante à atuação do Conselho Nacional de Justiça, analisou-se 

o aspecto inerente aos critérios de aferição de merecimento para efeito de promoção 

de magistrados, de modo a vislumbrar o que mais se espera de um ―bom juiz‖. Neste 

aspecto, verificou-se que a Emenda Constitucional nº 45/2004 alterou sensivelmente 

a redação originária da Constituição Federal ao substituir o termo ―segurança‖ pelo 

critério de ―desempenho‖ do magistrado na aferição merecimento, acrescendo, 

ademais, o critério ―produtividade‖.  

Observou-se que a Resolução nº 106/2010 do CNJ, responsável pelo 

trato da matéria, disciplina que são avaliados 5 (cinco) critérios para atribuir a 

pontuação aos magistrados que pretendam progredir na carreira por meio do critério 

merecimento.  Viu-se que, destes critérios, dois (produtividade e presteza) levam em 

conta o fator quantitativo da prestação jurisdicional, um (desempenho) considera o 

fator qualitativo e que os outros dois (aperfeiçoamento técnico e adequação da 

conduta ao CEMN) não tem ligação direta com nenhum destes aspectos, por se 

tratarem de uma avaliação do perfil subjetivo do magistrado. No tocante às 

pontuações atribuídas, constatou-se que os dois critérios que levam em conta o fator 

quantitativo da prestação jurisdicional, quando isoladamente considerados, já 

ultrapassam um número maior de pontos que o critério que afere o fator qualitativo. 

Quando somadas, constituem quase o triplo de pontos do único critério que 

efetivamente avalia a qualidade da prestação jurisdicional entregue pelo magistrado 

a ser promovido. 
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Diante de tal quadro, comprovou-se que há um nítido primor por parte do 

Órgão máximo de controle administrativo do Judiciário pelo fator quantitativo da 

prestação jurisdicional, mandando-se novamente a mensagem de que um bom juiz é 

aquele que produz mais, o que chancelou a tese de que há um déficit qualitativo na 

accountability exercida pelo Conselho Nacional de Justiça.  

No tocante à atuação do Poder Judiciário no Estado do Ceará, três 

aspectos foram examinados com fito de avaliar quais as suas prioridades gerenciais.  

Analisou-se, de início, o Plano Estratégico 2015-2020, aprovado pela 

Resolução nº 05/2015 do Órgão Especial e posteriormente revisada pela Resolução 

nº 16/2018. Verificou-se que, dentro do programa denominado ―excelência no 

desempenho da prestação jurisdicional‖ há uma expressa menção à necessidade de 

cumprimento das metas do CNJ. Além disso, viu-se um dos objetivos estratégicos do 

Plano é o de ―promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação 

jurisdicional‖, descrito no documento como o objetivo que visa materializar o 

princípio da duração razoável do processo, descrevendo ainda como seu intuito o de 

garantir uma prestação jurisdicional efetiva e ágil, elevando os índices de 

produtividade. 

Ao se examinar os indicadores relacionados a tal Objetivo Estratégico, 

constatou-se que estes eram ligados, em sua maioria, à busca pela efetividade da 

prestação jurisdicional por meio de um proporcional acréscimo de produção, de 

modo que citava expressamente as Metas 1, 2 e 4 do CNJ. Viu-se que embora 

estejam presentes no Planejamento Estratégico local noções como ―efetividade‖ e 

―excelência‖ da prestação jurisdicional, estas não necessariamente mostram-se 

voltadas ao ato de julgar ou à fundamentação das decisões judiciais, mas sim 

ligadas à celeridade no trato dos processos e ao acréscimo de produtividade em 

alguns segmentos processuais, o que permitiu concluir que houve uma repetição no 

déficit qualitativo vislumbrado em âmbito nacional. 

Também na análise de âmbito local, atentou-se para a Gratificação por 

Alcance de Metas Estratégicas, destinada aos servidores efetivos que alcancem os 

critérios instituídos pela Presidência do Tribunal e ligados às metas estabelecidas no 

Plano Estratégico. Em estudo de seus indicadores, vislumbrou-se que estes levam 

em conta tão somente critérios ligados à produtividade dos servidores, como média 

de julgamentos, de baixas processuais e de expedientes. Comprovou-se, mais uma 

vez, um primor pela produtividade e pelo fator quantitativo da prestação jurisdicional. 
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Por fim, analisou-se como se dão as inspeções realizadas pela 

Corregedoria-Geral da Justiça nas unidades judiciárias, colhendo-se, para tanto, os 

relatórios de inspeções realizadas durante o ano de 2018 que constavam no site da 

Corregedoria. Neste tocante, viu-se que, embora exista previsão regimental que 

disciplina que as inspeções devem examinar e aquilatar tanto a quantidade e como a 

qualidade da produção jurisdicional, as inspeções preocupavam-se em seguir um 

roteiro pré-estabelecido que não contém nenhum tópico inerente ao exame de 

fatores quantitativos.  

Notou-se, nesse sentido, que as inspeções dedicaram-se ao exame da 

produtividade do magistrado e ao atingimento das Metas do CNJ, não havendo 

qualquer menção nos relatórios a respeito de qualquer exame que seja do teor 

propriamente dito das decisões judiciais ou mesmo se as garantias processuais 

estariam a ser observadas pelo juízo. Evidenciou-se, mais uma vez, portanto, uma 

nítida valorização da prestação jurisdicional célere em detrimento de uma produção 

qualitativa. 

Diante da corriqueira invocação dos princípios da eficiência administrativa 

e da duração razoável do processo tanto pelo Conselho Nacional de Justiça como 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para justificarem uma atuação voltada à 

entrega de uma prestação jurisdicional célere, foram revisitados os conceitos dos 

referidos princípios constitucionais como um ponto de partida para solução do 

problema evidenciado: a existência de uma nítida deficiência de accountability vista 

sob o aspecto qualitativo. 

No tocante ao princípio da eficiência, verificou-se que uma visão 

exclusivamente economicista do mesmo não se coaduna com os demais ideais e 

princípios previstos na Constituição Federal. Desenvolveu-se a ideia de que tal 

princípio há de ser interpretado no contexto sistemático de um constitucionalismo do 

Estado Social, que recusa a existência de uma possível hierarquia de princípios. Foi 

dito, nesse sentido, que a eficiência não deve ser vista como um ponto de partida, 

mas como um ponto de chegada, devendo o Estado, portanto, além de tudo, ser 

eficiente. Por fim, defendeu-se que, por exigir tal princípio uma atuação voltada para 

o melhor e mais satisfatório resultado, não pode ser resumido, no âmbito do 

Judiciário, à prolação de decisões de forma célere, estando o fator qualitativo 

nitidamente inserido na equação que compõe o conteúdo axiológico do princípio. 
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Em relação ao princípio da duração razoável do processo, foi exposto que 

não são poucos os que entendem que tal princípio implica necessariamente na ideia 

da aceleração dos mesmos. Defendeu-se, no entanto que o maior desafio do 

referido princípio não é traçar meios para a abreviação do processo, mas, sim 

equacionar a sua otimização com as garantias procedimentais mínimas. Deve-se, 

deste modo, assegurar meios de garantir a prestação jurisdicional em tempo hábil, 

mas, ao mesmo tempo, cuidar para que o ímpeto por celeridade não acabe por 

omitir questões ligadas à qualidade da prestação jurisdicional, escondendo outras 

garantias processuais igualmente constitucionalizadas. 

Foi dito, ademais, que o princípio da duração razoável do processo 

abomina os extremos e condena à inconstitucionalidade tanto os processos de 

duração excessivamente longa como os encurtados sobre o pretexto de satisfazê-lo. 

Erigiu-se a ideia de que o tempo do processo deve ser aquele que coaduna 

estritamente com o necessário para reconstruir os fatos e descobrir a verdade 

processual, de modo a realizar-se uma ponderação com a própria ideia da 

segurança jurídica. O tempo razoável, portanto, seria aquele em que se pode emitir 

um correto posicionamento jurídico por parte do agente responsável pela prolação 

da decisão.  

Sustentou-se que o caminho para a celeridade, e, por via de 

consequência, para a duração razoável do processo em uma perspectiva que 

compatibilize o valor rapidez com o valor qualidade não passa necessariamente pela 

estipulação de metas de produtividade e por uma priorização de gestão judiciária 

que primem exclusivamente pelo célere. Em suma, não se negou que a duração 

exacerbada dos processos pode acabar por inviabilizar a própria prestação 

jurisdicional aquedada, podendo fazer com que aquele que buscou a via judiciária 

acabe por, no fim das contas, ter seu direito perecido. Afirmou-se, no entanto, ser 

imprescindível um equacionamento do valor inerente à celeridade com o da 

qualidade da prestação jurisdicional. 

Constatado o déficit de accountability sob o viés qualitativo e 

desconstituídos os fundamentos principiológicos que levaram a gerência judiciária 

em âmbito nacional e local a agirem de tal forma, buscou-se, no terceiro e derradeiro 

capítulo, formas de reestabelecer o equilíbrio no binômio qualidade/quantidade. Para 

tanto, escolheu-se o caminho de valorização do dever/garantia de fundamentação 

das decisões judiciais, de modo a explanar como este deve ser melhor exercido, 
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levando em consideração, inclusive, a possibilidade de verificação posterior por 

parte dos órgãos que exercem a accountability horizontal e da própria sociedade 

acerca do cumprimento a contento de tal dever. 

Em um primeiro momento, explanou-se, nas perspectivas endoprocessual 

e extraprocessual, a importância de uma adequada fundamentação judicial para a 

manutenção e o desenvolvimento do próprio Estado de Direito. No tocante à 

primeira perspectiva foi dito, entre outros pontos, que o dever de fundamentação das 

decisões judiciais é pressuposto básico para a realização de outros direitos e 

garantias fundamentais processuais, tias como o devido processo legal, o acesso à 

justiça, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. Em relação à perspectiva 

extraprocessual, acentuou-se primordialmente a função de permitir a realização de 

um controle da decisão do magistrado pela via difusa da democracia participativa, 

exercida pelo povo em cujo nome a sentença é pronunciada, tratando-se, em 

verdade de um exercício de accountability vertical social.  

Expôs-se brevemente a inovação legislativa prevista no art. 489, §1º, do 

Código de Processo Civil, que traz disposições que delimitam o que consiste uma 

decisão que não seja adequadamente fundamentada, valorizando de sobremaneira 

a adequada análise do caso concreto.  

Em um momento posterior, se disse que os instrumentos do ferramental 

estritamente jurídico e a própria lógica silogística em que se apoiou o Direito 

mostravam-se insuficientes para solver as problemáticas inerentes à fundamentação 

judicial, na medida em que tal dever não se encerraria na própria lei. Deste modo, 

expôs-se o modelo Toulmin de argumentação racional como possibilidade viável a 

dar respostas satisfatórias para o aprimoramento do exercício do dever de 

fundamentação das decisões judiciais e instrumento a possibilitar a aferição, por 

meio de critérios objetivos, da qualidade das decisões judiciais, o que possibilita, em 

última instância, um melhor exercício da accountability judicial.  

Esposadas as peculiaridades do modelo toulminiano, buscou-se 

apresentar propostas de revisão de prioridades na gerência judiciária para 

estabelecimento de um equilíbrio no binômio qualidade/quantidade. E tal foi feito 

com esteio nas peculiaridades evidenciadas ao longo do estudo que permitiram a 

conclusão pela existência de uma deficiência qualitativa na accountability judicial 

exercida no Brasil. 
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Embora sem pretensão de resolução definitiva do tema, pretendeu-se 

apresentar contribuições efetivas para a resolução da questão, de modo a atentar-se 

que, tão importante quanto uma Justiça célere, é a existência de um Judiciário capaz 

de responder adequadamente aos problemas da sociedade brasileira, tão carente de 

serviços públicos de qualidade. 
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